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Förord 
 
 
Vid Uppsala universitets institution för östeuropastudier pågår för närvarande 
uppbyggnad av ett mångvetenskapligt forskningsprogram med inriktning på 
gränsöverskridande människohandel i Östersjöregionen. I begreppet ”människohandel” 
innefattas här grov organiserad kriminell verksamhet som syftar till att transportera 
människor över gränser för en rad olika syften, alltifrån trafficking för sexuella ändamål 
till smuggling av människor mot ekonomisk ersättning, och förmedling av svart 
arbetskraft. I de projekt som hittills har startats, med stöd från främst 
Krisberedskapsmyndigheten och Migrationsverket, studeras bland annat hur den 
organiserade brottsligheten uppfattas av svenska myndigheter, media och politiska 
aktörer, vilka åtgärder som har vidtagits, samt vilka effekter den organiserade 
brottsligheten kan tänkas få på det öppna samhället och dess vitala funktioner. Särskilt 
intresse har också ägnats migrationsströmmarna i Östersjöområdet och tänkbara 
implikationer för svensk migrationspolitik. De perspektiv som anläggs är juridiska, 
statsvetenskapliga och ekonomiska. 
 
Föreliggande rapport är den femte i en serie som är under utgivning under hösten 2005. 
Den behandlar människosmuggling, och har producerats med stöd från 
Krisberedskapsmyndigheten. Sista rapporten i serien kommer, som framgår av 
utgivningslistan nedan, att presentera en analys av svensk människohandelslagstiftning. 
 
 

# Öststatsbrottslighet: ett kontroversiellt fenomen (av Stefan Hedlund) 
 
# Från asylsökande till illegal invandring: implikationer för svensk 
migrationspolitik (av Dominika Borg och Robert Nilsson) 
 
# 2000-talets slaveri: människohandel och dess implikationer för svensk 
krishantering (av Dominika Borg) 
 
# Sverige: en öppen spelplan för östeuropeiska stöldligor? (av Robert Nilsson) 
 
# Människosmuggling: om offer, förövare och allmän begreppsförvirring (av 
Dominika Borg och Robert Nilsson) 
 
# Lagföring av människohandel i Sverige: en rättsfallsstudie (av Anna Jonsson). 

 
 
För ytterligare information om pågående projekt, eller beställning av rapporter, kontakta 
Anna Jonsson (anna.jonsson@east.uu.se). 
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Sammanfattning 
 

Det övergripande syftet med föreliggande rapport var att studera människosmuggling ur 

olika perspektiv och som en viktig komponent i den organiserade gränsöverskridande 

brottsligheten. Fokus har delvis legat på de olika perspektiv som råder vid svenska 

myndigheter och organisationer som på ett eller annat sätt berörs av denna brottslighet. 

För att sedan få en god klangbotten i den vidare diskussionen av orsaker, implikationer 

och policyförslag som kan relateras till människosmuggling har den internationella 

kontexten lagts som bakgrund. Målet har varit att belysa vilka risker svensk krishantering 

kan möta de närmaste åren. Urvalet av aktörer och frågeställningar har, främst av 

utrymmesskäl, varit något begränsat. Denna omständighet till trots har den i  rapporten 

företagna analysen lett till ett antal, i vårt tycke, intressanta policyrekommendationer. 

Dessa presenteras punktvis nedan samt mer ingående i rapportens sista avsnitt.  

     Överlag finns i studien en oro hos alla aktörer för effekterna av det som vissa kallar 

globalisering. En ökande risk i globaliseringens spår är att människosmuggling ges 

möjlighet till expansion inom de redan stora flödena av resande, transporter och 

ekonomiska transaktioner mellan EU:s medlemsstater.  

     Dagens kunskaper om människosmuggling ter sig vidare högst fragmentariska. 

Antingen beskrivs brottstypen i övergripande termer som nätverksstyrd multikriminalitet, 

eller i form av enstaka berättelser av anekdotisk karaktär. Det råder vidare viss förvirring 

kring människosmugglingens art, närmare bestämt frågan mot vilka den i första hand 

utgör ett brott. Vissa menar att människosmuggling enbart är ett brott mot staten, andra 

att alla smugglade skall betraktas som offer. Ännu andra hävdar att varje fall är 

individuellt och att någon absolut sanning om företeelsens art saknas.  

     Det finns också en känsla av otillräcklighet från vissa myndigheters sida i uppgiften 

att möta och bekämpa denna brottslighet, mycket på grund av dess resurskrävande natur. 

Det råder också splittrade uppfattningar mellan olika myndigheter och organisationer om 

vad som krävs för att stävja människosmuggling. 

     Implikationerna för svenska myndigheters del är flera. Ökande kriminalitet, som 

svartarbete, utnyttjande för sexuella ändamål och effekter som exempelvis en urgröpt 

skattemoral är bara några av de viktigaste företeelserna som kan kopplas till 

människosmuggling. Det omfattande arbete som krävs för att möta problemet gör att flera 
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beskriver det som mycket svårt att ens i närheten få till de resurser som krävs. Oftast är 

det reformer inom lagstiftningen och skärpta kontrollmöjligheter, som förespråkas av 

myndigheterna och förs fram i debatten. Dessa utgör visserligen relevanta, men långt 

ifrån de enda behövliga, reformerna. Samtidigt hårdnar klimatet alltmer inom den 

gränsöverskridande brottsligheten, vilket medför såväl ökade kostnader för samhället som 

större påfrestning för enskilda individer. De riskgrupper, med andra ord de 

samhällsgrupper som vi anser löper störst risk att utnyttjas i 

människosmugglingsindustrin alternativt själva är benägna att nyttja densamma för egna, 

tvetydiga, syften,  överlappar i viss mån varandra. En sak som de har gemensamt är att de 

alla, oftast indirekt och ibland direkt, bidrar till industrins framväxt.  

     Det finns ett växande behov inte bara av kunskaper om människosmuggling som 

företeelse utan även för strategier för att framgångsrikt stävja densamma. Det pågår vid 

flera myndigheter ett aktivt sökande för sådana strategier och viljan till samverkan dessa 

myndigheter emellan är betydande. På det nationella planet finns inga klara ramar, även 

om en del idéer och konkreta förslag lagts fram. Internationellt uppfattas svenska 

myndigheter som engagerade och samarbetsvilliga, men ofta handlingsförlamade. Det 

operativa samarbetet sker inte alltid på ett formaliserat sätt utan efter enskilda initiativ på 

de regionala eller, till och med, individuella nivåerna. 

     Rapporten har utmynnat i följande policyrekommendationer: 

 

     # Nyansera bilden av människosmuggling 

 

     # Utveckla bättre förutsättningar för internationellt samarbete 

 

     # Presentera en tydlig svensk linje och strategi gentemot företeelsen 

 

     # Förbättra myndighetssamarbetet 

 

     # Reformera det befintliga regelverket vad gäller arbetskraftsinvandring 
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1. Inledning 

Vad är egentligen människosmuggling? Tyvärr saknas det något enhetligt svar på denna 

fråga, låt vara att många inte har tvekat inför att presentera, enligt deras uppfattningar, 

absoluta sanningar. Stor förvirring vidlåder ännu begreppet och det är denna 

omständighet rapportens titel anspelar på.  I politiska dokument, nationella såväl som 

internationella, har företeelsen presenterats som ett brott mot staten. Människosmuggling 

sätts vidare inte sällan i kontrast mot företeelsen människohandel. Skiljelinjen mellan 

dessa två brott har dock dragits med en tämligen skakig hand, och den uppdelning som 

mellan dem kan studeras i internationella dokument, såsom exempelvis 

tilläggsprotokollen till Palermokonventionen, har inte varit lätt att genomföra, än mindre 

att enas om.  

     I fråga om människosmugglingens innebörd företräds således en rad olika åsikter. Det 

finns de som hävdar att den enbart är att betrakta som ett brott mot staten, emedan den 

kränker statens bestämmanderätt vad beträffar vilka som får vistas på dess territorium. 

Andra hävdar att de personer som av en eller annan anledning hamnar i 

smugglingsnätverkens klor är att betrakta som offer. Ännu andra hävdar att någon absolut 

sanning här saknas och att människosmuggling i allra högsta grad utgör ett brott mot 

staten, men att denna omständighet inte utesluter att de smugglade i ett flertal fall även 

kan, och bör, ses som offer.  

     Enligt den oberoende tankesmedjan Demos rapport, som genomfördes på uppdrag av 

den brittiska regeringen, förblir migrationstrycket mot en rad medlemsländer i EU 

konstant trots att flertalet av dessa länder skärpt sin invandringspolitik.1 Enligt uppgift 

från bland andra Rådet för Europeiska Socialfonden i Sverige uppskattas 15 till 20% av 

migrationen till Europa vara illegal. Dessa siffror finner ytterligare stöd i de uppgifter 

som lämnas av forskare och myndigheter i ursprungsländerna. Det föreligger exempelvis 

inget visumtvång mellan vissa centraleuropeiska länder och Ryssland. Dessutom är långa 

sträckor mellan dessa stater inte sällan obevakade, såsom är fallet med den 7. 600 km 

långa landsremsan mellan Kazakstan och Ryssland.2 Det finns dessutom ännu täta 

                                                 
1 “Oviss väntan”, Equal och Svenska EFS-Rådet, s. 7.  
2 Ivakhniouk I, ”Illegal Migration: Russia”, European Security, Taylor and Francis Group, 2004, s. 42 f. 
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förbindelser mellan den ryskvänliga östra delen av Ukraina och Ryssland och därtill 

starka kulturella band mellan västra Ukraina och sydöstra Polen. Polens inträde i EU till 

trots, bedrivs mellan dessa två sistnämnda stater en tämligen omfattande, och inte alltid, 

legal gränshandel. Även mellan Moldavien och Ukraina samt mellan Moldavien och 

Rumänien är gränserna tämligen porösa; samtidigt förekommer en mycket omfattande 

migration från dessa stater till Västeuropa. Ländernas statistik över utresta medborgare 

samt det stora antalet illegala smugglingsorganisationer som är verksamma i regionen 

vittnar om att migrationen till stor del är illegal. Dessa utgör stater belägna i Sveriges 

närområde, varför migrationsströmmarna från dem till Västeuropa även är intressanta att 

studera för Sveriges vidkommande.  

     Människosmuggling utgör en verksamhet om vars omfattning, av förklarliga skäl, 

absolut tillförlitliga siffror saknas. Samtidigt borde inte denna omständighet medföra att 

företeelsen inte uppmärksammas. Tvärtom är större kunskap kring denna nödvändig att 

förvärva, i synnerhet om man beaktar att exempelvis FN uppskattar den årliga 

omsättningen som människosmugglingsindustrin genererar till mellan sju och 12 

miljarder dollar. När en verksamhet som människosmuggling sker i det fördolda är det 

desto viktigare att söka förstå hur migrationen ser ut, med andra ord vilka personer som 

är mest benägna att emigrera och värför. Det är även relevant att söka förstå hur 

smugglingsorganisationerna fungerar. Detta kan fullföljas genom att studera vissa 

förhållanden i ursprungsländerna, till exempel de många ”arbetsförmedlings- och 

äktenskapsförmedlingsorganisationerna” verksamma i regionen, men man bör även 

uppmärksamma situationen i mottagarländerna, såsom exempelvis det faktum att 

människosmugglare inte sällan erhåller information om statens lagar, asylpolitik  och 

liknande från den i landet redan bosatta diasporan.  

     Denna rapport är inte tänkt att utgöra en omfattnade studie av alla dessa frågor; den 

skall snarare betraktas som en bred förstudie, eller inspirationskälla om man så vill, 

innehållande nya idéer, infallsvinklar, etc. Vi har dock lyckats, mycket tack vare 

rapportens breda underlag bestående av myndigheter och relevanta organisationer i såväl 

mottagar- som ursprungsländerna samt forskningen på området, att utkristallisera ett 

antal, enligt vårt förmenande, intressanta policyrekommendationer.   
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1.1 Syfte och tillvägagångssätt  

Föreliggande rapport behandlar företeelsen människosmuggling. Syftet är dels att 

åskådliggöra hur företeelsen uppfattas på framför allt nationell nivå, men även inom den 

internationella kontexten. Det förstnämnda målet uppnås genom en studie av relevanta 

myndigheters ställningstaganden gentemot brottet människosmuggling genom såväl 

dokument härstammande från dessa myndigheter som intervjuer med deras 

representanter.  

     Den internationella kontexten studeras mot bakgrund av en rad frågor, som hur 

företeelsen människosmuggling gestaltar sig, vilka den påverkar och hur den uppstår. 

Dessa frågor behandlas i ljuset av en viss migrationsmekanism, där ”tillgångssidan” avser 

ursprungsländerna och ”efterfrågesidan” avser mottagarstaterna. Syftet med denna analys 

är att dels kartlägga de implikationer som kan uppstå för svensk krishantering och dels 

öka förståelsen för människosmugglingens komplexa natur som ett brott mot staten och, i 

ett flertal fall, även mot individen. Syftet med analysen är, i sin tur, att låta den utmynna i 

konkreta policyrekommendationer.  

   

1.2 Disposition och litteratur 

Dispositionen är sådan att i förstone frågor av nationell karaktär diskuteras, således 

avhandlas först svensk rätt och därefter svenska myndigheters inställning gentemot 

människosmuggling. I rapportens senare del behandlas företeelsen ur ett internationellt 

perspektiv. Frågor som vilka människosmuggling träffar, hur den kan komma till stånd 

samt hur den gestaltar sig diskuteras ingående. Rapporten avslutas med en kartläggning 

av de implikationer för svensk krishantering som tecknats mot bakgrund av analysen 

samt policyrekommendationer för att möta dessa hot. 

     Den litteratur som används består i första hand av oberoende forskningsrapporter samt 

de uppgifter som berörda myndigheter har lämnat. Källornas härkomst varierar, men 

utgörs till övervägande del av engelskspråkiga källor. De statistiska uppgifter som lämnas 

i rapporten härstammar dels från internationella experter på området såsom FN, ILO och 

IOM och dels från olika staters myndigheter. Det skall dock redan här tilläggas att 

siffrorna, av förklarliga skäl, inte är absolut tillförlitliga. Sannolikheten för att någon av 
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parterna frivilligt skulle träda fram och återge sin historia är försvinnande liten. Samtidigt 

kan inte de gigantiska summor som människosmugglingsindustrin årligen omsätter tas till 

intäkt för annat än att verksamheten är mycket omfattande. Därtill bör man begrunda de 

uppgifter som  lämnas av såväl ursprungsländer gällande antalet personer som emigrerat, 

som av mottagarländer avseende uppgifter om svart arbetskraft, människohandel för 

sexuella ändamål, ensamkommande barn som försvinner spårlöst från förläggningar, etc. 

Förnekande av dessa omständigheter, enkom av den anledningen att absolut tillförlitlig 

statistik inte finns att tillgå, skulle vara väldigt olyckligt och dessutom inte förhindra att 

fler tragedier, såsom de med ensamkommande barn som försvinner spårlöst och med 

största sannolikhet hamnar i någon form av tvångsarbete eller prostitution, inträffar. 

Avsnitten 1-3, 4.8, 5, 6-6.1, 7-7.3 samt 8 är författade av Dominika Borg, resterande 

avsnitt av Robert Nilsson.  

      

2. Svensk rätt 

Såväl människosmuggling som försök och förberedelse till densamma är sedan en tid 

tillbaka straffbelagda i Sverige. I sammanhanget är det relevant att skilja brottet från det 

vidare begreppet illegal invandring. Den sistnämnda företeelsen omfattar även fall där 

personer på egen hand antingen rest in i Sverige under falska dokument eller uppehållit 

sig kvar i landet efter det att erforderliga tillstånd gått ut eller en asylansökan avslagits. 

     Det är vidare viktigt att dra en skiljelinje mellan företeelserna människosmuggling 

respektive människohandel. Den förstnämnda företeelsen innebär, till skillnad från 

människohandel, ett visst mått av frivillighet från de smugglades sida. De smugglade 

initierar ofta transaktionen eller samtycker i vart fall till densamma. Det förekommer 

även fall där personer smugglas enbart för att föröva brott i mottagarstaten. Vissa 

personer har råd att erlägga de höga avgifter som smugglingsorganisationerna tar ut för 

sin ”hjälp” och kan därmed färdas under humana förhållanden, till exempel med flyg, 

men merparten av de som smugglas saknar denna möjlighet.3 Människosmugglarnas och 

de smugglades intressen sammanfaller i viss mån, låt vara att de vid transporten rådande 

förhållandena ofta visar sig vara vedervärdiga och inte sällan resulterar i att de smugglade 

                                                 
3 Se tex ”People Smuggling”, Interpol, 2005.  
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skadas och till och med avlider. Väl på plats kan de smugglade tvingas in i prostitution, 

obetalt och farligt arbete eller narkotikasmuggling.4 Många experter hävdar därför att det 

i verkligheten är relativt svårt att dra en klar skiljelinje mellan människosmuggling, där 

smugglarna hänsynslöst utnyttjat den smugglade, och människohandel.  

     Sverige har antagit såväl FN:s protokoll om människosmuggling som EU:s direktiv 

angående definitionen av hjälp till olaglig inresa, transitering och vistelse samt EU:s 

rambeslut om förstärkning av den straffrättsliga ramen för att förhindra hjälp till 

ovanstående brott. Med anledning av dessa dokument har vissa ändringar i svensk rätt 

gjorts, som bland annat inneburit strängare påföljder för brottet människosmuggling. 

   Enligt 10 kap 2 a § Utlänningslagen (1989:529) UtlL kan den som uppsåtligen hjälper 

en utlänning att olovligen resa in i eller passera genom Sverige, medlemsstat i EU, Norge 

eller Island dömas för människosmuggling till fängelse i högst två år om brottet anses 

vara av normalgraden. Grova brott föranleder högre straffvärden, lägst sex månader och 

högst sex år. Omständigheter som avgör huruvida brottet skall betraktas som grovt är om 

det utgjort led i en verksamhet av mer omfattande slag, där ett stort antal personer 

smugglats eller om brottet antingen inneburit livsfara för den smugglade eller annars skett 

under hänsynslösa former.  

     För organiserande av människosmuggling döms, enligt 10 kap 5 § UtlL den som i 

vinstsyfte planlägger eller organiserar verksamhet som är inriktad på att främja att 

utlänningar tar sig till Sverige utan pass eller andra nödvändiga dokument. Påföljden för 

brott av normalgraden är högst två års fängelse och för grova brott högst sex års fängelse. 

