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Sammanfattning 

 

I denna kandidatuppsats har jag granskat Europeiska unionens direktiv om förebyggande och 

bekämpande av människohandel, om skydd av dess offer och om ersättande av rådets 

rambeslut 2002/629/RIF.1 Detta har skett genom att jag redogjort för det underskott som råder 

bland majoriteten av EU:s medlemsstater gällande implementeringen av direktivet samt 

genom att analysera de åtgärder som jag anser kan vidtas för att motverka detta underskott. 

För att redogöra för dessa åtgärder har jag valt att använda mig av en analysram som jag 

konstruerat utifrån den s.k. principal-agentteorin, där fokus riktats mot EU-kommissionen och 

unionens medlemsstater samt de tilldelade roller som dessa fått vid implementeringen av EU-

direktiv. Enligt principal-agentteorin ber EU-kommissionen (”principalen”) medlemsstaterna 

att handla å kommissionens vägnar (i egenskap av ”agenter”). Syftet med analysen har varit 

att såväl förklara varför det uppstår problem vid implementeringen av det ovan nämnda EU-

direktivet som att diskutera förslag på åtgärder som jag anser att kommissionen kan vidta för 

att motverka det rådande underskottet av direktivet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/36/EU (Dir. 2011/36/EU). 
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1 Inledning 

 

Till följd av den rådande flyktingkrisen i Europa har flera frågor lagts fram på den Europeiska 

unionens (EU) bord. En sådan gäller arbetet mot den gränsöverskridande brottsligheten som 

förekommer inom unionen, där EU utövar en särskild kompetens att fatta beslut som har en 

direkt påverkan på medlemsstaterna.2 En av de brottsformer som aktualiseras i detta samman-

hang är människohandel,3 där unionen också utarbetat en särskild strategi för hur brottslig-

heten ska motverkas.4 Ett återkommande problem som knyter an till detta handlar om EU:s 

och världssamfundets ambition att arbeta aktivt mot människohandel på såväl global som 

nationell nivå, men där också kritik riktats mot t.ex. Sverige angående brister i att upprätthålla 

ett effektivt arbete mot handeln.5 Denna diskussion har jag till viss del redan berört i mitt 

examensarbete i juridik, där jag analyserade den svenska brottsbestämmelsen om människo-

handel i 4 kap. 1 a § brottsbalken (1962:700) (BrB).6 Det som inte var möjligt att beröra inom 

ramen för detta examensarbete var emellertid diskussionen om vilka faktorer som bidrar till 

att det nationella arbetet mot människohandel tenderar att stanna av, i synnerhet vad gäller 

implementering av lagstiftning och andra förebyggande insatser.7  

Enligt art. 174 fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (FEUF) har EU ett särskilt 

ansvar att främja en harmonisk utveckling inom hela unionen genom att utveckla och fullfölja 

sin verksamhet för att stärka sin ekonomiska, sociala och territoriella sammanhållning. Detta 

sker t.ex. genom att unionen finansierar olika projekt som medlemsstaterna genomför, vilket 

framgår av art. 175 FEUF. En fråga som diskuterats inom forskningen handlar om hur denna 

finansiering faktiskt används för de syften som fastställts på EU-nivå.8 En ytterligare aspekt 

som lyfts fram i detta sammanhang handlar om medlemsstaternas benägenhet att omformulera 

dessa syften under implementeringsprocessens gång för att anpassa dessa bättre till medlems-

                                                 
2 Se art. 79, art 82.2 och art. 83.1 i Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (FEUF). 
3 Se t.ex. Ecpat Sveriges uttalande om flyktingkrisen i Europa och barnets rättigheter från 20 oktober 2015 samt 
Amnesty International Eight-point plan to respond to global refugee crisis. 
4 Se The EU Strategy towards the Eradication of Trafficking in Human Beings 2012 – 2016. 
5 Se GRETA:s Report concerning the implementation of the Council of Europe Convention on Action against 
Trafficking in Human Beings by Sweden 2014, s. 7 f.  
6  Alejandro Styren Glastra, ”En vingklippt ängel”: om problemen vid tolkningen och tillämpningen av 
bestämmelsen om människohandel i 4 kap. 1 a § brottsbalken samt förslag på hur bestämmelsen bör revideras, 
Examensarbete i juridik (Uppsala: Juridiska institutionen vid Uppsala universitet, hösten 2014). 
7 Fenomenet har uppmärksammats tidigare, bl.a. i Anna Jonsson Cornell, ”Människohandel som uttryck för 
globala obalanser: Vad gör EU?”, EU och de globala obalanserna Europaperspektiv 2014, redigerad av 
Antonina Bakardjieva Engelbrekt et al. (Falun: Santérus Förlag: 2014), s. 136. 
8 Jens Blom-Hansen, ”Principals, agents, and the implementation of EU cohesion policy”, Journal of European 
Public Policy 12:4 (2005), s. 624. 
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staternas nationella intressen.9 Utifrån detta kan å ena sidan ifrågasättas om det är möjligt att 

uppnå målet med en gemensam EU-policy som faktiskt efterlevs bland unionens medlems-

stater. Å andra sidan går det inte heller att bortse från de fördelar som följer med ett sådant 

system, vilket bl.a. främjar medlemsstaternas vilja att överlåta makt till de överstatliga institu-

tionerna inom EU.10  

Inom forskningen har medlemsstaternas benägenhet att implementera EU-direktiv visat sig 

vara beroende av de kostnader som detta medför.11 EU-kommissionen (kommissionen), som 