Grova brott karaktäriseras av ett metodiskt utnyttjande av utlänningens utsatta situation 

eller av att utlänningens liv utsatts för fara eller hänsynslöshet annars visats gentemot 

honom eller henne. Även den som hjälper en utlänning att resa in i Sverige, till exempel 

genom att ställa upp med transport, och som har skälig anledning att misstänka att resan 

anordnats i vinstsyfte kan dömas för medhjälp enligt ovannämnda lagrums fjärde stycke.  

     Om gärningen skett i vinstsyfte kan även den som hjälpt utlänningen att olovligen 

vistas i Sverige, till exempel genom att dölja denne, enligt 10 kap 3 a § UtlL, dömas till 

fängelse i högst två år.  

                                                 
4 Prop. 2004/05:138, s.16. 
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     De nämnda lagrummen har dock kritiserats av viktiga aktörer. Rikskriminalpolisen har 

bland annat påtalat svårigheterna för polis och åklagare att styrka att brottet skett utifrån 

ett vinstsyfte.5 De i princip enda vittnen som kan belägga påståendet att 

människosmuggling skett är de smugglade och de är av förklarliga skäl inte särskilt 

benägna att vittna. Enligt uppgift erhöll enbart under år 2002 mellan 20. 000 och 30. 000 

asylsökande personer i Sverige hjälp av människosmugglare. De fick till exempel råd och 

anvisningar samt hjälp med erforderliga dokument. Samtidigt inkom under samma år 

enbart 100 anmälningar avseende människosmugglingsbrott.6           

 

3. Människosmugglingens omfattning i Sverige 

Enligt den prognos Migrationsverket presenterat för Regeringen kommer antalet 

asylsökande under 2005 att minska från 19. 000 till 17. 000.7 Samtidigt hävdar vissa 

experter att migrationstrycket mot Sveriges gränser förblir konstant, vilket skulle 

innebära att en ökande del av migrationsflödet konverteras från öppna asylprocesser till 

olika slag av illegal invandring. Våra kunskaper om den illegala invandringen är, av 

förklarliga skäl, tämligen bräckliga, varför det inte finns några tydliga och direkta 

metoder som kan anlitas för att avgöra om en sådan konvertering faktiskt pågår. 

Samtidigt måste konstateras att den framtida utformningen av svensk migrationspolitik 

svårligen kan frikopplas från frågan om det illegala mörkertalet.8

     Efter EU-utvidgningen har Östersjön i princip antagit formen av ett innanhav. 

Samtidigt anger experter att många kustlinjer samt hamnar kan främja tillväxten av 

organiserad brottslighet. Sedan gränsernas öppnande och nu, i och med utvidgningen 

österut, har trafiken i området ökat drastiskt. Enligt Tullverket kan denna utveckling på 

sikt medföra att den organiserade brottsligheten ökar, då risken att fastna i gränskontroll 

blir allt mindre när stora massor passerar gränsen.9 Situationen liknas vid den som ägde 

                                                 
5 Rikskriminalpolisen, A-429-448/04, 2004-04-30, s. 24. 
6 Prop 2003/04:35, s. 28. 
7 ”Nyheter”, Migrationsverket, 2005, www.migrationsverket.se.  
8 För en vidare diskussion av migrationsflödena hänvisas till Borg D, Nilsson R, ”Från asylsökande till 
illegal invandring. Implikationer för svensk krishantering”, Working Papers No. 92, Department of East 
European Studies,  2005. 
9 Tullverket, ”Europeiska unionens utvidgning österut- Påverkan på Tullverket på kort och medellång sikt”, 
Omvärldsbevakning, 2003, s. 4.  
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rum efter Sveriges inträde i EU, då narkotikainförseln till Sverige märkbart ökade. Enligt 

verket kan de brottsliga nätverken på sikt få fotfäste i Sverige om myndigheterna inte 

agerar i tid.10 Samtidigt läggs stora del av tullens verksamhet ned, såsom till exempel 

delvis skett på Gotland: ”Genom en nedläggning av tullen kan Gotland utan tvekan bli en 

intressant transitplats, för att inte säga paradis, för knarklangare och kriminella. Den fria 

rörligheten över gränserna har redan idag också resulterat i fri rörlighet för narkotika-, 

vapen- och människosmuggling”.11

Enligt uppgift från exempelvis polisen är inte människosmugglingens omfattning 

obetydlig i Sverige. Enbart i Malmötrakten upptäcks åtminstone två fall per vecka. Det 

förekommer till och med perioder med ett fall per dag.12 Även till Sverige sker 

smugglingen inte sällan under synnerligen inhumana förhållanden. År 2002 upptäcktes i 

Trelleborg ett antal fall där personer fraktats gömda i containrar placerade på lastbilsflak 

och i järnvägsvagnar. Under 2003 påträffade polisen i södra Sverige containrar som 

konstaterades ha använts för att smuggla in personer i landet. Vid några tillfällen har 

människor till och med påträffats i enormt trånga specialbyggda utrymmen under 

bussäten.13     

 

4. Svenska myndigheter och organisationer 

Ett av studiens viktigare delsyften är, som nämnts, att åskådliggöra hur 

människosmugglingen uppfattas och motverkas på nationell nivå, sett i ljuset av en 

internationell kontext. Ett första steg blir därför att kortfattat redogöra för hur svenska 

myndigheter uttrycker sina respektive ställningstaganden till denna typ av brottslighet. 

Urvalet av aktörer har gjorts efter kriterier att de antingen i sin verksamhet, på ett eller 

annat sätt, berörs av människosmugglingens effekter, eller att de i sitt uppdrag har att 

motverka dess förekomst, utbredning och omfattning. Som det kommer att framgå av 

redogörelsen uppfattas effekter och samhällspåverkan av människosmugglingen väldigt 

                                                 
10 Tullverket, ”Europeiska unionens utvidgning österut- Påverkan på Tullverket på kort och medellång 
sikt”, Omvärldsbevakning, 2003, s 5. 
11 Motgift Gotland, “Två tusen miljoner till EU varje månad - men inte ett öre till tullen på Gotland”, 
Nyhetsbrev, vol 2, nr 1. 
12 Tidningen Svensk Polis, 2002-04-17. 
13 Prop 2003/04:35, s. 62. 
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olika, ofta beroende på vilken myndighet eller organisation som beskrivs och deras 

respektive uppgifter. Därför kan även uppfattningar och analyser av problemets framtida 

utveckling väsentligen skilja sig åt aktörer emellan och även inom olika delar av 

organisationer. Av dessa skäl är redogörelsen inte på något sätt att betrakta som 

fullständig, vilket heller inte varit meningen med en bred förstudie av detta slag. På grund 

av sitt stora engagemang i frågor av svartarbete, som delvis starkt går att koppla till 

människosmuggling, kommer till sist LO och vissa där ingående förbund att behandlas. 

För att nyansera bilden av arbetskraftsinvandring kommer även Svenskt Näringslivs 

ställningstaganden i frågan att beröras i ett efterföljande avsnitt. 

 För att underlätta för den diskussion som följer senare i rapporten görs en mycket 

grov indelning av de olika aktörer som omfattats i arbetet. Inledningsvis beskrivs svenska 

brottsbekämpande myndigheters syn på människosmugglingen utifrån sitt arbete i 

kampen mot denna brottslighet. Därefter återges övriga myndigheter, samt avslutningsvis 

LO och Svenskt Näringsliv. Indelningen av aktörer är gjord enbart för att redogörelsen 

inte skall spreta alltför mycket, ingen vikt läggs vid hur stor betydelse en enskild aktörs 

arbete kan sägas ha i kampen mot människosmugglingen. Snarare är det författarnas mål 

att ha ett så brett utgångsperspektiv som möjligt eftersom det då bättre avtecknar sig på 

hur många olika sätt och med vilken kraft företeelsen människosmuggling slår mot det 

svenska samhället. En växande komplexitet i frågeställningar som rör 

människosmugglingen gör att det blir allt mer uppenbart hur viktigt det är att inte 

begränsa diskussionen till ett litet fåtal aktörer. Tyvärr ges inte här det önskvärda 

utrymmet för att inom ramen för vår rapport innefatta mer än just ett mycket litet antal 

myndigheter och organisationer. 

 

4.1 Polisen 

I den hotbildsrapport från Rikskriminalpolisens (RKP) analysrotel som lämnades i slutet 

av 2001 beskrivs människosmugglingen som en av de sju mer övergripande brottstrender 

som iakttagits vid RKP:s olika bearbetningsrotlar. Människosmuggling betecknas som en 

brottslighet som genererar stora summor pengar. Till exempel nämns bland annat den 

norske förtidspensionerade invandrare som under ett och ett halvt års tid förmedlat 23 
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miljoner norska kronor till ett turkiskt bankkonto. Till samma konto har enligt uppgift 

även svenska förmedlare skickat pengar.14 Brottstypen sätts i samband med det stora 

antal människor som under åren dessförinnan sökt asyl i Sverige, av vilka en del sägs 

tagit sig hit illegalt med hjälp av s.k. människosmugglare. Effekterna på omfattningen av 

människosmugglingen i samband med Schengeninträdet vill RKP här inte uttala sig om, 

men noterar samtidigt att antalet asylsökanden ökat kraftigt jämfört med samma period 

året innan. Skälet för dessa ökande strömmar, vilka även är att se som bakgrund till en 

växande marknad för människosmuggling, tillskrivs faktorer av push och pull.15  

Under en annan övergripande brottstrend, nämligen den s.k. öststatsrelaterade 

brottsligheten, exemplifieras andra trender som också skulle kunna sägas påverkas av 

push- och pullfaktorer. Bland annat tillskrivs den alltmer ökade inresefrekvensen av 

östeuropéer till hela Sverige som en av de största riskerna för att kriminella auktoriteter 

kan skapa sig en verksamhetsbas och ett utbrett kontaktnät;  efter att ha upprättat 

kontakter med svenska företag inbjuds ett antal personer, och då oftast kvinnor, att 

komma till Sverige under förespegling att det har koppling till affärsverksamheten. 

Många av dem kommer sannolikt för att prostituera sig eller arbeta svart. Vidare sägs att 

så många som 200.000 av Rysslands emmigranter väntas söka sig till ett västland, vilket 

förstärks av att rysktalande f.n. är den snabbast växande asylsökande gruppen i Sverige.16 

Förutom kopplingen till asylsökande sätts även människosmugglingen i relation till 

handeln med människor, främst av kvinnor för sexuella ändmål. Även här gäller att RKP 

inte vill göra några förutsägelser om utvecklingen på området, eftersom man inte kunnat 

gå in på alla de aspekter som påverkar människohandeln. Trots det svaga kunskapsläget 

tror man inte att Sverige kommer att bli någon stor eller attraktiv marknad för denna 

brottslighet.17

 I det motsvarande prognosdokument som lämnas tre och ett halvt år senare, nu 

med det nya namnet problembild, beskrivs situationen i något annorlunda termer. 

Eftersom uppdelningen i olika brottsområden och trender inte längre ses som praktiskt 

användbar i en rapport som spänner över hela tre år vill man istället skifta fokus. Olika 

                                                 
14 RKP KUT, Rapport 2001:15, s. 38. 
15Angående dessa faktorer se s. 27 f. 
16 RKP KUT, Rapport 2001:15, s. 31. 
17 A. a. s. 40. 
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faktiska förändringar i omvärlden som bedöms få betydelse för hur det egna arbetet kan 

utföras anses bättre fylla syftet som användbart verktyg. Därigenom slipper man också 

göra den viktning av olika brottstyper, som i sådana fall också hade krävts för att tjäna 

som underlag för beslut om olika åtgärder. 

 Enligt RKP påverkar globaliseringen onekligen snart sagt alla trender inom 

samhällsutvecklingen. Viktigt i sammanhanget är att migrationen från länder, där 

ekonomiska och politiska pushfaktorer är starka, kan förväntas fortsätta oförminskat. 

RKP uttrycker att det är av vikt att identifiera regioner där pushfaktorerna bedöms som 

starka samt följa utvecklingen där. Länderna i f.d. Sovjetunionen nämns specifikt som en 

sådan region där en negativ eller till och med stagnerande ekonomisk och politisk 

utveckling kan få konsekvenser för svensk del. En annan effekt, som bottnar i 

globaliseringen och sker i takt med att bilden av nationalstaten i viss mån eroderar, är att 

den suveräna staten tycks förlora en del av kontrollen över sina gränser. Detta var något 

som togs upp i den tidigare hotbildsrapporten, och som RKP nu alltså anser blivit än 

tydligare den senaste treårsperioden.18

 På samma sätt som omvärldsutvecklingen beskrivs i breda termer av betydelse för 

polisens arbete beskrivs förändringar som är att vänta på gärningsmannasidan. Här 

belyses den fortsatta betydelsen av brottslig samverkan i nätverk och multikriminalitet 

som viktiga komponenter.19 För nätverken inom den gränsöverskridande organiserade 

brottslighet som opererar på den svenska marknaden delas verksamheten in i tre 

kategorier: huvudnäring, specialistbrottslighet och följdbrottslighet. Oavsett 

organisationsgrad handlar det inte längre om specifika brottstyper som olika gärningsmän 

kan kopplas till.20 Den kriminella verksamheten omdirigeras allt mer till vad som för 

dagen ger högsta vinst till minsta risk, vilket medför svårigheter för polisen att bekämpa. 

Sett ur ett människosmugglingsperspektiv kan den därför ses som en följdbrottslighet, 

som bedrivs när behov uppstår att illegalt föra människor in i landet och därmed utgör en 

del i en vidare brottslighet. Det enklaste och kanske tydligaste exemplet är när kvinnor 

smugglas in i landet för sexuella ändamål. Detta bekräftas av att en del av offren för 
                                                 
18 RKP KUT, Rapport 2005:7a, s. 32. 
19 Dessa båda begrepp har kommit att lyftas fram ur flera perspektiv, inom forskningen såväl som vid 
brottsbekämpande myndigheter. I synnerhet när den gränsöverskridande brottsligheten diskuteras används i 
hög grad begreppen som funktionella termer.  
20 RKP KUT, Rapport 2005:7a, s. 34. 
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människohandel för sexuella ändamål under 2004 smugglats in till Sverige i lastbilar.21 I 

flertalet av fallen har brottsoffren varit minderåriga, vilket antagligen är varför man valt 

att smuggla dem över gränsen. Ett annat skäl, utöver att man velat dölja deras låga ålder, 

kan vara att de haft främlingspass.22

    

4.2 Åklagarmyndigheten 

Den första januari 2001 inleddes arbetet vid de sex internationella åklagarkammare som 

skulle få ansvaret för bekämpningen av den organiserade gränsöverskridande 

brottsligheten, till vilken människosmugglingen oftast räknas. Brottstypen beskrevs även 

av regeringen i regleringsbrevet till Åklagarmyndigheten som ett särskilt angeläget 

område att bekämpa. Ett mål var från början det som kallas ”en global lagföring”, i 

betydelsen att brottsutredandet skall vara inriktat på att lagföra även medbrottslingar och 

uppdragsgivare oavsett var de befinner sig. Tanken var även att de åklagare som skulle 

arbeta vid de internationella kamrarna kunde få möjlighet att skaffa sig särskild 

erfarenhet på området och därefter utveckla arbetsmetoderna så att bekämpandet av 

brottstypen skulle bli så effektivt som möjligt.23 Arbetet betecknas som mycket 

resurskrävande, om inte annat så för att så många aktörer inom olika nationella såväl som 

internationella brottsbekämpande myndigheter måste involveras. Verksamheten vid de 

internationella kamrarna blir av detta skäl också i stor utsträckning händelsestyrd, 

beroende på flödena av inkommande ärenden. Även om man medlemsländerna emellan 

har ett starkt stöd genom Eurojust24, det permanenta nätverket av nationella 

representanter från aktörer inom medlemsländernas rättssystem, tas som regel 

direktkontakt åklagarna emellan. 

 De två viktigaste verktygen som verkligen kommit åklagarna till användning i 

kampen mot människosmugglingen och den gränsöverskridande organiserade 

brottsligheten är dels den europeiska arresteringsordern samt rambeslutet att inrätta 

gemensamma utredningsgrupper. Beslut om en arresteringsorder kan numera tas direkt av 

                                                 
21 Det vanligaste transportsättet är fortfarande att föra in människohandelsoffren via bil, buss eller färja men 
flyg förekommer också. RKP KUT, Rapport 2005:4, s. 31. 
22 A. a. s. 30. 
23 Riksåklagarens budgetunderlag för 2004 – 2006, s. 9. 
24 Se www.eurojust.eu.int för ytterligare information. 

http://www.eurojust.eu.int/
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en åklagare, utan att dessförinnan behöva dra denna via en central nivå för godkännande. 

Förutom att kraven på åklagarnas internationella arbete ökar, när de nu får dessa nya 

verktyg att arbeta med, ser man också med viss oro på den förväntade ökningen av 

ärendeströmmar som kan bli ett resultat av unionens utvidgning. Därför anser 

riksåklagaren att  en förstärkning av de internationella åklagarkamrarna med tio nya 

tjänster är nödvändig.25  

 Även i diskussionerna med sina kollegor i andra länder uttrycks behovet av att 

arbeta i form av de ovan nämnda gemensamma utredningsgrupperna. Problemet för 

åklagarna när det gäller människosmuggling är att offrens vilja till samverkan vid ett åtal 

oftast är mycket liten. De delar sina smugglares önskan att brottet inte uppdagas, oftast 

därför att deras inträde och vistelse i landet är illegal. Ett annat skäl kan vara att 

brottsoffren ställts i skuld till sina smugglare, eller utsatts för hot av något slag. Det finns 

därför ett behov av att de människor som smugglas ses just som brottsoffer av 

myndigheterna, vilket resulterar i en svårare arbetssituation för åklagaren i uppbyggnaden 

av sina fall. Kopplingen till annan grov och organiserad gränsöverskridande brottslighet 

finns där, brotten sker nästan aldrig isolerade från övrig kriminell verksamhet. Dessutom 

är aktörerna ofta desamma, men opererar ofta inom flera brottsområden.26  

Överlag betecknas nu arbetet i ordalag av positiv utveckling, framförallt när det 

gäller just samarbetet över gränserna. Där polismyndigheterna sedan längre tid tillbaka 

varit vana att samarbeta, fanns tidigare inte alls någon motsvarande samarbetsvana på 

åklagarnivån. Istället gick det här mycket trögt, något som alltså förbättrats oerhört de 

senaste åren. Eurojust är en resurs, men eftersom det oftast känns lika naturligt att prata 

med en kollega i Tyskland som med en i Dalarna behöver man som regel inte utnyttja 

denna möjlighet.27 Med tanke på att arbetet mot den grova internationella brottsligheten 

nu pågått under ett antal år, pågår nu det konkreta arbetet med att utvärdera de 

internationella åklagarkamrarnas verksamhet, uppgifter och organisation. Redovisning 

skall ske senast 15 september i år, med sikte på att genomföra eventuella förändringar till 

                                                 
25 Åklagarmyndighetens budgetunderlag 2006 – 2008, s. 8. 
26 Annual report from the network for trafficking in human beings for sexual purposes 2003/2004. 
27 Intervju med Lise Tamm, åklagare vid Internationella Åklagarkammaren i Stockholm, www.bra.se, 
2005-08-10. 

http://www.bra.se/
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årsskiftet.28 Det finns till exempel en uttrycklig önskan från ledningshåll inom 

Åklagarmyndigheten att väva samman den dagliga verksamheten med utvecklingsarbetet. 

I den nya organisationens tillkomst av de fyra s.k. Utvecklingscentrum UC bedrivs 

arbetet med att samla, utveckla och sedan sprida kunskaperna om bland annat 

människosmuggling. Problemet är att inte samtidigt dränera myndigheten på åklagare 

från den operativa verksamheten. Detta gäller även arbetet i gemensamma 

utredningsgrupper, vilket kan riskera chefernas möjlighet till flexibilitet om deras 

medarbetare låses upp alltför mycket inom ett projekt. Sökandet efter en nationell 

arbetsmodell och en egen strategi ses som avgörande för myndighetens utveckling de 

närmaste åren.29

  

4.3 Tullverket och Kustbevakningen 

1 juli 2004 infördes inom Tullverket en organisation där arbetet i sin helhet baseras på 

processer. Dessa processer delas sedan in i ämnesområden, där ansvaret för dessa läggs 

på kompetenscenter (KC). Följaktligen existerar idag inga geografiskt indelade 

ansvarsområden. Istället är all verksamhet indelad i tre processer, lednings-, huvud-, och 

stödprocesser. Verkets kärnverksamhet utgörs av de två huvudprocesserna ”Effektiv 

handel” och ”Brottsbekämpning”.30 Inom process Brottsbekämpning görs en 

organisatorisk åtskillnad mellan den organiserade brottsligheten och övrig brottslighet. På 

operativ nivå görs sedan en indelning i olika trafikslag, nämligen flyg-, gods-, och 

resandetrafik med därtill egna tillhörande KC. Dessa har, förutom det övergripande 

ansvaret för sitt trafikslag, även ett gemensamt ansvar för de åtgärder som tas mot den 

storskaliga och organiserade brottsligheten. Till sin hjälp, när det gäller denna 

brottslighet, har de Tullkriminalen, där allt arbete idag följer den nya ärendebaserade 

modellen. Varje ärende drivs av en projektledare fram tills det att förundersökning inleds, 

då åklagare övertar projektledningen. 

 I takt med de allt mer ökande flödena av resande och gods över svensk gräns, 

legala såväl som illegala, känner tullens personal att en större arbetsbörda läggs på dem. 

                                                 
28 Åklagarmyndighetens utvecklingsplan 2005 – 2007, s. 1.7 
29 Intervju med åklagarna Björn Ericson och Ingela Hessius, Stockholm, 2005-04-12. 
30 SOU 2004:110, s. 240. 
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Även om en av Tullverkets största arbetsuppgifter är att förhindra smuggling känner man 

att deras roll inte riktigt hängt med i utvecklingen som skett i och med 

Schengenanslutning och unionsutvidgning. Till exempel nämns ofta otillräcklig 

lagstiftning som en anledning till oro. Regelverkets betydelse är stor, men man bör veta 

att tullarens subjektiva åsikter hela tiden bottnar mot de knivskarpa gränser som finns i 

verkets regler. Klart är att tjänstemän i sin tillämpning glider häremellan, vilket inte är 

bra och på sikt skulle kunna leda till en uppluckring av rättssäkerheten. Trots allt är 

Tullen en formell myndighet vars verksamhet grundar sig på existensen av stater som 

åtskiljs av gränser. Samtidigt, när resandeströmmar och med dem den gränsöverskridande 

brottsligheten ökar, blottläggs även behovet av myndighetsanpassning. En eventuell 

förändring av Tullverkets framtida roll väntas, självklart finns en vilja att bidra i kampen 

mot alla brottstyper. Att i vissa lägen som tjänsteman och medborgare inte kunna agera 

på grund av otillräckligt mandat är fullständigt förödande.31

 Tullare ute på fältet bekräftar begränsningarna i det egna mandatet, och samtidigt 

förekomsten av den för olika ändamål pågående människosmugglingen. Givetvis kan 

ingen av dessa lämna någon övergripande bild av omfattningen av problemet, men 

förmedlar ändå en stark förvissning om att den förekommer i allt högre skala. Det kan 

handla om en äldre herre som i sällskap med tre-fyra unga kvinnor stiger av båten i 

Nynäshamn. Vid kontroll av bagaget visar det sig att de medför ett stort antal 

sexleksaker, men då alla i sällskapet har sina resedokument i ordning välkomnas de in i 

landet. Det anade syftet med inresan inger ändå onda föraningar. Ett annat exempel är 

den person, som i ett dolt utrymme på en husvagn, försökt ta sig in i landet. I husvagnen 

medfördes också verktyg för att ta bort motor- och chassinummer på fordon. Enligt 

uppgift hade mannen daktats vid ett tidigare besök i Sverige, varför han förmodligen inte 

velat resa in med falskt pass. Det förelåg alltså ganska starka misstankar om att 

resenärerna haft ett kriminellt syfte bakom sin vistelse i Sverige.32

     Även Kustbevakningen har idag fått en mycket tydlig uppgift i bekämpningen av den 

organiserade brottsligheten i allmänhet, och därmed också vad gäller 

människosmuggling. Till exempel har myndigheten till uppgift att sköta administrationen 

                                                 
31 Intervju med Sven-Peter Ohlsson och Lennart Nilsson, Tullverket, 2005-03-23. 
32 Intervju med Nils Löw, Tullverket, 2005-04-15. 
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runt SMC33, vilket är en del av Schengensamarbetet. I detta ingår att ta hand om de 

förhandsanmälningar som kommer in av utländska fartygs anlöp till svenska hamnar. 

Vidare är Kustbevakningen en viktig aktör i MUC34, där man tillsammans med tull och 

polis samlar och analyserar underrättelser kopplat till den maritima trafiken runt den 

svenska kusten. Syftet med det maritima centret är att samarbeta över 

myndighetsgränserna i kampen mot just smuggling, människohandel och annan 

gränsöverskridande brottslighet. Genom att utnyttja de tre myndigheternas särskilda 

kompetenser har förutsättningarna för att bekämpa brottsligheten förbättrats, något som 

regeringen också starkt eftersträvat. Centret har nyligen invigts, och flyttat till sina nya, 

permanenta lokaler i Karlskrona.35  

 Konkreta exempel på vad som kan vara försök till människosmuggling är att de 

besättningslistor som varje utländskt fartyg måste lämna genom bestämmelserna i SMC 

ibland inte stämmer överens med vilka som de facto befinner sig på fartyget, vilket 

uppdagats av kustbevakningens tjänstemän. I dagsläget är ändå inte antalet ärenden som 

upptäcks särskilt stort. Ett framtida riskscenario, som kan kopplas till problemet med 

människosmuggling, är den alltmer ökande småbåtstrafiken. Fiskebåtar såväl som den 

ökande flottan av fritidsbåtar bidrar till de ökande resandeflödena över svensk gräns, 

flöden som Kustbevakningen i allt högre grad får svårare att kontrollera. När fisket som 

näringsform försämras kvarstår ju trots allt kraven på uppehälle för de som jobbar inom 

sektorn. Där kan människosmuggling och andra illegala transporter bli en sista utväg, 

företeelser som ligger väl i ett framtida fokus för Kustbevakningen och personalen vid 

MUC. 

Att däremot redan nu i och med MUC ha en formaliserad ram för hur 

verksamheten inom detta myndighetsgemensamma projekt ska bedrivas upplevs som 

väldigt positivt. Här pågår kartläggningen av den gränsöverskridande brottsligheten för 

fullt, med armlängds avstånd mellan de tre myndigheterna vad gäller den maritima 

miljön.  

 Så långt de viktigaste av våra brottsbekämpande myndigheter och deras 

respektive syn på sitt arbete mot människosmugglingen. För ett antal övriga svenska 

                                                 
33 Swedish Maritime Clearance. 
34 Maritimt underrättelsecentrum. Förekommer även som SMIC, Swedish Maritime Intelligence Centre. 
35 Pressmeddelande, www.kbv.se, 2005-08-09. 

http://www.kbv.se/
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myndigheter ger brottstypen andra utslag, och problemet uppfattas också på ett något 

annorlunda sätt. Detta innebär, som vi skall se, att synen på de långsiktiga effekterna på 

det svenska samhället för den skull beskrivs i mindre oroande ordalag.  

 

4.4 Migrationsverket 

En mycket viktig aktör i alla migrationssammanhang är Migrationsverket, landets 

centrala utlänningsmyndighet. Själv säger man i beskrivningen av sitt uppdrag att verket 

inte bara är en länk i migrationskedjan utan också har ansvar att hålla ihop den. Även om 

myndigheten kanske främst förknippas med asylhanteringen har de också ansvar för 

arbets- och uppehållstillstånd, samt medborgarskapsfrågor.36 Särskilt skyddet av rätten 

till asyl ses som ett av de viktigare uppdragen på verket, och behovet av skydd måste 

prövas på ett tillfredsställande och korrekt sätt i alla ärenden. Därför är långa 

genomströmningstider och missbruk av systemet olika faktorer som man jobbat hårt med 

för att lyckas stävja. Asylprövningen beskrivs som ett svårt uppdrag där inget enskilt fall 

någonsin handlar om svart eller vitt, särskilt som det rör sig om individuella prövningar.37

 I sammanhang av människosmuggling görs flera bedömningar om hur det egna 

arbetet vid myndigheten påverkas. Flera faktorer ingår här, till exempel antalet 

asylansökningar och prognoser om dessa. Klart är att antalet asylansökningar under en 

period sjunkit markant. Till exempel har prognosen för 2005 skrivits ned till totalt 17.000 

ansökningar, baserat på den lägsta halvårsnivån hittills på fem år. Jämfört med 2004 är 

detta en minskning med 30%. Från Ryssland minskar visserligen antalet asylsökande, 

men inte i lika hög utsträckning än vad som är fallet med sökande från övriga länder. 

Från flertalet av övriga stater inom f.d. Sovjetunionen gäller att ansökningarna minskar i 

högre takt än för ryska sökande och är nere på mycket låga nivåer för vissa av länderna. 

Oklarheterna om vilka inresevägar som används av de sökande beskrivs som stora, men 

det förmodas att många reser in på Schengenviseringar ej utfärdade vid svenska 

utlandsmyndigheter. En mycket hög andel uppvisar inte passhandling och orsakar därför 

stora problem för Migrationsverkets personal i utredningen av de sökandes identitet. 

                                                 
36 www.migrationsverket.se, 2005-02-16. 
37 Intervju med Erik Andersson, Susanna Fonsell-Lindström, Anna Eriksson och Jerry Johansson, 
Migrationsverket, Malmö, 2005-04-05. 

http://www.migrationsverket.se/
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Detta gäller i synnerhet då Ryssland saknar ett centralt folkbokföringsregister. För 

närvarande är det endast tjetjener som kommer direkt från Tjetjenien som beviljas 

uppehållstillstånd, av vilka ett litet antal beviljas flyktingstatus. Denna praxis gäller även 

inom övriga europeiska länder för asylsökande från Ryssland.38

 En trend som förts fram i linje med utvecklingen på asylområdet bottnar i 

argumentet att trycket mot den svenska gränsen hela tiden är konstant, det är bara 

migrationsflödena som ändrar form. De pushfaktorer som får människor att lämna sina 

hemländer har inte förändrats nämnvärt, vilket skulle kunna tolkas som att  människor tar 

sig in i mottagarländerna dolt och utan att uppge asylbehov som skäl att stanna. En 

mycket grov uppskattning säger att så många som hälften av alla asylsökande når Sverige 

genom smuggling.39 I så fall är det alltså här som den organiserade 

människosmugglingen har sin största marknad. Efter Sveriges anslutning till 

Dublinförordningen skall Migrationsverket snarast ta och registrera fingeravtryck på 

asylsökande som fyllt fjorton år.40 Målet är att minimera antalet prövningsprocesser, då 

det visat sig att sökande ofta tar sig vidare till ytterligare EU-land för att där söka asyl på 

nytt. Visar det sig vid daktning att asylansökan redan gjorts i en annan medlemsstat skall 

sökanden skickas dit eftersom Dublinförordningen även stadgar att prövning skall ske i 

landet där den första ansökan gjorts. Av de totalt cirka 19.000 förfrågningar som sändes 

till Eurodac blev det träff i databasen för drygt 5.100 av dessa, alltså i 27% av fallen. Av 

dessa hade runt 1.200 personer tidigare sökt asyl i Sverige och i merparten av övriga 

träffar gällde dessa tidigare ansökningar i framförallt Norge, Tyskland och Finland.41  

Asylprövning är en kostsam process; för svensk del hamnade kostnaden för 2004 

totalt på drygt 672 miljoner kronor. Kostnaden har ökat markant de senaste åren, men 

bland annat på grund av att verkets fördelning av kostnader för posten förändrats, går det 

inte att göra en rättvisande jämförelse mellan åren. Klart är ändå att kostnaden per avgjort 

grundärende ökat.42 Nu minskar som tidigare nämnts de kända flyktingströmmarna till 

västvärlden överlag, vilket för svenskt vidkommande påverkar Migrationsverkets 

                                                 
38 Verksamhets- och utgiftsprognos, utfall juni, Migrationsverket, 2005-08-02. 
39 SvD, Nyheter inrikes, 2005-04-22, www.svd.se.  
40 Detta kallas även ”daktning” efter termen daktyloskopi, läran om fingeravtryck. Sedan 2003 är Sverige 
anslutet till Eurodac, den databas i Luxemburg där alla asylsökandes fingeravtryck arkiveras. 
41 Migrationsverket, Årsredovisning 2004, s. 14. 
42 A. a. s. 16. 

http://www.svd.se/


Working Papers, 94, Dept. of East European Studies 24 

målsättning att lämna beslut i en asylansökan inom sex månader. Samtidigt kan detta 

ställas mot den trend där nio av tio sökande enligt verkets bedömning saknar asylskäl. 

Antalet ogrundade ansökningar, vilka leder till en snabb avvisning, har ökat jämfört med 

tidigare period.  

Vid olika tillfällen har även renodlat missbruk av asylrätten uppdagats. Ett 

exempel på detta är den stora ökningen av kriminalitet bland asylsökande som 

uppmärksammades i södra Sverige under 2002. I samarbete med polis inleddes därför ett 

större projekt för att kartlägga och åtgärda vad som föreföll vara ett accelererande 

problem. De mycket långa handläggningstider som då belastade arbetet vid 

Migrationsverket utnyttjades av kriminella grupper för att med falska motiv och 

identitetshandlingar söka asyl, för att medan prövning pågick utföra mängder av 

tillgreppsbrott. Projektet uppmärksammade, bland annat, det ökande behovet av en väl 

fungerande inre utlänningskontroll och bättre utnyttjande av de lagliga möjligheterna till 

direktavvisning vid uppenbart ogrundade asylansökningar.43 Bara att problemet 

uppmärksammats av myndigheterna bidrog förmodligen till att problematiken 

småningom bedarrade i omfattning. Positivt är även att det täta samarbete man upprättat 

med polisen kvarstår.44  

 Ytterligare ett exempel av betydligt färskare datum är den inbrotts- och 

ficktjuvsliga av centraleuropeiskt ursprung som nu häktats i Småland. Efter att under 

våren sökt asyl har de häktade sedan uppträtt i familjekonstellationer och blivit inhysta på 

förläggningar runt om i Sydsverige. ”Barnen” i familjerna, som uppgetts vara elva till 

tretton år, har sedan utnyttjats för att begå brotten. Därmed överlämndes de vid upptäckt 

per automatik till socialtjänsten där ”föräldrarna” kunnat hämta ut dem. I det fåtal fall där 

polisen agerat efter beslut om omhändertagande enligt LVU45 hade barnen redan 

försvunnit spårlöst. Polisen tror att det handlat om yrkeskriminella, som utnyttjat 

asylsystemet helt i kriminella syften.46

 Avslutningsvis kan sägas att Migrationsverket i sitt huvuduppdrag att hålla ihop 

migrationskedjan har som ett viktigt mål att värna skyddsbehovet hos de människor som 

                                                 
43 Slutrapport, Specialprojektet vid missbruk av asylrätten, Migrationsverket region syd, 2002 
44 Intervju med Susanna Fonsell-Lindström, Migrationsverkets Asylenhet, Malmö, 2005-04-05 
45 Lagen om vård av unga. 
46 www.dn.se, 2005-08-10. 

http://www.dn.se/
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söker asyl. För den reglerade invandringen sker detta arbete alltmer effektivt, vilket också 

påverkas positivt av minskande flyktingströmmar. Däremot kvarstår andra tecken på att 

den illegala invandringen inte minskat i omfattning och att de människosmugglande 

organisationerna använder sig av skiftande metoder, vilka inte alltid innebär ett missbruk 

av asylrätten även om detta bevisligen förekommer. Dessutom sker även viss smuggling 

av personer med flyktingstatus, både i vinstsyfte men även av humanitära skäl.   

 

4.5 Skatteverket 

En av flera anledningar till människosmugglingens lukrativa marknad är det stora antal 

arbetskraftsinvandrare som söker sig till Sverige i hopp om större möjligheter att kunna 

försörja sig bättre här än i hemlandet. Enligt FN:s arbetslivsorgan ILO uppskattas att så 

många som 10-15% av alla arbetskraftsinvandrare är illegala eller papperslösa. Problemet 

för staten är att ett ökande antal svartarbetare, oavsett om de är insmugglade eller ej, 

minskar skatteintäkterna. På längre sikt riskerar dessutom arbetsmoralen att gröpas ur om 

fler väljer att anlita svart arbetskraft eller väljer att undanhålla skattepengar.47 Eftersom 

illegalt arbete räknas som ekonomisk brottslighet är Skatteverket en av de myndigheter 

som berörs på ett direkt sätt. Under det som benämns skattefel räknar verket in både 

avsiktliga och oavsiktliga fel. Ett avsiktligt skattefel är skatteundandragande, vilket till 

sin art är dolt. Därför är det också svårt att veta i vilken omfattning det förekommer. 