är den institution som tilldelats ansvaret att övervaka implementeringen av EU:s lagstiftning 

enligt art. 17 fördraget om Europeiska unionen (FEU), har på många sätt en komplicerad upp-

gift att hantera i detta avseende. Samtidigt är det också viktigt att definiera vad implemente-

ringen av EU-direktiv egentligen innebär. Att överföra angivelser utifrån de direktiv som EU 

stiftat utgör endast en del av själva implementeringsprocessen.12 En ytterligare del, som kan-

ske utgör den del som är av störst vikt, handlar istället om att säkerställa att direktivets angi-

velser efterlevs fullt ut.13 Av dessa två delar framgår således att det föreligger skillnader vad 

gäller graden av implementering beroende på vilka faktorer som undersöks.14 

 

1.1 Problemformulering 

Utifrån det ovan beskrivna har jag valt att granska implementeringen av EU:s direktiv om 

förebyggande och bekämpande av människohandel, om skydd av dess offer och om 

ersättande av rådets rambeslut 2002/629/RIF (EU-direktivet om människohandel).15 Anled-

ningen till att jag valt just detta direktiv är av flera skäl. Implementeringen av EU:s lagstift-

ning fastställer den europeiska integrationens påverkan på unionens medlemsstater och en stor 

del av EU:s framtid har också ansetts vara beroende av att de beslut som fattas på EU-nivå an-

tas utifrån en välvillig inställning från dem.16 En frågeställning som knyter an till detta handlar 

om vilken institution som utövar makt över vilken, eftersom medlemsstaterna ofta har varit 

                                                 
9 Blom-Hansen, ”Principals, agents, and the implementation of EU cohesion policy”, s. 625. 
10 Jan Tallberg, ”Delegation to Supranational Institutions: Why, How and with What Consequences?”, West 
European Politics Vol 25 No. 1 (januari 2002), s. 25 f. 
11 Simon Hix & Bjørn Høyland, The Political System of the European Union (New York: Palgrave MacMillan, 
2011), s. 34. 
12 Jfr. Bernard Steunenberg, ”Is big brother watching? Commission oversight of the national implementation of 
EU directives”, European Union Politics 11(3) (2010), s. 359.  
13 Ibid. 
14 Se Martijn Groenleer, ”Regulatory governance in the European Union: the political struggle over committees, 
agencies and networks”, Handbook on the Politics of Regulation, redigerad av David Levi-Faur (Cheltenham: 
Edward Elgar Publishing, 2011), s. 549. 
15 Dir. 2011/36/EU. 
16 Ulf Sverdrup, ”Implementation”, Europeanization New Research Agendas, redigerad av Paolo Graziano et al. 
(New York: Palgrave Macmillan, 2008), s. 199 f. 
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försiktiga med att delegera möjligheter för EU:s institutioner att utöva påtryckningar mot dem 

(bl.a. till följd av värnandet av den nationella suveräniteten). Det är således fråga om en makt-

balans mellan att säkra en enhetlig implementering och att medlemsstaterna tillåts att agera på 

eget bevåg.17 

Genom EU-direktivet om människohandel har en gemensam policy utfärdats i syfte att 

medlemsstaterna ska arbeta aktivt för att motverka människohandel inom unionen. Trots det 

finns fortfarande problem som medför att handeln med människor inte motverkas på ett effek-

tivt sätt. Flera faktorer har pekats ut som bidragande till detta, såsom oenigheter om hur män-

niskohandel bör bekämpas, synen på prostitution samt att det kommer an på de nationella 

myndigheterna att utföra de uppgifter som är tänkta att motverka människohandel inom EU.18 

Enligt min mening är det dock själva implementeringen av EU-direktivet och vad som påver-

kar arbetet med att genomföra detta på adekvat sätt som utgör de faktorer som är av särskilt 

intresse i detta sammanhang. Det som jag därmed valt att undersöka handlar om direktivets 

utformning samt vilka möjligheter som finns för kommissionen att få fram en gemensam lag-

stiftning på området.  