Verket använder sig dock av olika metoder för att beräkna skattefelet för vissa typer av 

undandragande.48  

Redan 1997 fick RRV i uppgift av regeringen att studera svart arbete och 

företagande i Sverige. I studien skulle förekomsten av dessa företeelser kartläggas i sin 

omfattning och struktur. Resultatet, som presenterades i fyra olika studier, visade att 

närmare 800.000 svenskar i åldrarna 18-74 år någon gång under detta år arbetade svart. 

Detta skulle i så fall motsvara ungefär fem procent av allt utfört arbete i landet. Enligt 

denna beräkningsmodell skulle det, i sådana fall, innebära ett skattebortfall motsvarande 

20 till 40 miljarder kronor årligen.49 För att få en uppfattning gällande omfattningen kan 

                                                 
47 Dagens Nyhter, Ekonomidelen, s. 4, 2005-07-19. 
48 Skattestatistisk årsbok 2004, SKV, s. 211. 
49 RRV 1997:59 samt RRV 1998:28. 
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nämnas Skatteverkets jämförelse för 2002 med undersökningen från 1997: ”En försiktig 

beräkning av den svarta sektorn på 4,5 procent av BNP för år 2002 skulle ge en svart 

sektor på drygt 100 miljarder kronor.”50 Även om dessa siffror är väldigt grova 

uppskattningar framgår med all önskvärd tydlighet vilken ofantlig mängd pengar som 

årligen är i rörelse på den illegala arbetsmarknaden.  

Skatteverkets egen statistik tyder på att fusket är mest utbrett i vissa branscher, 

nämligen inom hotell- och restaurangbranschen, transportnäringen samt byggbranschen. 

Det är dock svårt att kartlägga den organiserade handeln med illegal arbetskraft, vilket 

bland annat prövats i ett omfattande rikstäckande projekt som delutvärderades 2001 av 

Skatteverket. Trots omfattande arbetsinsatser har troligen en mycket stor del av den 

organiserade handeln med svart arbetskraft inte kunnat identifieras.51 Klart är ändå att 

den stora omfattningen av illegal arbetskraft helt satt konkurrensen ur spel. I 

sammanhanget står det också klart att den enorma ökningen av organiserad handel med 

svart arbetskraft har vuxit så kraftigt att den dragit till sig grovt kriminella element från 

andra branscher. Hotet bedöms vara så pass stort att Skatteverket inte tror det vara 

realistiskt att myndigheternas kontroll- och informationsinsatser, eller den pågående 

självsaneringen inom branschen, i sig är tillräckliga för att komma tillrätta med fusket i 

byggbranschen.52  

När det gäller EU-utvidgningen anser Skatteverkets generaldirektör Mats 

Sjöstrand att den största riskökningen utgörs av fusket med de indirekta skatterna. 

Avancerade kriminella kommer att starta ”karuseller”, vilket innebär att de kan komma 

att utnyttja den svaga administrationen i medlemsländerna, exempelvis för att erhålla 

ersättning för erlagd skatt eller andra avgifter flera gånger om, istället för att enbart 

ersättas en gång, samt även för att utverka olika tillstånd för sina verksamheter. För 

Sveriges del kommer attackerna från den organiserade brottsligheten att riktas mot 

momsområdet. Eftersom verket ur ett internationellt perspektiv har små befogenheter 

krävs utökad samverkan mellan myndigheter i olika länder.53  

                                                 
50 Skattestatistisk årsbok 2004, SKV, s 219. 
51 ”Riksprojektet – kontroll av svart arbetskraft inom byggbranschen”, Skatteverkets rapport 2001:9. 
52 Skattestatistisk årsbok 2004, SKV, s 239. 
53 Anteckningar från myndighetsseminarium 2004-02-05, www.lo.se. 
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 När nu flödena av arbetskraftsinvandring ökar växer risken att omfattningen av 

illegal arbetskraftsinvandring också stiger. Att i dessa flöden avgöra vad som är vad blir 

däremot en närmast omöjlig uppgift, i synnerhet som de EU-medborgare som kommer 

kan välja att betala sin skatt i hemlandet. Skatteverkets arbete är ändamålsstyrt, och består 

huvudsakligen av att bestämma rätt skatt, se till att den betalas och om 

skatteundandragande befaras anmäla detta till Ekobrottsmyndigheten.54 När det gäller en 

östeuroparelaterad illegal arbetskraftsinvandring görs, ur Skatteverkets perspektiv, ingen 

som helst åtskillnad mellan de nya EU-medborgarna och svenska arbetstagare. Det enda 

som egentligen går att uttala sig om är att de lägre levnadskostnader som ännu föreligger i 

dessa länder i sig skulle kunna föranleda skäl att arbeta till en lägre lön, oavsett om den är 

svart eller inte.55 När en svensk egenföretagare debiterar åtminstone 250 kronor plus 

moms per timme, nöjer sig en person från Polen eller Baltikum med 50 kronor, vilket 

ändå innebär högre timförtjänst än i hemlandet.56 Förhållandet öppnar även för möjlighet 

att tjäna pengar på förmedling av svart arbetskraft, en företeelse som alltså växer markant 

över hela EU och som i exempelvis Tyskland, där företeelsen är mycket utbredd, föranlett 

att en särskild myndighet med syfte att stävja utvecklingen skapats.57  

Avslutningsvis pekar också Skatteverket på att problemet med illegalt arbete även 

handlar om attityder. Acceptansen bland allmänheten när det gäller svart arbete är relativt 

stor. Hälften av svenska befolkningen kan tänka sig att själva arbeta svart. Byten, 

väntjänster och enstaka arbeten uppfattas sällan som moraliskt fel. Däremot förändras 

attityden när svart arbete sker i organiserad form och är av större omfattning.58 Häri ser 

Skatteverket det allvarligaste hotet; skattefusket orsakar i längden skada på både 

samhällets moral och dess funktionssätt. Grundläggande värderingar riskerar att 

undermineras, vilket i sin tur sätter press på välfärdsordningar och sättet att ta ut skatt.59 

Med andra ord kan välfärdsstaten hotas i takt med att ett free-rider beteende vinner allt 

starkare fotfäste; i ett värstafallscenario vill ingen vill vara den ende ”förloraren”, som 

                                                 
54 Skatteundandragandet måste vara av viss dignitet innan skyldighet att anmäla misstankarna till EBM 
föreligger. 
55 Intervju med Lars Osihn, Skatteverkets HK, 2005-08-22. 
56 Rapport avseende polsk och baltisk arbetskraft, Anders Fritzon, Skattverket Malmö, 2004-03-18. 
57 Hedlund, S ”Öststatsbrottslighet. Ett kontroversiellt fenomen”, Working Papers No.91, Department of 
East European Studies, Uppsala University, 2005.   
58 Skattestatistisk årsbok, SKV, s. 240.  
59 A. a. s. 246. 
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betalar alla skatter och aldrig anlitar svart arbetskraft och som därmed försätts i 

ekonomiskt sämre läge än andra människor. Skatteverket understryker här att det ännu 

saknas  tillräckligt underlag för att dra sådana slutsatser, vaför fortsatt forskning på 

området behövs.  

 

4.6 Ekobrottsmyndigheten, EBM 

Människosmuggling utgör en mycket lukrativ verksamhet. Den genererar följaktligen 

betydande summor, varför det även krävs medel för att tvätta denna profit. Större nätverk 

kan ha egna avdelningar som har i uppgift att sköta pengatvätten, men det vanligaste 

scenariot är att nätverken vänder sig till juridisk och annan expertis verksam på den 

öppna marknaden för att få hjälp att investera vinsten från smugglingen.60 I 

sammanhanget är därför EBM:s roll av stort intresse att studera, vilket också översiktligt 

görs nedan.  

     Bara sex år efter att denna myndighet bildats skriver dess generaldirektör Gudrun 

Antemar att förväntningarna av bland annat en effektivare bekämpning av den allvarliga 

ekobrottsligheten inte har uppfyllts. Anledningarna till detta är flera. Ekobrottslighetens 

karaktär har delvis förändrats. De svåraste ärendena har blivit alltmer komplexa och 

globaliseringen, utvecklingen på IT-området och inslag av ekobrott i den traditionella 

allvarliga brottsligheten har medfört behov av ökat internationellt samarbete och utökad 

teknisk utredningskompetens. Eftersom myndighetens verksamhet i framtiden skall ha en 

”tydlig inriktning mot att förhindra allvarlig ekonomisk brottslighet” krävs en planering 

utefter ”en helt ny omvärlds- och hotbildsanalys i förening med en avancerad 

underrättelseverksamhet”.61 Ett led i detta utvecklingsarbete är bland annat inrättandet av 

särskilda kompetensgrupper för bekämpning av korruption och grov och organiserad 

brottslighet.  

Den terminologi som fortsättningsvis används liknar i många stycken den som 

även används av Skatteverket. Den grova gränsöverskridande brottsligheten spänner över 

olika brottsområden, styrs av vinstintresset och internationaliseringen medför att den 
                                                 
60 ”Organised Crime in Sweden for 2004”, National Criminal Investigation Department, EUP2004-07099, 
s. 13. 
61 ”Att förebygga och förhindra allvarlig ekonomisk brottslighet – EBM från experiment till långsiktighet”, 
EBM, oktober 2004, s. 8. 
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ekonomiska brottsligheten blir alltmer gränsöverskridande. Normer och värderingar i 

samhället påverkas, etc. Dessa typer av brott utgör ett klart hot mot våra ekonomiska 

system. Vidare måste den kompetens som finns vid myndigheten kompletteras med ”mer 

tillämpad forskning som djupare analyserar brottsligheten, brottsutvecklingen och 

effekten av förebyggande och utredande arbete på både kort och lång sikt”. Kunskaperna 

om ekobrottsligheten blir därför en fråga även för forskningen.62

 

 4.7  Landsorganisationen, LO 

Förutom myndighetsnivån bör även LO beredas utrymme i denna rapport. Skälet är att 

deras engagemang och ställningstagande i debatten om svartarbete haft ganska stort 

genomslag. Dessutom är svartarbete ett växande problem som i hög utsträckning går att 

koppla till människosmuggling. Det är helt enkelt ett av huvudsyftena som ligger bakom 

att smuggla eller bli smugglad in i Sverige, vilket fackföreningsrörelsen av flera skäl har 

starka incitament att stävja. Av förbunden inom organisationen är det främst Byggnads 

som legat i frontlinjen, även om städ- och restaurangbranscherna i hög grad berörs av 

problematiken runt illegalt invandrad arbetskraft som jobbar svart för mycket låga 

ersättningar. 

 LO är i sin särpräglade roll som facklig arbetstagarrepresentant den aktör som 

kommit att bli fanbärare i kampen mot den ökade illegala sektorn på svenska 

arbetsmarknaden. Till skillnad mot myndigheterna bör ändå noteras att 

fackföreningsrörelsen bedriver detta arbete mot en ideologisk bakgrund. Uppdraget som 

gatekeeper på den svenska arbetsmarknaden och företrädare för alla som räknas som 

arbetstagare utgår primärt från fackföreningens grundtanke – löftet som svenska 

arbetstagare en gång gett varandra att inte sälja sitt arbete till lägre pris och sämre villkor 

än de lovat varandra.63 Här presenteras omedelbart den filosofi som inte bara ligger till 

grund för organisationens ansvar mot sina egna medlemmar, utan också i förlängningen 

mot de utländska arbetstagare som jobbar illegalt i Sverige. Med emfas hävdas vidare att 

man inte på något sätt ställer sig tvekande inför arbetskraftsinvandringen som sådan. 

                                                 
62”Att förebygga och förhindra allvarlig ekonomisk brottslighet – EBM från experiment till långsiktighet”, 
EBM, oktober 2004, s. 30. 
63 Göransson & Holmberg, LO: ”Löftet – löntagarna och makten på arbetsmarknaden”. 
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Huvudvillkoret måste dock vara att de arbetstagare som kommer hit inte exploateras 

genom att tvingas ta arbeten till undermåliga löner och sedan utföra dem under direkt 

livsfarliga arbetsmiljömässiga former, något som LO sett många exempel på de senaste 

åren.64 Eftersom merparten av alla invandrade människor med stor sannolikhet förr eller 

senare kommer att träda in på den svenska arbetsmarknaden är det avgörande för deras 

framtid hur väl de kunnat etablera sig och integreras på densamma. Ur LO:s perspektiv är 

det därför oerhört viktigt att arbetskraftsinvandringen sker på arbetstagarnas villkor. 

Följaktligen hävdar organisationen att det inte finns någon oro över att polska 

arbetstagare vill etablera sig i Sverige. Däremot kommer man aldrig att acceptera att 

svenska arbetsgivare betalar polska löner på den inhemska arbetsmarknaden.65 När detta 

sedan sker på ett olagligt sätt genom svarta löneutbetalningar, eller att arbetsgivaren inte 

följer svensk arbetsmiljölagstiftning, blir följderna för samhället mycket allvarliga och 

långtgående.  

När debatten om arbetskraftsinvandringen för några år sedan tog ny fart ansåg LO 

att det nu var dags att agera för att försöka stävja de missförhållanden på 

arbetsmarknaden som alltmer förvärrades. En annan viktig faktor i sammanhanget var då 

även den utvidgning av EU som stod för dörren. Detta blev upprinnelsen till att LO:s 

styrelse sommaren 2002 tillsatte arbetsgruppen ”Ordning och reda”. Avsikten med 

gruppens arbete var att peka på svenska myndigheters betydelse för att ordning och reda 

ska få råda på arbetsmarknaden. Resultatet som presenterades i april förra året oroade. 

Slutsatsen var att de myndigheter som ingått i undersökningen var dåligt förberedda för 

hanteringen av en ökad rörlighet av arbetskraften. Utan en framtida utökning av resurser 

och förändrade lagar och regelverk fanns ingen möjlighet för svenska myndigheter att 

utöva sitt tillsynsansvar. Den oordning som idag breder ut sig kommer då heller inte att 

kunna stävjas på ett effektivt sätt.66

Det är en i alla kategorier högst konkret hotbild som presenteras ur det fackliga 

perspektivet. Flera exempel finns att tillgå vid en beskrivning av den utveckling som 

pågått under flera år och som förväntas accelerera. Ett av dessa är den kartläggning av 

förekomsten av utländsk arbetskraft som Byggnads avdelningar i Skåne presenterade i 

                                                 
64 Rapport, LO: ”Mer än bara öppna gränser”, s. 3. 
65 A.a. s. 4. 
66 ”Stärk myndigheterna för mer ordning och reda på arbetsmarknaden”, rapport LO, april 2004. 
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februari 2004.67 Bland annat upptäcktes att problemet med förmedlings- och 

bulvanföretag som förmedlar illegal arbetskraft är mer utbrett än vad som tidigare trotts 

vara fallet. Av totalt 408 besökta arbetsplatser i Skåne fann man att bemanningen vid 140 

av dessa helt eller delvis utgjordes av illegal arbetskraft. Totalt beräknas nu dessa 

oseriösa förmedlingsföretag omsätta åtminstone 1,2 miljarder kronor årligen enbart i 

Skåne. Vidare uppdagades att flera seriösa svenska aktörer och företag använder sig av 

denna illegala arbetskraft. Främst nämns större hustillverkare som Götenehus, Eksjöhus 

och Team Boro Volymhus AB. En övergripande slutsats som dras i undersökningen är att 

byggbranschen riskerar översvämmas av oseriösa bulvan- och förmedlingsföretag från de 

nya medlemsstaterna, vilket i sig leder till en utslagning av serösa företag. Inte bara 

kommer arbetslösheten att öka, den organiserade brottsligheten kommer att kunna få fäste 

i branschen.  

Problemet med illegalt invandrad arbetskraft berör inte bara den svenska 

byggnadssektorn. Även inom Metall och Transport, två andra stora förbund inom LO, 

upplevs en ökad närvaro av utländsk arbetskraft. Största ökningen verkar även här 

bemanningsverksamheten och underentrepenörer, som levererar arbetskraft till andra 

företag i Sverige stå för. Egenföretagande förekommer också. Bilden av utländska 

arbetstagares utsatta läge samt det sätt på vilket de utnyttjas både av svenska och 

utländska arbetsgivare liknar i stort den som Byggnads utredare i Skåne bevittnat.68  

För att möta det eskalerande hotet av organiserad illegal arbetskraft har LO under 

senaste året som ett led i sin plan att bringa ordning och reda på svensk arbetsmarknad 

bland annat valt att ge ut en facklig handbok. Med denna skrift hoppas man att 

medlemmar ute på förbunden skall få ökad kunskap om företeelsen och därmed kunna 

bidra till bekämpningen av dessa brott. Syftet är inte på något sätt att ersätta polis och 

andra myndigheter, utan att kunna bistå med tips och information när brott av denna typ 

uppdagas.69 Ett annat steg som tagits för att lägga uppmärksamhet på problemet med 

illegal arbetskraftsinvandring från de nya unionsmedlemmarna har varit att bjuda in de 

myndigheter, som i sitt uppdrag berörs av företeelsen, till diskussionsseminarier. Vid ett 

                                                 
67 Sjöberg J, Kvistenberg I, rapport ”Kartläggning av förekomsten av utländsk arbetskraft i Skåne”, 
www.byggnads.se. 
68 ”Arbetskraft till salu – sex månader med öppna gränser”, rapport, LO. 
69 ”Handbok för ordning och reda på arbetsmarknaden”, LO, november 2004. 
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av dessa seminarier i februari 2004 presenterades dialogen med myndigheterna som ett 

viktigt led i kampen för ordning och reda på den svenska arbetsmarknaden. LO:s 

ordförande Wanja Lundby-Wedin tydliggjorde den oro som finns ute på förbunden över 

en skrämmande utveckling inom den illegala arbetssektorn efter utvidgningen om inget 

görs. Sedan fick närvarande myndighetsföreträdare ge sin bild av den egna rollen av 

tillsyn och göra en bedömning av hur väl man skulle kunna hantera den ökade rörligheten 

på arbetsmarknaden. Sammanfattningsvis framkom att de närvarande myndigheterna 

lider av resursbrist samt att de ser ett behov av nya arbetsmetoder för samverkan 

myndigheterna emellan. Även om det inte kan slås fast att internationaliseringen skulle 

komma att innebära några allvarliga störningar på den svenska arbetsmarknaden står det 

ändå klart att konkurrensen inom vissa branscher redan i hög grad snedvridits på grund av 

den illegala arbetskraften. Detta ger i sin tur negativa konsekvenser för den svenska 

välfärden. Ett annat stort problem är den inställning som finns till svartarbete rent 

generellt i det svenska samhället, där behövs en attitydförändring.70

 

4.8 Svenskt Näringsliv 

Den efterfrågan som idag råder i Sverige på okvalificerad och framför allt billig 

arbetskraft tillgodoses inte av den inhemska befolkningen. Följaktligen söker man att 

fylla dessa platser med utländsk arbetskraft. Samtidigt överensstämmer inte denna 

efterfråga med Sveriges tämligen restriktiva arbetskraftsinvandringspolitik. LO utgör på 

denna punkt en viktig aktör och därmed bör även dess uttalade vilja att värna om  alla 

arbetstagare, svenska som utländska, diskuteras och ifrågasättas. Man måste ha i åtanke 

att LO inte är en oberoende organisation, tvärtom är den skapad att vaka över svenska 

arbetstagares intressen. Dess primära agenda är följaktligen att värna den svenska 

arbetaren, dels genom att övervaka att hans eller hennes rättigheter efterlevs och dels 

genom att söka skapa bästa förutsättningar för arbete och därtill till så bra löner som 

möjligt. Därmed kan arbetskraftsinvandringen leda till en intressekonflikt för LO. Denna 

kan illusteras med en något förenklat, men ändock talande, exempel. Om en polsk 

arbetstagare tar ut lägre lön än en svensk, eller ett lettiskt företag utbetalar lägre löner till 

                                                 
70 Anteckningar från myndighetsseminarium 2004-02-05, www.lo.se. 
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sina arbetare än ett svenskt företag och dessa löner överensstämmer med nivåerna i deras 

länder eller till och med, i synnerhet med hänsyn tagen till köpkraften i dessa länder, är 

betydligt högre, kommer detta att slå ut konkurrerande svenska arbetare och företag. LO, 

vars uppgift är att värna om dessa, kommer att göra allt i sin makt för att förhindra att 

sådana företag etablerar sig på marknaden, under förevändning att det enbart är i deras 

eget intresse, även om personerna i fråga motsätter sig LO:s beslut, som de snarare 

betraktar som en björntjänst än välvilja. Plakat med budskapet ”Go home” torde inte göra 

annat än förstärka denna uppfattning. Även om LO:s ledning inte torde stödja det 

sistnämnda budskapet, måste dess uttalanden i frågan, som redan anförts, ifrågasättas, av 

den enkla anledningen att organisationens syfte är att främja, åtminstone i första hand, 

svenska arbetstagares intressen och dessa står onekligen inte sällan i strid med den 

billigare östeuropeiska arbetskraftens dito.  

     Här är det dock viktigt att dra en skiljelinje mellan de tillfällen där lägre löner utbetals 

och där brott mot mänskliga rättigheter föreligger. De senare uppstår dock onekligen i 

viss mån till följd av att människor, som annars hade kunnat anställas legalt, ser inget 

annat val än att jobba svart. Den lägre lönen är deras enda reella möjlighet att hävda sig 

på den svenska marknaden; tas den bort väljer nog majoriteten av befolkningen att anlita 

en svensk snickare framför en polsk eller lettisk. Den enda möjlighet som återstår blir 

därför att jobba svart och därmed blir även risken för diverse brott mot de mänskliga 

rättigheterna större. 

     Enligt Svenskt Näringsliv tycks arbetskraftsinvandringsfrågan äntligen fått det 

utrymme den förtjänar i den politiska debatten och inget parti, inte ens LO, är längre, 

åtminstone officiellt, emot arbetskraftsinvandring. Däremot sägs LO företräda åsikter, 

som egentligen utgör förtäckt stöd för det gamla systemet.71

     Den politiska debatten om arbetskraftsinvandring handlar om vilka tankesätt, som bör 

prägla det svenska regelverket på området. Det första av dem rör frågan om arbete ska 

vara tillräcklig grund för att få uppehållstillstånd i Sverige. Svenskt Näringsliv och den 

politiska oppositionen företräder här åsikten att denna fråga skall regleras av marknaden, 

med andra ord skall varje arbetsgivare själv ha rätt att avgöra om han eller hon vill 
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anställa en viss utländsk arbetssökande. Detta innebär att det inte behövs någon 

behovsprövning från myndighet eller arbetsmarknadens parter utan det förslår, för att den 

arbetssökande skall få påbörja sin anställning, att en arbetsgivare och en arbetstagare 

träffat en överenskommelse. Regeringen däremot tycks dock, åtminstone om man beaktar 

enskilda ministrars uttalanden, ha antagit den motsatta åsikten. LO har vidare anfört att 

arbetskraftsinvandring ska ske i samarbete med AMS och länsarbetsnämnderna, vilket i 

allra högsta grad utgör ett stöd för dagens system. 

     Den andra principen gäller frågan huruvida arbetstillstånd ska kunna sökas på plats i 

Sverige. Här anser Svenskt Näringsliv att utlänningar, som rest in i Sverige på 

turistvisum, och sedermera  

sökt arbete och funnit ett, skall få rätt att stanna i landet. Tyvärr är detta, som 

lagstiftningen ser ut i dag, inte möjligt utan en arbetskraftsinvandrare måste ha ett 

arbetstillstånd redan före inresan till Sverige: ”Möjligheterna att komma till Sverige för 

att söka arbete är alltså mycket begränsade, eftersom man inte får stanna om man hittar 

ett arbete, utan måste åka tillbaka till sitt hemland och söka arbetstillstånd därifrån. 

Vidare innebär denna princip [att få söka arbetstillstånd på plats]  att människor som 

redan är i Sverige kan stanna, om de fått förankring på arbetsmarknaden. Detta påverkar 

inte minst de människor som sökt asyl och fått arbete under det att asylärendet 

handläggs.”72 Svenskt Näringsliv och den politiska oppositionen vill reformera 

regelverket så att fler arbetskraftsinvandrare kan beredas tillträde på den svenska 

arbetsmarknaden. Samtidigt vill exempelvis Vänsterpartiet behålla status quo och enligt 

Svenskt Näringsliv gäller följande angående LO: ”LO har i klartext sagt att det inte bör 

vara möjligt att resa till Sverige för att söka jobb.”73

 

5. Orsaker till smugglingsindustrins framväxt 

Sedan mänsklighetens gryning har män och kvinnor, starka och svaga behandlats olika. 

De skillnader i ekonomiskt välstånd som råder mellan olika länder utgör inte heller någon 

ny företeelse. Det har vidare alltid funnits människor som har valt att lämna sina 
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hemländer på jakt efter bättre livsvillkor och således har migration mellan olika regioner, 

länder och även kontinenter i viss utsträckning alltid förekommit. Däremot innebär den 

massiva världsomfattande illegala migrationen av idag en ny och oroande utveckling. 

De ovannämnda skillnader som alltid existerat mellan världens fattigare och 

rikare länder förstärktes, eller snarare åskådliggjordes med all önskvärd tydlighet, i och 

med informationsteknologins intåg i världen. De som framför allt påverkades av detta 

informationsutbyte var de fattigare delarna av världens befolkning. Medelst färgstarka 

bilder förmedlade via TV och Internet uppmärksammades den egna jämförelsevis fattiga 

existensen samtidigt som viljan att ta del av det förlovade livet i Väst växte fram. Unga 

personer, i synnerhet flickor, föll för den dröm som presenterades i såpor som Dynastin 

och Dallas och antog felaktigt att alla i väst levde Blake Carringtons liv.74 Efter 

gränsernas öppnande och tack vare att resor mellan länder blivit billigare kunde fler 

besöka västländerna och deras berättelser, som ofta överdrevs och broderades ut för att 

väcka avund bland vänner och bekanta, bidrog ytterligare till myten om livet i Väst. 

Globaliseringsprocessen har därmed gjort de mindre lyckligt lottade människorna 

uppmärksamma på de orättvisor som träffat dem, samtidigt som den visat ett alternativ 

till livet i hemlandet. Det här är den grundläggande orsaken till smugglingsindustrins 

framgångssaga. Hade det inte varit för dessa människors enorma vilja att förändra sin 

tillvaro, så till den grad att de väljer att förlita sig på kriminella intressen för att ta sig in i 

drömlandet, hade smugglingsorganisationer inte kunnat utvecklas till en verksamhet som 

enligt FN årligen omsätter mellan sju till 12 miljarder dollar och där enbart i Sverige 

under år 2002 antalet personer som haft någon form av samröre med människosmugglare 

uppskattades till 20.000 – 30.000.75  

En annan viktig orsak till smugglingsindustrins framväxt utgörs onekligen av 

mottagarländernas allt mer restriktiva migrationspolitik, i synnerhet vad beträffar 

arbetskraftsinvandring. Samtidigt som det i dessa stater finns en efterfrågan på billig och 

okvalificerad arbetskraft, en efterfrågan som inte kan tillgodoses av den egna 

befolkningen, och en tillgång på sådan arbetskraft i ursprungsländerna, lägger de 

restriktiva invandrings- och arbetsrättsliga bestämmelserna hinder i vägen för 
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immigranterna som ser sig nödgade att anlita smugglingsorganisationers tjänster för att 

bereda sig tillträde till landet och dess arbetsmarknad.76 När de olagligen vistas i landet 

löper de även större risk att utnyttjas av mindre nogräknade arbetsgivare. Många tvingas 

arbeta utan ersättning, andra under bristande säkerhetsrutiner.77  

Trots att flertalet av dem är medvetna om de risker som följer med ett svart arbete 

utomlands är de beredda att acceptera dessa, då alternativet ter sig som betydligt sämre. 

Det råder exempelvis en mycket oroande trend bland den polska befolkningen vad gäller 

vilka umbäranden som någon verksam på den svarta arbetsmarkanden i utlandet skall 

anses böra tåla. En övervägande majoritet anser att sådana grundläggande mänskliga 

rättigheter som rörelsefrihet och handlingsfrihet kan begränsas enkom av den 

anledningen att personen arbetar svart.78

Mot den bakgrund som här översiktligt skisserats är det tydligt att 

människosmugglingen förekommer dels på grund av en viss mekanism, där 

ursprungsländerna står för tillgången och mottagarstaterna för efterfrågan, och dels 

emedan restriktiv migrationspolitik inte står i överensstämmelse med mottagarstaters 

efterfrågan på billig och okvalificerad arbetskraft. Men frågan återstår alltjämt vad det är 

som förmår människor att söka en smugglingsorganisations ”hjälp” samt hur denna 

verksamhet i ett flertal länder kunnat pågå mer eller mindre ostört. I det följande skall en 

kortfattat förklaring ges mot bakgrund av de så kallade pushfaktorerna. 

 

5.1 Socioekonomiska pushfaktorer 

Som en ständigt återkommande förklaring till smugglingsindustrins framväxt anges 

fattigdomen. Människor har sedan begynnelsens tider behandlats olika beroende på 

härkomst, kön, styrka, etc. I egenskap av rationell varelse skall människan vidare ständigt 

söka maximera sitt välstånd eller åtminstone förbättra sin tillvaro, därav viljan att lämna 

hemstaten till förmån för ett rikare land. Till viss del är detta antagande korrekt, mycket 

av människans beslutsfattande styrs av dessa faktorer.  
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I Ryssland lever en mycket stor andel av befolkningen under existensminimum,79 

och i Moldavien utgörs hela 15 procent av landets BNP av bidrag från utlandsbosatta 

moldavier.80 Ukraina uppvisar en likartad utveckling.81 Självfallet framstår inte mot 

denna bakgrund det ovannämnda antagandet som särskilt osannolikt. Dock är det viktigt 

att här erinra sig att även andra faktorer inverkar på en individs beslut om eventuell flytt, i 

synnerhet när denne inte kan företa densamma på laglig väg.  

Det är vidare så att fattigdomen inte träffar alla i ett visst samhälle lika hårt. Det 

finns alltid mer eller mindre utsatta grupper, oftast bestående av kvinnor, barn och 

marginaliserade delar av befolkningen. Därför förefaller ofta strategier som enbart syftar 

till att öka välståndet i ett land men blundar för frågan hur detta de facto fördelas bland 

landets befolkning som ett slag i luften.   

I Central- och Östeuropa har arbetslösheten växt lavinartat sedan murens fall och 

kvinnorna har varit de som drabbats hårdast. Inte enbart kvinnor utan även 

marginaliserade delar av befolkningen, såsom etniska minoriteter, har drabbats. Som ett 

viktigt exempel kan här nämnas språk- och medborgarskapslagarna  i Baltikum, som 

framför allt i Lettland har lett till att de stora rysktalande minoriteterna i viss mån hamnat 

utanför staternas arbetsmarknader och utbildningssystem.82 Även människor av romskt 

ursprung, ett stort minoritetsfolk i Östeuropa, utsätts för systematiska kränkningar. I 

Albanien utgörs majoriteten av de barn som bortförs till det rikare grannlandet Italien för 

att utnyttjas i tiggeri av romer.83 Det är lättare för de kriminella att exploatera dessa barn 

dels på grund av att de faktiskt hör till de fattigaste delarna av befolkningen, men framför 

allt för att de av hemländernas regeringar inte anses som lika skyddsvärda som de ”egna” 

barnen.  

                                                 
79 Enligt exempelvis Världsbankens beräkningar rör det sig om hela 30 miljoner ryssar eller 19.6 % av 
befolkningen. Se närmare under ”Russian Federation Country Brief 2004” på www.worldbank.org. 
80 El-Cherkeh T et al, ”EU-Enlargement, Migration and Trafficking in Women: The Case of South Eastern 
Europe”, HWWA, Hamburg Institute of International Economics, 2004, s. 77. 
81 Se tex Malynovska O, “”International Migration in Contemporary Ukraine: Trends and Policy”, Global 
Migration perspectives No. 14, GCIM, 2004, s. 14. 
82 Redan i början på 1990-talet uppmärksammades situationen i Lettland av en rad internationella 
organisationer. Sedan dess har situationen förbättrats, dock förekommer fortfarande viss kritik mot dessa 
lagar. För att bli lettisk medborgare krävs att man klarat ett språkprov, vaför väldigt få ”rysktalande” väljer 
att ansöka om lettiskt medborgarskap. Närmare om detta se tex Netherlands Institute of Human Rights, 
Faculty of Law, www.sim.law.uu.nl. samt ryska ambassadens hemsida.   
83 Stability Pact for South Eastern Europe – Task Force on Trafficking in Human Beings, ”Trafficking in 
Children in South Eastern Europe: Situation Overview”, UNICEF, 2002, s. 1. 

http://www.sim.law.uu.nl/
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Det framstår därmed som tydligt att inte enbart ekonomiska orsaker är av 

betydelse när en person väljer att lämna sitt land. 

Socioekonomiska orsaker har även betydelse för de organiserade nätverk som 

sysslar med människosmuggling. Som en, låt vara partiell men ändå signifikant, orsak till 

den växande organiserade brottsligheten i regionen kan fattigdomen anges. Efter murens 

fall när det kommunistiska samhället, som tog ”ansvar” för var och en och avlönade även 

dem som inte arbetade, abrupt försvann omintetgjordes även många människors källa till 

försörjning. I Ryssland försvann väldiga kapitalmassor, som i och med privatiseringen 

frigjordes och som kunde gynnat befolkningen, i oligarkernas djupa fickor.  

Så gjorde den organiserade brottsligheten entré, från skuggekonomin ut i 

dagsljuset. Människor var sedan länge vana att lura staten eller, rättare sagt, ansåg det inte 

som ett klandervärt beteende att till exempel ta med sig saker hem från sin arbetsplats, 

ringa privata utlandssamtal från jobbet, uträtta personliga ärenden på arbetstid eller helt 

enkelt att göra det så bekvämt som möjligt för sig. Skämtsamt brukade det sägas att det 

tog tre personer för att lägga en tegelsten på plats. Därtill kunde inte den nya staten 

erbjuda människor arbete, bostad, social hjälp, eller ens skydd från våld, med andra ord 

förmåner som anses tillhöra en demokratisk stats skyldigheter gentemot dess befolkning.  

Den organiserade brottsligheten kunde erbjuda dessa saker. Den utgjorde för 

många en källa till försörjning och skydd, den agerade polis och domstol. På så sätt kom 

den att aspirera på statens grundläggande funktioner, som våldsmonopolet, och sakta kom 

den att angripa de östeuropeiska statsapparaterna inifrån. Utvecklingen har varit mest 

påtaglig i Ryssland och OSS-staterna, men återfinns även i EU:s nya medlemsstater. 

I Ryssland har många av de högsta beslutsfattarna koppling till kriminella 

intressen. I Vitryssland är kopplingarna, om möjligt, ännu mer framträdande och de 

journalister som dristar sig till att kalla saken vid dess rätta namn, nämligen diktatur, 

landförvisas i bästa fall. Det rör sig därmed inte längre enbart om poliser som för en 

mindre summa väljer att se mellan fingrarna och inte anmäla en rattfyllerist, utan om en 

regelrätt kriminalisering av staten där kriminella har direkta politiska intressen och 

antingen lobbar för eller mot en viss utveckling, till exempel mot en lags antagande som 

det var fallet med antitraffickinglagen i Ryssland som inte antogs förrän nyligen, eller 

själva sitter med i de beslutsfattande instanserna.       
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Mot denna bakgrund är det lätt att se hur och varför kriminella organisationer, 

såsom de som sysslar med människosmuggling, kan uppstå och frodas.  

5.2 Sociokulturella pushfaktorer 

Som redan nämnts träffas olika samhällsgrupper olika hårt av företeelser som 

arbetslöshet, fattigdom, etc. Självfallet utgör varje sådan indelning en grov 

generalisering, till exempel kan kvinnor ur olika samhällsskikt uppleva sin tillvaro olika 

och till och med ha mer gemensamt med en man med likartad social bakgrund än med en 

kvinna med helt andra erfarenheter. I föreliggande fall kan dock vissa klara gemensamma 

nämnare urskiljas. I Central- och Östeuropa är arbetslösheten större bland kvinnor än 

bland män. I Polen saknar 20% av kvinnorna mot 17% av männen fast inkomstkälla.84 

Kvinnorna, som ofta är betydligt mer välutbildade än männen, uppbär endast två 

tredjedelar av männens lön och diskrimineras även på andra sätt vad gäller tillsättning av 

högre poster och befordran. Jobbannonser är sällan könsneutrala, och chefspositioner 

riktas nästan uteslutande till män, medan assistentjobb enligt någon oskriven regel tillhör 

kvinnornas domän. Samtidigt anses kvinnor ha det övervägande ansvaret för barn och 

hushåll. Även en av Polens experter på konstitutionell rätt hävdar apropå 

diskrimineringen av kvinnorna på arbetsmarknaden att den självfallet är olycklig och i 

hög grad beroende av i samhället djupt ingrodda attityder främst hos männen, men även  

hos kvinnorna, som har ett ansvar för att förena sitt nyvunna privilegium att 

förvärvsarbeta med de många hushållssysslorna.85   

I Ryssland förlorade många kvinnor, även de verksamma inom typiskt kvinnliga 

yrken såsom lärarinna, sjuksköterska eller läkare, jobb som under kommunismens tid 

uppfattades som icke intressanta av männen, till förmån för de senare. De kvinnor som 

lyckats behålla sina jobb får utstå djupa kränkningar av överordnade, som är mycket väl 

medvetna om den svåra ekonomiska situation som kvinnorna befinner sig i.86  

I vissa länder, i synnerhet bland de allra fattigaste delarna av befolkningen, anses 

barn i viss mån vara skyldiga att dela bördan för familjens försörjning. En allt större 

acceptans gör sig gällande bland dessa grupper vad beträffar vissa former av utnyttjanden 

                                                 
84 Krajowy Program Działań Na Rzecz Kobiet – II etap wdrąźeniowy na lata 2003-2005, s. 19. 
85 Skrzydło W, “Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej Komentarz” , Zakamycze, 2002, s. 46. 
86 Hughes D:2002, s. 12. 
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av minderåriga som en källa till familjens överlevnad. Albanien omnämns i 

internationella dokument som ett land där den ovannämnda utvecklingen blir allt mer 

påtaglig.87 Enligt vittnesmål från barn som fallit offer för människohandel, förekommer 

en omfattande smuggling av albanska barn främst till grannlandet Italien, inte sällan med 

föräldrarnas goda minne. Barnen har vittnat om splittrade hem, härjade av 

alkoholmissbruk och familjevåld, där pappan fattar beslut åt hela familjen.88  

Självfallet påverkar vissa i samhället ingrodda attityder även män. De östeuropéer 

som är verksamma på den svarta arbetsmarknaden i utlandet är benägna att samtycka till 

att vissa brott mot deras mänskliga rättigheter begås av arbetsgivarna. Det är förvisso 

fattigdomen som tvingar dem till att anta sådana jobberbjudanden, men att de, när de 

utsätts för diverse brott, inte kontaktar mottagarstatens myndigheter bottnar i attityder 

som närmast kan betecknas som brist på tilltro till statsorgan. Denna omständighet kan 

härledas till den långa historia av övergrepp som dessa personer och deras anhöriga 

utsattes för av staten under den kommunistiska tiden.  

Smugglingsorganisationerna tillåts att blomstra på grund av redan nämnda 

omständigheter, som här ytterligare kan exemplifieras. När alla privata transaktioner var 

förbjudna lämnades människor inget val än att förhandla med varandra i det dolda. På så 

sätt växte skuggekonomin fram. I skuggekonomins begynnelse sökte vissa makthavare 

att, med synnerligen brutala medel, begränsa den men till slut evolverade den till någon 

sorts kropp som kom att leva i symbios med den sovjetiska statsapparaten. Sedermera 

ersattes denna företeelse med den organiserade brottsligheten och symbios övergick i 

parasitism. Attityderna överlevde dock, det sågs inte med blida ögon när människor 

genom hårt och hederligt arbete skapade sig en mindre förmögenhet, i synnerhet om de 

hade några förbindelser med utlandet, och dessa personer kallades inte sällan för det 

sovjetiska skällsordet, ”spekulant”. Samtidigt accepterades kriminella aktiviteter i allt 

större utsträckning av befolkningen som en alternativ inkomstkälla.  

 

                                                 
87 Dr. Scharlowski B, Prata S, ”How Children are exploited in Europé”, International Foundation terre des 
hommes, EU Forum on Prevention of Organized Crime, Brussels, 2004, s. 5 
88 Association of Albanian Girls and Women (AAGW), ”Anti-Trafficking Educational Curriculum True 
Stories. The Story of I”, 2005, s. 1.  
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5.3 Politiska och rättsliga pushfaktorer 

Trots att transitionen innebar en kraftfull omvälvning från auktoritärt styre till demokrati, 

uppvisar de central- och östeuropeiska staternas rättsordningar ännu brister. Det rör sig 

såväl om avsaknad av lämpliga lagar som om bristande implementering av befintliga 

bestämmelser. Som det kanske mest talande exemplet kan den ryska antitraffickinglagen 

anges. Denna lag, vars innehåll uppvisar stora brister,89 antogs inte förrän 2003,90 trots att 

Duman redan 1999 av gjordes av experter uppmärksam på företeelsen människohandel 

och de implikationer som denna innebär för såväl staten som individen.91 Uppenbarligen 

har starka intressen direkt verksamma i Duman och även krafter som med diverse medel 

lobbat mot lagens antagande utifrån under nära tio år lyckats i sina försök att motverka en 

positiv utveckling. Det senare är de kriminella intressenas främsta ambition, att rättsligt 

och politiskt sett upprätthålla status quo.92  

Alla former av sexuellt relaterade utnyttjanden utgör i Central- och Östeuropa, 

inklusive de nya medlemsländerna, mer eller mindre tabubelagda företeelser. Polens 

våldtäktslag illustrerar tydligt denna negativa attityd. Offret är någon sorts persona non 

grata för de rättsvårdande myndigheterna och även andra inblandade, så till den grad att 

brottet inte faller under allmänt åtal. Förklaringen som ges i polsk doktrin är att de 

kvinnor som väljer att avslöja vad de råkat ut för stigmatiseras samt att en rättegång 

gällande våldtäktsfall alltid innebär ännu en kränkning för offret. I Ukraina tvingas allt 

fler kvinnor att prostituera sig för att försörja sig själva och sina familjer, samtidigt som 

avståndstagandet från företeelsen är mycket stort bland den ukrainska befolkningen.93 

Det är därmed tydligt att kvinnorna dagligen utsätts för dubbelmoral; dels ställer det 

moderna samhället vissa krav på kvinnan som hur hon skall se ut, dels fördömer den de 

kvinnor som faller offer för de specifika utnyttjanden som enbart kan träffa kvinnor.  

                                                 
89 Bland annat berör inte lagen de så kallade äktenskapsförmedlingarna, trots att det i ett flertal fall varit 
uppenbart att dessa varit inblandade i människohandel. 
90 US State Department Trafficking in Persons (TIP) Report, 2004 , s. 168. 
91 Shelley L, ”Human Trafficking: Defining the Problem”, Orgainized Crime Watch Russia, Center for the 
Study of International Crime & Corruption at American University, Volume 1, Number 2, 1999. 
92 Hughes D, ”The ”Natasha” Trade: The Transnational Shadow Market of Trafficking in Women”, Journal 
of International Affairs, 2000, s. 9. 
93 I en statistisk undersökning anger 75 % av befolkningen att de skulle avsäga sig all kontakt med sin 
dotter om de upptäckte att hon varit verksam i prostitution. Se Hughes D, Denisova M, Tatyana A “The 
Transnational Political Criminal Nexus of Trafficking in Women from Ukraine” Trends in Organized 
Crime Volume 6 Number 3-4, 2001.   
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Fattigdomen och den politiska oron som råder i vissa regioner i Östeuropa har 

även träffat en annan icke privilegierad grupp i samhället. Barnen är och har naturligtvis 

alltid varit lättast att utnyttja i egenskap av minderåriga personer utan några reella 

möjligheter att bevaka sina rättigheter. Gatubarn är en inte ovanlig syn på Östeuropas 

gator; de finns i Rumänien, där de befolkar avloppen, på Sankt Petersburgs gator eller på 

Warszawas centralstation. Det är även dessa barn, och de barn som bor på statliga 

barnhemmen, som utgör exploatörernas förstahandsval. Få bryr sig, eller orkar hålla reda 

på barnen. Det har således förekommit fall där till exempel ryska barn smugglats från 

Sankt Petersburg till Finland, där de tvingades att prostituera sig.94 År 2003 försökte ett 

svenskt par smuggla ett spädbarn ur Polen i syfte att adoptera det. Barnets mor, en 

ensamstående ung kvinna, accepterade en ersättning på 1.800 kr för sin son.95 Barn 

smugglas ständigt ur länder som Albanien och Moldavien, för att utnyttjas i tiggeri, 

prostitution och tvångsarbete eller för internationella adoptioner. Regelverken är lätta att 

kringgå, och allt är möjligt så länge rätt personer erhåller lämplig summa.96 På 

barnhemmen i Rumänien är det mer regel än undantag att dokument och de bilogiska 

föräldrarnas namnteckning förfalskas, i syfte att smuggla barnet ur landet.97          

Enligt flertalet experter behandlas barnen som smugglats till västeuropeiska 

länder för att utnyttjas i prostitution, tvångsarbete, tiggeri, etc. som brottslingar av vissa 

av dessa stater. I Grekland anses de ha brutit mot landets migrations- och arbetslagar och 

de häktas därför i väntan på utvisning.98 De skickas hem med buss, utan erforderligt 

skydd, och faller därmed inte sällan, väl tillbaka i hemlandet, åter offer för utnyttjanden.      

Det saknas ofta lämpliga regelverk, som kan motverka uppkomsten av de illegala 

organisationer som sysslar med människosmuggling. Flertalet av dem verkar bakom en 

till synes legal fasad. De agerar arbetsförmedlingar, äktenskapsorganisationer och 

liknande. De sätter in annonser i dagspressen, där välbetalda jobb i utlandet, som inte 

ställer några krav på vare sig språkkunskaper eller kvalifikationer, utlovas.  

                                                 
94 “Joint East West Research on Trafficking in Children for Sexual Purposes in Europe: the Sending 
Countries”, ECPAT, Amsterdam, 2004, s. 47. 
95 Expressen, “Sålde sonen till svenskar”, 06/07/03. 
96 Butrin D, “Russia’s Orphans Sold to the Highest Bidders”, Mosnews.com, 18/04/05, s. 3 f. 
97 “Shopping for Rumanian Babies”, BBC, 03/03/00, s. 3. 
98 Se tex Malrek V, ”The Natashas”, Arcade Publishing, New York, 2003 och Dr. Scharlowski B, Parata 
S:2005, s. 5. 
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Någon statlig tillsyn utövas inte över dessa verksamheter. I Moldavien innehar 

enbart 30 av 200 statligt tillstånd för sin verksamhet, och samtidigt som majoriteten av 

befolkningen anger den organiserade brottsligheten som huvudanledning till deras önskan 

att emigrera, är de beroende av dessa organisationers tjänster för att kunna uppfylla sin 

önskan. Enligt vissa källor vistas en miljon moldavier illegalt i andra länder, varje år 

lämnar 20.000 kvinnor i fertil ålder landet och 90% av landets unga befolkning skulle 

emigrera från Moldavien om de fick chansen.99  

I Ryssland har inte sällan dessa rekryteringsorganisationer kvinnliga föreståndare, 

som en gång i tiden själva utnyttjats i sexindustrin. De berättar gärna fantastiska historier 

för unga flickor om det goda livet i väst. De har fina kläder, smycken och dyra bilar och 

deras samhällen avundas dem. Det är inte särskilt svårt för dem att skingra unga kvinnors 

tvivel beträffande jobberbjudanden som tycks för bra för att vara sanna. Många kvinnor 

som återvänt berättar att de inte trodde att det var möjligt för en kvinna att lura en annan 

kvinna på det sättet, i synnerhet om den kvinnan själv upplevt ett sådant helvete. Mot den 

ovan tecknade bakgrunden är det tydligt hur smugglingsnätverk kan växa fram och 

florera.  

 

6. Hur smugglingen sker 

De smugglade utgör inte någon homogen grupp vad gäller bakgrund, social tillhörighet, 

etc. Fattigdomen är som bekant relativ, och många har råd att betala människosmugglarna 

för deras tjänster. Det är de med bäst ekonomisk situation som kan färdas under mer 

humana förhållanden, till exempel med flyg som utgör det dyraste transportmedlet.     

Andra som inte kan erlägga så stora summor, smugglas under vedervärdiga förhållanden, 

i trånga lastbilsutrymmen, sjöodugliga gummiflottar eller i containrar. Enligt Interpol 

behandlas de smugglade mycket illa av nätverken, ombord på fartyg saknas faciliteter 

som toaletter och hygienen är mycket dålig. De som blir sjuka kastas överbord. Sådant 

beteende kan pågå relativt ostraffat, då dessa personer inte syns i någon statens statistik 

                                                 
99 El-Cherkeh T et al, ”EU-Enlargement, Migration and Trafficking in Women: The Case of South Eastern 
Europe, Hamburgisches Welt-Wirtschafts-Archiv (HWWA), Hamburg Institute of International 
Economics, 2004. 
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och således upphör att existera i och med smugglingens initierande.100 De 

uppmärksammas vid tragiska upptäckter, som när fartyget ”East Sea” med 841 

passagerare ombord gick på grund utanför södra Frankrike, eller när 58 kinesiska 

medborgare hittades döda i en container i hamnen i den brittiska staden Dover. 

Smugglingsnätverken agerar, som redan anförts, under till synes legala fasader. 

De agerar arbetsförmedlingar, som erbjuder lukrativa jobb i utlandet, hjälp att ordna alla 

erforderliga dokument, antingen riktiga köpta eller förfalskade, och de lovar inte sällan 

att stå för alla kostnader mot ett löfte om att den smugglade väl i mottagarstaten kommer 

att betala tillbaka skulden. Väl på plats tvingas de smugglade inte sällan in i prostitution 

eller diverse former av slaveriliknande arbeten. Ibland tvingas de att smuggla droger som 

ett sätt att reglera skulden på.  

US Drug Enforcement Administration (DEA) har på senare år vittnat om ett stort 

antal fall, där kvinnliga drogkurirer utnyttjats för att smuggla in narkotika i USA och 

England. Kvinnorna framstod som mindre misstänkta än män och de hade ofta med sig 

sina småbarn i syfte att ytterligare skingra tullpersonalens eventuella misstankar. Flytande 

kokain smugglades i babyflaskor. Kvinnor och barn utgör därmed ofta ett strategiskt val 

för människosmugglarna, som ofta är inblandade även i andra former av smuggling, 

främst den avseende narkotika och vapen. 

Nyligen uppmärksammades en typ av människosmuggling som i sin verksamhet 

använder sig av gravida kvinnor. Smugglingsnätverken är väl medvetena om att många 

länder har en policy som inte tillåter avvisning av gravida kvinnor.101 Om en gravid 

kvinna anländer i grupp och påstår att personerna i gruppen utgör hennes närmaste 

anhöriga, tillåts ofta hela familjen att resa in i landet. Därefter kan personerna gå under 

jorden.   

Smugglarna är vidare mycket flexibla och kan till exempel variera sin verksamhet 

efter de förutsättningar som råder vid det aktuella tillfället. Om staterna till exempel 

intensifierar sitt arbete mot människosmugglingen kan smugglarna tillfälligt övergå till 

att enbart smuggla narkotika och vice versa. De smugglare som enbart befattar sig med en 

form av smuggling nyttjar i sin verksamhet rutter som redan etablerats av andra 

                                                 
100Interpol, ”People Smuggling”, 2005.    
101 Burkam S, ”Escaping Dire Straits for Promise of a Better Life”, Arab News, 14/07/03.  
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kriminella nätverk. Från exempelvis Centralasien sker människosmugglingen till 

Västeuropa längs samma rutt som narkotikasmugglingen.102  

Olika smugglingsorganisationer kan även ta hjälp av varandra, de kan ingå 

samarbeten som främjar båda parterna, eller leasa en annan kriminell organisations 

tjänster, till exempel vid transport av de aktuella varorna, vid passerande av en specifik 

gränskontroll, etc. Organisationerna är gränsöverskridande inte enbart i den bemärkelsen 

att de korsar landsgränser utan även för att det inom ramarna för deras verksamhet ryms 

mycket kunskap om förhållandena i olika länder. De har antingen personer av olika 

nationaliteter och professioner bundna till sig, eller så samarbetar de med kollegor i 

grannländerna.103 Som ett exempel kan de polska kriminella nätverken, som kontrollerar 

de många polska gränserna, anföras. Polens geografiska läge gör ett framgångsrikt 

passerande av dess gränser mycket betydelsefullt. Brottsliga syndikat i Kaliningrad, 

Litauen, etc. förstår vikten av samarbete med de polska nätverken för sin egen 

verksamhets framgång:104  ”With Poland having the longest border of the new Member 

States including the enclave of Kaliningrad, Polish OC groups’ territorial control is 

important for all kinds of illicit traffic from Eastern Europe towards the EU. All the OC 

groups are aware of this and appear willing to establish links with Polish OC groups to 

facilitate their own business.”105       

Den skuld som den smugglade har gentemot smugglingsorganisationen är 

avgörande för att hålla den smugglade i slaverilika förhållanden, såsom diverse former av 

tvångsarbete. Smugglarna konfiskerar passet och tvingar den smugglade att arbeta under 

mycket dåliga förhållanden, för liten eller ingen ersättning. De tillämpar vidare ofta ett 

straffsystem, där den som kommer för sent till jobbet, anses arbeta dåligt, eller visa 

missnöje straffas med vite. På så sätt blir skulden till smugglingsorganisationen bara 

större och större.106  

Smugglingsorganisationen håller de smugglade i ständig rädsla för att bli anmälda 

till mottagarstatens rättsvårdande myndigheter och sedermera deporteras eller vad värre 

                                                 
102 Se tex Polyakov L:2004. 
103 Shaw M, ”Typologies of Transnational Organized Crime Groups” Centre for International Crime 
Prevention, UNODC. 
104 ”Report on Organized Crime”, 2004, Europol. 
105 A.a.a.s. 
106 Plant R, ILO, s. 60 f. 
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är sättas i fängelse. De smugglade har ofta mycket negativa erfarenheter av statliga organ, 

en omständighet som nätverken är mycket väl medvetna om. Även i EU:s nya 

medlemsstater uppvisar majoriteten av befolkningen viss skepticism gentemot 

myndigheter. I Polen anger i en statistisk undersökning blott två procent av de tillfrågade 

att de skulle söka hjälp hos mottagarstatens myndigheter. Motviljan att söka hjälp hos 

statliga institutioner förklaras med en rädsla för att deporteras (92%), tvingas betala böter 

(39%) samt fängelsestraff (26%).107

 

6.1 Smugglingsrutterna 

Enligt det svenska Tullverket finns fem huvudsakliga rutter längs vilka 

människosmugglingen sker, varav den viktigaste utgörs av den så kallade Östersjörutten. 

Denna går via Ryssland och någon av östersjöstaterna vidare till Västeuropa.108 

Immigranterna färdas ibland så långt som från Centralasien. Denna rutts framgång kan 

förklaras med att gränserna mellan OSS-staterna är mycket porösa samt att något 

visumtvång inte föreligger mellan ett stort antal av dessa stater. Det är således tämligen 

lätt att från exempelvis Kirgisistan ta sig till Kazakstan och sedermera till Ryssland, 

varför denna rutt frekvent trafikeras av människosmugglare. Smugglingen underlättas 

ytterligare av att en 7.600 km lång landsremsa mellan de två sistnämnda staterna i princip 

är obevakad.109  

Vidare är gränsen mellan Ryssland och Ukraina tämligen porös, inte minst på 

grund av de uttalade ryska sympatier som präglar Ukrainas östra del. Ukraina har i sin tur 

alltid haft en stark kulturgemenskap med Polen, vilket är lätt att se när man besöker 

Polens sydöstra regioner. Bortom Polens största stad i sydöst, Lublin, intill den ukrainska 

gränsen har många ukrainskt klingande namn och inte sällan hör man ukrainska talas på 

gatorna. Det finns där ett överflöd på ukrainska immigranter, arbetare och försäljare som 

sedan lång tid tillbaka livnärt sig på gränshandeln.  

Väl i Polen, en av EU:s nya medlemsstater, är det inte svårt att ta sig vidare till 

Unionens andra länder, så även till Sverige. Att fler och fler väljer att ta sig till Sverige är 
                                                 
107 ”Wiedza i opinie o handlu kobietami”, Komunikat, 2001, Warszawa. 
108 ”Europeiska unionens utvidgning österut-Påverkan på Tullverket på kort och medellång sikt, 
Omvärldsbevakning, 2003, s. 4.   
109 Ivakhniouk I, ”Illegal Migration: Russia”, Routledge, 2004, s. 44. 
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inte svårt att se när man kör av färjan från Polen till Sverige. I de stora massor som 

anländer minskar enligt Tullverket risken att fastna i gränskontroll.  

Som redan anförts kan Östersjörutten även gå via någon av de baltiska staterna. 

Samtidigt har stora delar av svenska tullen lagts ned, såsom varit fallet med verksamheten 

på Gotland. Till ön anländer fartyg från bland annat Estland, amfetaminets Mecka, utan 

att någon erforderlig kontroll av fartygets last eller passagerare sker i Sverige.110 Risken 

att såväl narkotika som människor smugglas till Sverige är såldes inte försumbar.  

En annan, för Sveriges vidkommande i viss mån mindre betydelsefull,111 rutt 

utgörs av Balkanrutten, där framför allt narkotika och vapen smugglas från Asien, via 

Iran och Turkiet till Balkan och sedan vidare till Västeuropa. Smuggling av framför allt 

människor sker även från nordafrikanska länder i första hand till Spanien och Frankrike, 

från Asien och Mellanöstern till Australien och från Latinamerika till USA.   

På senare år har smugglingsnätverken upptäckt att de stora pengarna finns i 

omfattande smugglingsoperationer, där ett stort antal personer smugglas åt gången, oftast 

ombord ett fartyg.112 Med anledning av denna utveckling har antalet tragiska incidenter, 

där de smugglade mist sina liv, ökat avsevärt. 

 

6.2 Smugglingsnätverkens sammansättning 

Som rubriken antyder verkar det idag råda en utbredd uppfattning vid svenska 

myndigheter och inom forskningen att de aktörer som bedriver sin verksamhet inom 

människosmugglingen samarbetar i nätverk. Denna syn stämmer väl överens med de 

kunskaper som finns om den gränsöverskridande organiserade brottsligheten, och 

följaktligen så även för de organisationer som bedriver människosmuggling. 

 RKP anger i sin senaste hotbildsprognos att det ”…är allmänt känt att de 

kriminella aktörerna agerar inom ramen för olika löst sammansatta nätverk.”113 Som 

                                                 
110 Närmare om Östeuropas och Baltikums växande betydelse som centra för produktionen av syntetisk 
narkotika se tex ”Ecstasy: Rolling Across Europe” US Drug Enforcement Administration, 2005.   
111 Sedan Iran infört restriktiv politik vad narkotikasmuggling beträffar har Östersjörutten, eller den 
nordliga rutten som den också kallas, blivit mer betydelsefull för narkotikasmuggling och därmed all form 
av smuggling. Närmare om detta se Cornell S, Swanström N, ”Sveriges säkerhet hotas”, SvD Brännpunkt, 
17/11/03.   
112 Interpol, 2005. 
113 RKP KUT, Rapport 2005:7a, s. 19. 
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tidigare nämnts sägs också att de nätverk som räknas till den organiserade brottsligheten i 

landet kännetecknas av multikriminalitet. Denna spridning till verksamheter är en naturlig 

utveckling av att individuella kriminella med sina olika kunskaper och intressen slår sig 

samman med andra för att samverka i brott. Därigenom minskas de risker som uppstår 

genom verksamheten, samtidigt som möjligheten till gemensamt skydd mot 

brottsbekämpande myndigheter och kokurrenter ökar. Vinsterna av den kriminella 

verksamheten ökar genom samverkan inom nätverket, och erfarenheter som gjorts kan 

spridas snabbare. Det blir också möjligt att utveckla verksamheten och ägna sig åt mer 

avancerad brottslighet, till exempel ekonomisk brottslighet som tidigare varit förbehållen 

sofistikerade manschettbrottslingar.114

 Inom den svenska kriminologiska forskningen är nätverksanalys en metod som 

tidigare inte använts i någon större utsträckning, men som nu verkar vara på 

frammarsch.115 Metoden har sitt ursprung inom de socialpsykologiska och antropologiska 

traditionerna. De grundläggande beståndsdelarna i den nätverksanalytiska metoden utgörs 

av noder (alternativt aktörer), sammanbundna med länkar till ett nätverk. Noderna kan 

utgöras av individer och länkarna av sociala relationer. Det är dessa relationer som är 

tongivande i nätverket, och därmed intressanta att studera. Relationerna kan vara väldigt 

väsensskilda till sin karaktär. De kan ha sin grund i en gemensam fängelsevistelse, etnisk 

bakgrund, uppväxtmiljö eller yrkesroll.116

 En internationell trend som också passar in i mönstret av människosmugglingens 

uppbyggnad i nätverk är indelningen i ”yrkesroller”, eller funktioner, som länkar samman 

smugglingskedjan. I första steget arbetar rekryterare med att ta den första kontakten med 

de smugglade i avsändarländerna. Därefter tar en organisatör över, som fömedlar 

nödvändig information och samordnar också hur smugglingen skall gå till. Innan 

operationen sjösätts tar ytterligare en person betalt av den smugglade och vidarebefordrar 

pengarna i nätverket. Flera transportörer engageras sedan för att utföra sina respektive 

delar av smugglingen. Efter att ha fått skjuts fram till gränsen i hemlandet av den förste 

personen i transitledet tar nästa vid för att sköta den ofta kritiska gränspassagen. På andra 
                                                 
114 RKP KUT, Rapport 2005:7a, s. 19. 
115 Roxell, Lena: Nätverksanalys av fängelsegäng, Rapport 9, Kriminologiska institutionen, Stockholms 
universitet, 2002. 
116 För en färsk och ingående diskussion om kriminella nätverk och aktörerna i dessa se 
”Narkotikabrottslighetens organisationsmönster”, BRÅ rapport 2005:11. 
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sidan tar ytterligare en transportör över, och så kan kedjan fortsätta tills det 

överenskomna målet nåtts. Byte av transportsätt/transportör sker ofta i ländernas 

storstäder, som utgör nav där smuggeloffren kan förses med exempelvis falska 

resedokument och ny kontaktinformation för att ta sig vidare. I slutskedet av smugglingen 

kan offren via nätverken få information om boendemöjligheter och försörjning, ofta i 

form av lågavlönat svartarbete eller prostitution.117

 Ur ett mer övergripande perspektiv görs ofta ganska grova och schematiska 

indelningar av hur smugglingsnätverken är uppbyggda. Här finns flera synsätt, men de 

anknyter alla till vilken grad av organisation som nätverken kan tillskrivas. Vanligt 

förekommande är att antingen tala om en högre eller lägre organisationsgrad. Inom 

grupper med högre grad av organisation är oftast strukturerna tydligare indelade i en 

hierarki av nivåer, medan det i organisationer med lägre organisationsgrad rör sig om 

strukturer av nätverk knutna kring ett centralt ledarskap.118 Organisationsgraden knyts 

ibland också till vilken typ av verksamhet som bedrivs. Kort sagt innebär detta att enklare 

kriminella aktiviteter, som stölder och inbrott, utförs av grupper tillhörande den lägre 

graden, medan exempelvis grövre brottslighet med internationella förgreningar kräver 

välorganiserade organisationer med en tydlig ledningsstruktur.119  

 

7. Vilka är de smugglade? 

De smugglade utgör inte någon homogen grupp, som inom denna rapports ramar exakt 

kan beskrivas. Dock kan vissa grupper, som löper större risk än andra att falla offer för 

smugglingsindustrin, urskiljas. Dessa utgörs i första hand av kvinnor och barn. Även män 

väljer dock att anlita smugglingsorganisationers tjänster. De som inte kan betala 

smugglarna direkt ingår avtal om att skulden skall regleras när utlänningen förvärvat 

arbete i mottagarlandet. Dock tvingas ofta de smugglade att arbeta för smugglarnas 

räkning, för liten eller ingen ersättning, och dessutom ofta under bristande 

säkerhetsrutiner, under förevändning att skulden på detta sätt skall regleras. De 

                                                 
117 Jandl, Michael: konferenspresentation ”Irregular Migration and Human Smuggling in Central and 
Eastern Europe”, www.icmpd.org, 2004-09-29. 
118 RKP KUT, Rapport 2005:7a, s. 23. 
119 Gutauskas A, ”Countering Narcotics and Organized Crime in the Baltic Region”, presentationsmaterial, 
2005-06-01. 

http://www.icmpd.org/
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ovannämnda grupperna kan ytterligare delas in i undergrupper, som löper än större risk 

att utnyttjas av människosmugglare. Här kan fattiga personer, och då inte enbart i strikt 

monetär betydelse utan även de som saknar tillgång till exempelvis adekvat sjukvård, 

nämnas, så även etniska minoriteter samt andra i samhällen diskriminerade grupper.  

Olika grupper kan även diskrimineras och påverkas av fattigdomen olika mycket, 

beroende av till exempel deras sociala bakgrund, utbildningsgrad eller till och med 

hemvist; till exempel träffar fattigdomen oftast de som bor på landsbygden hårdare än 

storstadsbor. Således innebär följande kategorisering i mer utsatta grupper något av en 

förenkling av verkligheten. Den är dock relevant, i synnerhet för de myndigheter och 

andra samhällsaktörer i framför allt ursprungs- men även mottagarländerna, som dels i sin 

verksamhet söker att stävja företeelsen och dels möter offer för densamma, för att kunna 

känna igen de som löper störst risk att utnyttjas och således rikta preventiva åtgärder 

gentemot dem som befinner sig i riskzonen.  

Det är i sammanhanget viktigt att poängtera att det även finns personer som enbart 

har som syfte att illegalt ta sig in i landet för att begå brott. Enligt uppgift har det 

förekommit fall där personer i egenskap av asylsökande flyktingar rest in i landet men där 

de egentligen haft sin härkomst i någon av de nya medlemstaterna. Under tiden för 

asylansökans behandling har de förövat ett antal grova brott, främst stöldbrott, för att 

sedermera åter resa hem och denna gång under sitt äkta namn. På detta sätt belastas inte 

dessa personers riktiga identiteter med de brott som de förövat, varför personerna lätt kan 

resa in i Sverige igen utan risk för upptäckt. Dessa personer utgör också en kategori som 

nedan skall behandlas.        

  

7.1 Kvinnor som riskgrupp 

Kvinnor diskrimineras, som redan anförts, inom såväl den offentliga som den privata 

sfären. Arbetslösheten träffar dem mycket hårdare än männen och de som har jobb måste 

utföra dubbelarbete, på arbetsplatsen och i hemmet. Religionen har fortfarande mycket 

stor betydelse i regionen. I Centralasien vågar inte kvinnorna berätta att de har varit offer 
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för människohandel av rädsla att förkastas av de fördömande muslimska samhällena.120 I 

Polen bestämmer den katolska kyrkan i viss mån vad det innebär att vara en god kvinna, i 

första hand maka och mor. Därför faller inte våldtäkt under allmänt åtal och kvinnor, 

även minderåriga flickor som våldtagits, saknar reell rätt till abort. I Ryssland har 

hustrumisshandeln ökat drastiskt; årligen sker där mellan 12.000 och 16.000 

familjerelaterade mord.121 I Polen flyr enligt en statlig utredning tusentals kvinnor årligen 

sina hem undan våldsamma äkta män och situationen har eskalerat till den grad att en 

riksomfattande kampanj för att stävja företeelsen nu pågår.122  

Samtidigt utsätts dessa kvinnor för allt högre krav; de skall se ut på ett visst sätt, 

utbilda sig och kanske försörja sig själva samtidigt som de fortfarande skall ta allt ansvar 

för hem och barn. Med informationsteknologins framväxt blir unga kvinnor dagligen 

medvetna om alternativa sätt att leva sitt liv och många ser inte annat sätt att uppnå sina 

drömmar på än genom arbete i utlandet. De väljer att anta tvetydiga erbjudanden även om 

de numera torde vara medvetna om de risker som följer sådana arbeten. Enligt vissa 

experter har denna utveckling i Ryssland lett till att prostitutionen glorifierats. Det har 

bland annat gjorts filmer, som Interdevochka (1990), där företeelsen skildras i ett 

romantiskt skimmer och i en statistisk undersökning bland 15-åriga skolflickor uppgav 

hela 70% att de såg prostitutionen som ett drömyrke.123  

 

7.2 Barn som riskgrupp 

Trots att det ekonomiska välståndet har ökat i flertalet av de central- och östeuropeiska 

länderna föds fler barn i de fattiga regionerna. I vissa av länderna i regionen lever en 

tredjedel av barnen under existensminimum och i vissa av staterna, såsom Albanien och 

Tadzjikistan, spenderas enbart 4 procent av en mycket blygsam BNP på sjukvård och 

utbildning.124 Den illegala migrationen är stor i området och barnens rättigheter är lätta 

                                                 
120 Jackson N, “International Organizations and the “Securitisation” of Human and Narcotic Trafficking in 
Post-Soviet Central Asia”, University of Warwick,  s. 8. 
121 Hughes D: 2002, s. 11. 
122 ”Krajowy Program Dzialan Na Rzecz Kobiet-II etap wdrazeniowy na lata 2003-2005, s. 36. 
123 Hughes D, “Supplying Women for the Sex Industry: Trafficking from the Russian Federation”, i 
Sexualities in Post-Communism, (eds. Stulhofer E et al), s. 14. 
124 Innocenti Social Monitor 2004, “Economic Growth and Child Poverty in the CEE/CIS and the Baltic 
States”, UNICEF, s. 1. 
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att bryta mot då företeelsen sker i det fördolda. De barn som i första hand faller offer för 

människosmuggling tillhör de fattigaste delarna av befolkningen. Fattigdomen träffar 

olika regioner i de östeuropeiska länderna olika hårt. Oftast är den större på landsbygden 

där även arbetslösheten är stor. Den överensstämmer inte heller alltid med landets 

samlade BNP, i Polen till exempel har antalet barn levande under existensminimum 

stadigt ökat, trots att landets samlade välstånd också ökat. Samtidigt kan dessa barn i hög 

utsträckning lokaliseras till landsbygden och mindre städer och således till familjer som 

drabbats hårdast av den växande arbetslösheten. 

Barnen utgör alltid lätta mål för människosmugglarna, av förklarliga skäl känner 

de ofta inte till sina rättigheter, än mindre vet de att bevaka dem. De hemlösa barnen 

bortförs inte sällan, barn boende på barnhem säljs av personalen, i vissa kretsar säljs även 

barnen av sina egna familjer. Familjerna erhåller då ett förskott, som barnen sedermera 

tvingas arbeta av.125 De används ofta i tvångsarbeten, inom restaurangbranschen i 

Frankrike eller sweatshops i Holland,126 i professionellt tiggeri i Italien, etc. Enligt 

uppgift har det även förekommit fall i Sverige, där barn smugglats hit för att agera 

drogkurirer eller utnyttjas i tvångsarbete och sexhandel.127    

 

7.3 Etniska minoriteter som riskgrupp 

Etniska minoriteter kan diskrimineras direkt, medelst diskriminerande lagstiftning och 

direkta åtgärder av till exempel arbetsgivarna, oftare sker diskriminering på mindre 

uttalade sätt. De restriktiva språklagarna i Baltikum kan nämnas som en sådan mer subtil 

åtgärd, som de facto begränsar de rysktalande minoriteternas tillgång till såväl 

utbildningssystemet som arbetsmarknaden. Det är inte heller särskilt förvånande att 

Litauen, som har den minsta rysktalande minoriteten av de tre staterna, också har de 

minst restriktiva språk- och medborgarskapslagarna.  

Enligt internationella experter är det tämligen svårt att avgöra vidden av den 

diskriminering som träffar minoritetsgrupperna i Central- och Östeuropa. Dessa 

svårigheter föranleds dels av dessa staters motvilja att undersöka sådana frågor och dels 
                                                 
125 Scharlowski B, Parata S, “How Children are Exploited in Europe”, EU Forum on Prevention of 
Organised Crime, 2004, s. 4. 
126 A. a. s. 4. 
127 ”Barnen smugglas hit och utnyttjas”, Uppdrag Granskning, SVT. 



    Människosmuggling    53

av minoritetsbefolkningarna själva, som i rädsla för stigmatisering väljer att inte röja sin 

etniska tillhörighet. Denna trend är tydlig i alla länder i regionen och framför allt bland 

personer av romskt ursprung. Diskrimineringen är mer eller mindre uttalad i olika länder, 

i vissa stater vägras romer tillgång till vissa yrken i andra har det till och med talats om 

byggande av murar mellan de inhemska samhällena och de romska. Som ett konkret 

exempel kan Slovakien anges, där 2001 endast 92.000 personer, eller 1.7% av 

befolkningen ansåg sig vara av romskt ursprung, samtidigt som informella källor 

uppskattar antalet romer i landet till mellan 220.000 och 400.000.128  

Enligt UNICEF skall fattigdomen inte enbart diskuteras i termer av ekonomiska 

medel utan även sociala förmåner, såsom just tillgång till skolor, adekvat sjukvård, skydd 

mot våld, etc. En relativt bemedlad människa kan fortfarande vara fattig om ovanstående 

saker saknas i hennes liv. Det är således i viss mån etniska minoriteter som främst 

drabbas av denna form av fattigdom, då de är de mest utsatta vad gäller arbetslöshet, 

tillgång till sjukvård, utbildning och andra sociala förmåner. 

 

7.4 Illegala arbetskraftsinvandrare som riskgrupp 

Ett av de största problem som uppstår för de människor som via smugglingsnätverkens 

försorg tagit sig till Sverige eller något av de andra destinationsländerna är hur man skall 

försörja sig. För många av offren var det, som vi nämnt tidigare, drömmen om ett arbete 

och ett rikare liv som drivit dem bort från hemlandet. Enligt en uppskattning som gjorts 

av FN:s arbetslivsorgan ILO är 10-15% av alla arbetskraftsinvandrare i världen illegala 

eller papperslösa. Inom EU skiftar det uppskattade antalet papperslösa immigranter, från 

cirka 4% i Frankrike till uppemot 25% i Grekland och Italien.129 Med hjälp av, oftast helt 

grundlösa, påståenden om hur lätt det är att få jobb i Sverige anländer årligen ett stort 

antal insmugglade illegala immigranter med hopp om att radikalt kunna förändra sin 

livssituation.130 Även om invandringen till Sverige huvudsakligen består av flyktingar 

och deras anhöriga uppskattas att så många som 40% av alla de som kommer hit årligen 

                                                 
128 UNICEF Innocenti Reasearch Centre, ”Economic Growth and Child Poverty in the CEE/CIS and the 
Baltic States”, Innocenti Social Monitor 2004, s. 10. 
129 Dagens Nyheter, Ekonomidelen, s. 4, 2005-07-19. 
130 Jandl M, ”Irregular Migration and Human Smuggling in Central and Eastern Europe”, 
konferenspresentation, www.icmpd.org, 2004-09-29, s. 14. 
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har som enda anledning att hitta ett arbete.131 Tyvärr har ett mycket litet fåtal av dessa 

några chanser överhuvudtaget att få ett riktigt arbete och därmed tillgång till hela det 

skyddsnät för arbetstagare som svenska medborgare under så lång tid haft tillgång till. 

Istället tillgodogör de kontakter, med önskemål om lågavlönad svart arbetskraft, sina 

behov via de nätverk av människosmugglare som opererar på svenskt territorium. 

Riskerna mångfaldigas därmed också att offren för smugglingen hamnar i en situation de 

inte alls förespeglat när de från början nappat på smugglarnas rekryteringserbjudande.  

 Som tidigare nämnts är det vissa branscher som de illegala 

arbetskraftsinvandrarna i hög grad dras till. För de insmugglade kvinnorna gäller att de 

ofta hamnar i sektorn hushållsnära tjänster eller sexindustri. Männen utnyttjas i arbete 

inom byggbranschen, medan det inom restaurangnäringen går att hitta illegala 

arbetskraftsinvandrare av båda könen. Även om det är svårt att studera problematiken 

runt de illegala arbetskraftsinvandrarna, finns det ett fåtal intressanta studier. En sådan 

studie utgörs av den kartläggning som tagits upp under avsnittet om LO, utförd av 

Byggnadsarbetareförbundet i Skåne.132 Sedan rapporten skrevs har problemet med illegal 

arbetskraft inom byggsektorn enligt facket accelererat och fått allt mer 

uppmärksamhet.133  

 

7.5 Asylsökande som riskgrupp 

Den grupp som kanske mest förknippas med människosmuggling är de som väljer att 

söka asyl i det mottagarland de anländer till. I gruppen asylsökande finns naturligtvis 

människor i de kategorier som redan tagits upp under de ovanstående rubrikerna. En 

skillnad är ändå att de som söker asyl väljer att ge sig till känna hos landets 

migrationsmyndighet. Därmed hamnar de i den officiella statistiken, vilken ändå inte kan 

tillmätas alltför stor betydelse i sammanhanget, givet människosmugglingens brottsnatur. 

Oftast finns ett ömsesidigt intresse från båda parter att inte röja uppgifter som rör den 

gemensamma överenskommelsen som träffats. 

                                                 
131 LO: Rapport ”Arbetskraft till salu – sex månader med öppna gränser”, oktober 2004. 
132 Se fotnot 61. 
133 www.byggnads.se, Pressmeddelande: ”Bekämpa svartjobben i byggsektorn”, 2005-03-01. Se även DN 
Debatt, ”De som lockas jobba illegalt bör få rätt till skadestånd”, 2005-07-20. 
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Av det totala antalet inresande immigranter är det en mycket hög andel som söker 

asyl först efter inresan över svensk gräns. Migrationsverket uppger att så många som 86% 

år 2001 sökte asyl efter inresan till Sverige. Detta talar för att många använt sig av de 

människosmugglande organisationernas tjänster. En uppskattning säger att hela 60% av 

de asylsökande tagit sig in i landet på detta sätt.134 Migrationsströmmarna styrs av vilka 

grupper som får sitt skyddsbehov godkänt i respektive mottagarland, vilket är en faktor 

som hela tiden förändrar möjligheterna att följa utvecklingen på asylområdet. Sedan 

tidigare är det väl känt att människosmugglarna mycket snabbt anpassar sitt modus 

operandi vad gäller inresesätt och vägar, i takt med att förändringar sker i myndigheters 

arbete med att spåra människosmugglingen. Det verkar dessutom som om smugglarna 

växlar i valen av destinationsländer utefter de olika beslut på asylområdet som fattas av 

migrationsmyndigheterna för olika grupper av asylsökande. Ett sådant exempel är där 

antalet asylsökande somalier sjönk efter beslut av Migrationsverket som försvårade för 

denna grupp att få uppehållstillstånd.135

Mörkertalen är mycket stora när det gäller uppgifter om asylsökande som rest in 

med hjälp av människosmugglande organisationer. Trots detta finns tecken som tyder på 

att asylsökan inte längre ter sig som ett särskilt attraktivt sätt att få uppehållstillstånd i 

Sverige eller i något annat EU-land. Största skälet är att unionsländernas 

migrationspolitik blivit allt mer restriktiv. Därför ses det förmodligen som lättare att både 

resa in och stanna i ett mottagarland dolt, utan att överhuvudtaget ge sig till känna för 

myndigheterna. Så sjunker också antalet asylsökande nu överlag för hela västvärlden, en 

företeelse vi redan diskuterat i det tidigare avsnittet om Migrationsverket. 

 

7.6 Kriminella som nyttjar smugglingsorganisationers tjänster 

Den multikriminalitet som återkommande diskuterats härovan gäller även i sammanhang 

av människosmugglingen. Ofta är det också mycket svårt att hålla isär de olika kriminella 

aktörer som verkar inom den organiserade gränsöverskridande brottsligheten. Att avgöra 

var ett nätverk slutar och ett annat börjar är närmast en omöjlig uppgift. 

Sammansättningen av individer inom nätverken skiftar ofta snabbt, och ibland är inte ens 
                                                 
134 SOU 2002:69, s. 101. 
135 SvD, Nyheter inrikes, 2005-04-22, www.svd.se. 
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kärnan i nätverket desamma över någon längre tidsperiod.136 Däremot menar till exempel 

polisen att multikriminaliteten är att se som en naturlig utveckling av att både enskilda 

aktörer och nätverk med olika kunskaper, erfarenheter och intressen samverkar för att om 

inte annat öka de ekonomiska vinsterna från sin verksamhet. Man lär av varandra helt 

enkelt. Innebörden i detta får flera effekter, varav människosmugglingen blir en av alla 

integrerade bitar i den kriminella kakan. 

 Till exempel kan de människor som smugglas betala av sin skuld till 

smuggelorganisationerna genom att utnyttjas för att medföra narkotika vid passeringen av 

gränsen. Likaså kan ett smuggelnätverk samverka med människohandlare för transporten 

av de unga människor, som i detta fall utgör handelsvaran. Andra typer av samarbete kan 

vara handel med olika dokument, som människosmugglare genom sina kontakter kan 

ordna fram till försäljning. Det kan även handla om redan kriminellt belastade individer, 

som utan att bli upptäckta vid gränsövergången, behöver människosmugglares hjälp för 

att resa in i ett land i syfte att utföra en planerad kriminell verksamhet. Omvänt kan ett 

nätverk som ägnar sig åt stöldbrottslighet använda sig av människosmuggling som en 

liten del i sin verksamhet, utan att för den skull själva utföra organiserad 

människosmuggling av större dignitet. Ett exempel på detta är den man som upptäcktes i 

det dolda utrymmet på en husvagn, omnämnd i avsnittet om Tullverket här ovan.  

 Det borde nu stå ganska klart att det finns en mängd olika former av 

människosmuggling som nyttjas av kriminella som ett led i den egna verksamheten. 

Därför är det också svårt för de brottsbekämpande myndigheterna att skapa sig en 

rättvisande bild av människosmugglingen överlag, en verksamhet som likt en kameleont 

skiftar i så många uttryck. 

 

8. Implikationer för svensk krishantering 

Ett utmärkande drag för företeelsen människosmuggling såväl nationellt som 

internationellt är att den beskrivits som enbart ett brott mot staten. Verksamheten sysslar 

med illegal transport av människor över gränserna, vilket kränker statens suveränitet eller 

med andra ord dess rätt att ensam bestämma vilka som får vistas på dess territorium. 

                                                 
136 RKP KUT, Rapport 2005:7a, s. 19. 
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Människosmuggling innebär dock i hög utsträckning även ett brott mot enskildas 

fri- och rättigheter. De förhållanden under vilka många smugglade tvingas färdas innebär 

hot för deras liv och hälsa. Den situation som de smugglade försätts i efter ankomsten till 

mottagarstaten präglas ofta av upprepade brott mot en mängd rättigheter, såsom 

rörelsefriheten, handlingsfriheten, kroppsintegriteten, etc. I en demokratisk stat är sådana 

företeelser självfallet inte önskvärda, likväl sker de dagligen inom EU, inklusive Sverige. 

Denna utveckling är så pass omfattande att den har fått till följd att beivrandet av 

den illegala migrationen placerats högst på EU:s agenda. Samtidigt har en rad 

undersökningar visat att enbart restriktiv invandringspolitik inte lyckats motverka 

utvecklingen, tvärtom tenderar människor som annars hade kunnat legalt resa in och 

förvärva anställning i Unionens länder att anlita smugglingsorganisationers tjänster för att 

bereda sig tillträde till EU:s medlemsstater.  

Förutom att de som smugglas själva ofta råkar illa ut, försämrar den illegala 

migrationen också läget, till exempel när resurser läggs på att behandla falska eller 

ogrundade ansökningar, för de personer som redan befinner sig i landet i egenskap av 

asylsökande flyktingar. Med det tryck som sådana ärenden kan komma att innebära för 

migrationsverk riskerar personer i verkligt behov av skydd att hamna i skymundan, 

handläggningstiderna att öka och människor såldes att leva i ovisshet under längre 

perioder. 

De illegala immigranterna befinner sig utanför statens kontroll och saknar således 

tillgång till exempelvis sjukvård. Samtidigt uppger UNAIDS att två tredjedelar av 

konstaterade HIV- och AIDS-fall i Sverige upptäcks hos immigranter.137 Denna 

utveckling är dels olycklig då dessa personer potentiellt saknar tillgång till adekvat vård 

och dels då även svenska medborgare på sikt riskerar att smittas.  

Självfallet innebär människosmugglingen ett allvarigt brott mot staten och dess 

ensamrätt vad gäller att bestämma vem som får vistas på dess territorium. Om staten inte 

kan förhindra att smugglingsorganisationer och andra gränsöverskridande kriminella 

nätverk bereder sig tillträde till Sverige kan den på sikt i viss mån förlora legitimitet. 

Medborgarna kan förutom att mista förtroende för statens förmåga att freda sig mot 

                                                 
137 ”Epidemiological Fact Sheets on HIV/AIDS and Sexually Transmitted Infections”, Sweden, UNAIDS, 
2004. 
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organiserad brottslighet även förlora respekt för de lagar som reglerar företeelser som 

illegal invandring.  

De som smugglas hit kan i brist på försörjningsmedel hemfalla åt kriminalitet, 

andra smugglas hit specifikt för att begå brott. På sikt kan denna utveckling leda till, och 

har i viss mån redan gjort det i de mest drabbade regionerna i landet, att vissa 

nationaliteter förknippas med kriminalitet och ohederlighet. På sikt kan det leda till ökad 

främlingsfientlighet, där alla dessa grupper urskiljningslöst stigmatiseras, diskrimineras 

på arbetsmarknaden, etc. Det är således imperativt att försöka stävja den organiserade 

brottsligheten från öst men samtidigt se till att främlingsfientliga attityder i möjligaste 

mån inte frodas. 

Människosmuggling leder, precis som andra former av organiserad brottslighet, 

till att en skuggekonomi, eller svart sektor om man så vill, växer fram. Enligt experter 

använder sig smugglingsnätverken i hög utsträckning av den kompetens vad gäller 

kännedom om mottgarstaters lagar, invandringspolitik, etc. som de egna minoriteterna 

bosatta i mottagarstaterna besitter: ”Members of organized crime rings establish contacts 

with willing collaborators in diaspora communities throughout the world and work within 

migrating populations to build transnational criminal networks.”138  

En annan viktig fråga utgörs av den marknad som finns för de tjänster som de 

illegala arbetskraftsinvandrarna erbjuder. Fler och fler väljer att anlita svart arbetskraft 

och dagligen köps det i Sverige sexuella tjänster. Människor köper narkotika och bidrar 

därmed till industrins framväxt. De skadar således inte enbart sig själva utan även de 

kvinnor, barn och män som används som drogkurirer och som inte sällan tvingas att 

använda sina egna kroppar som smugglingskärl. 

 

9. Policyrekommendationer 

Kunskaperna om hela kedjan av människosmuggling måste ökas bland alla berörda 

myndigheter, inklusive SÄPO. Sådana kunskaper måste spänna från områdesspecifik 

kännedom och underrättelser om situationen i avsändarländerna till konkret information 

om fluktuationerna i migrationsflöden och nya tillvägagångssätt, som nyttjas av 

                                                 
138 Hughes D:2000, s. 3. 
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smugglingsnätverken i deras verksamhet. Det arbete som redan pågår för att undersöka 

och kartlägga kopplingar till övrig gränsöverskridande organiserad brottslighet borde 

därmed stärkas. Detta innebär att resurserna bättre måste kraftsamlas till de metoder som 

uppvisar de bästa resultaten. Sist men inte minst måste förutsättningarna för de 

marknader där offren för människosmuggling som regel hamnar och utnyttjas på olika 

sätt strypas. Den första rekommendationen blir därför att öka kunskapen om, och såldes 

även nyansera, bilden av människosmuggling. 

     # Nyansera bilden av människosmuggling 
 

De migrationsflöden vi ser idag torde vara ofrånkomliga under lång tid framöver. I ett 

läge där tiotusentals illegala immigranter flyter runt inom Unionen skapas dessutom 

spänningar mellan stater, spänningar som ställer tuffa krav på den framtida hanteringen 

av problemet. Svenska myndigheter är varken rätt strukturerade eller dimensionerade för 

att fungera tillfredsställande under dessa förhållanden. Detta måste lyftas upp på den 

högsta politiska nivån och kräver ett stort politiskt mod. Ställningstagandet måste vara att 

de svenska myndigheter som i studien lyfts fram sannolikt borde ges en ny och, till det 

rådanade läget, bättre anpassad struktur. Harmoniseringen av relevanta nationella 

myndigheter inom EU måste få ta fart, med sikte på utvecklingen av mandat och 

uppgifter som anpassats till den nya situationen. Den andra rekommendationen blir därför 

att det internationella samarbetet utvecklas på ett lämpligt sätt. 

     # Utveckla bättre förutsättningar för internationellt samarbete 

  

Den enda tillfredsställande vägen framåt i arbetet mot människosmuggling är att först 

bestämma sig för i vilken grad problemet utgör ett verkligt hot mot det svenska samhället. 

Bedöms hotet som allvarligt kan arbetet med en fokuserad och myndighetsgemensam 

hållning i frågan påbörjas, men för att uppnå detta syfte måste det finnas ett tydligt 

ledarskap med mandat att fördela arbetet. Om däremot ett beslut i motsatt riktning tas är 

alternativet, som dock inte är att rekommendera, att lämna frågan helt därhän för att 

passivt invänta resultaten av de övriga unionsländernas ställningstagande. Den tredje 

policyrekommendationen blir därför att Sverige utvecklar och presenterar en tydlig linje, 

med andra ord en klar uppfattning av hur företeelsen betraktas och hur den skall stävjas. 
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     # Presentera en tydlig svensk linje och strategi  

 

Den splittrade situation som nu råder vad gäller uppfattningen om människosmuggling 

och samarbetet mellan, och ibland även inom, myndigheterna  får inte fortgå. Avgörande 

för en framgångsrik samverkan är inte organisationsformen för samarbetet utan det 

målstyrda, flexibla och nytänkande arbetet där styrkan ligger i allas olika erfarenheter och 

där resultatet återspeglar handlingskraft och initiativ. Den fjärde 

policyrekommendationen blir därför att dels förbättra samarbetet myndigheter emellan 

och dels hitta nya och givande sätt för hur detta samarbete kan bedrivas. 

     # Förbättra myndighetssamarbetet 

 

Det är idag mycket svårt för människor, i synnerhet icke EU-medborgare, att erhålla 

arbetstillstånd för arbete i Sverige. Det händer att människor som i väntan på asylansökan 

fått fast anställning i Sverige och därmed förankrat sig i det svenska samhället ändå inte 

tillåts att stanna kvar i landet, även om denna persons arbetsgivare uttrycker en klar vilja 

på att personen skall fortsätta sin tjänst. Det är idag nödvändigt att ha ett arbetstillstånd 

redan före inresan; den som erhåller ett jobb tvingas ändå att återvända hem för att där 

söka tillståndet. Arbetsgivaren kan såldes inte själv avgöra vilken utländsk arbetssökande 

han eller hon vill anställa, om inte ett så kallat behov först konstaterats. Därmed stryps de 

facto parternas, med andra ord arbetsgivarens och arbetstagarens, rätt  att träffa en 

överenskommelse om anställning.  

     De ovannämnda omständigheterna leder i viss mån till att människor, som hade 

kunnat arbeta legalt, istället söker jobb på den svarta marknaden. På denna marknad 

saknas tillsyn från statliga organ, varför brott mot arbetstagarnas mänskliga rättigheter 

inte sällan inträffar. Om regelverket reformerades och anpassades till dagens läge, där 

efterfrågan på utländsk arbetskraft är större än vad reglerna medger, skulle med största 

sannolikhet färre personer vara intresserade av  att arbeta svart och därmed skulle även 

färre brott mot de mänskliga rättigheterna inträffa. Den femte policyrekommendationen 

blir därför att på lämpligt sätt reformera det aktuella regelverket, så att 

arbetskraftsinvandring tillåts i större omfattning än vad som idag är fallet. 

     # Reformera det befintliga regelverket vad gäller arbetskraftsinvandring 
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