 

1.2 Syfte och frågeställning 

Att få till stånd en lagstiftning om människohandel som kan fungera gränsöverskridande inom 

EU är en utmaning som inbegriper flera aspekter. Som nämnts gäller en av dessa efterlevna-

den av de EU-direktiv som medlemsstaterna är skyldiga att implementera. Flera teorier har 

uppmärksammat denna problematik, där den s.k. principal-agentteorin gett ett gott inslag till 

att förklara varför det uppstår problem vid implementeringen av EU:s lagstiftning.19 Syftet 

med kandidatuppsatsen är således att bidra till diskussionen om vilka faktorer som påverkar 

implementeringen av EU-direktivet om människohandel samt varför hinder uppstår vid efter-

levnaden av detta direktiv. Inom ramen för uppsatsen har jag också valt att genomföra en min-

dre undersökning för att visa på det rådande implementeringsunderskott som föreligger bland 

majoriteten av medlemsstaterna avseende det ovan nämnda direktivet. En redovisning av 

undersökningen följer nedan. Den frågeställning som uppsatsen ämnar besvara är: 

                                                 
17 Sverdrup, ”Implementation”, s. 199 f. 
18 Jonsson Cornell, ”Människohandel som uttryck för globala obalanser: Vad gör EU?”, s. 136. 
19 Se t.ex. Hussein Kassim & Anand Menon, ”The principal-agent approach and the study of the European 
Union: promise unfulfilled?”, Journal of European Public Policy 10:1 (februari 2003), s. 121 – 139 och John 
Bachtler & Martin Ferry, ”Conditionalities and Performance of European Structural Funds: A Principal-Agent 
Analysis of Control Mechanisms in European Union Cohesion Policy”, Regional Studies Vol. 49 No. 8 (2015), 
s. 1258 – 1273. 
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Sett ur ett principal-agentperspektiv, vilka åtgärder kan kommissionen vidta i syfte att tillse 

att det rådande implementeringsunderskottet av EU-direktivet om människohandel minskar 

bland unionens medlemsstater? 

 

1.3 Disposition 

I uppsatsens andra avsnitt följer en redogörelse för människohandeln inom unionen samt det 

internationella ramverk som EU har förbundit sig att arbeta efter i syfte att motverka denna 

brottslighet. Avsnittet innehåller även en redogörelse för EU-direktivet om människohandel 

samt den undersökning som jag genomfört för att visa på det implementeringsunderskott som 

råder bland en majoritet av medlemsstaterna. Undersökningen har sammanställts i en tabell 

som redovisas i slutet av avsnittet. I uppsatsens tredje avsnitt görs en genomgång av valet av 

material, metod, teori och diskursanknytning samt en redogörelse för principal-agentteorin 

och det analysschema som jag konstruerat utifrån de fyra kontrollmekanismer som ingår inom 

ramen för denna teori. I uppsatsens fjärde avsnitt följer en analys av det redovisade materialet, 

där jag också argumenterar för de åtgärder som jag anser att kommissionen kan vidta för att 

säkerställa att implementeringsunderskottet minskar. I uppsatsens femte avsnitt följer en av-

slutande del med slutsatser samt en diskussion om resultatens vidare innebörd. 

 

2 EU och kampen mot människohandel 

 

Människohandel har beskrivits som en modern form av slaveri20 och är en av de mest utpräg-

lade brottsformerna sett ur ett globalt perspektiv.21 Av den rapport som Eurostat lagt fram 

avseende åren 2010 – 2012 framgår att över 30 000 människor fallit offer för människohandel 

bland EU:s medlemsstater, där majoriteten av brottsoffren var kvinnor som utnyttjats för 

sexuella ändamål.22 Statistik visar även att upp till 84 % av de brottsoffer som utsatts för män-

niskohandel har blivit exploaterade genom att tvingas in i prostitution och det föreligger även 

indicier som pekar på att en lagstiftning om prostitution haft effekt på bekämpningen av män-

niskohandel.23 Utöver att majoriteten av brottsoffren exploaterats för sexuella ändamål hade 

ett stort antal av de resterande brottsoffren utnyttjats för tvångsarbete (vilket var särskilt van-

                                                 
20 The EU Strategy towards the Eradication of Trafficking in Human Beings 2012 – 2016, s. 2. 
21 UNODC Global Report on Human Trafficking in Persons 2014, s. 7. 
22 Eurostat report on Trafficking in Human Beings, 2015 edition, s. 11.  
23 José Mendes Bota, ”Prostitution, trafficking and modern slavery in Europe”, Parliamentary Assembly (Doc. 
13446, 20 mars 2014), s. 3.  
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ligt bland de män som fallit offer), att begå brott, att sälja sina organ eller för försäljning av 

barn.24 

 

2.1 Rättslig definition av människohandel 

Den juridiska definitionen av människohandel, som utgör ramen för såväl EU-direktivet om 

människohandel25 som den svenska brottsbestämmelsen om människohandel i 4 kap. 1 a § 

BrB26, tillkom år 2000 då Förenta Nationerna (FN) lät införa konventionen mot gränsöverskri-

dande organiserad brottslighet och dess tilläggsprotokoll.27 I konventionen föreskrivs i det s.k. 

Palermoprotokollets art. 3 a) att med människohandel ska förstås att en gärningsperson har 

rekryterat, transporterat, överfört, hyst eller mottagit personer [s.k. handelsåtgärder], genom 

utbyte eller överföring av kontroll över dessa personer, hot om eller användning av våld eller 

genom andra former av tvång, bortförande, bedrägeri, vilseledande, maktmissbruk eller miss-

bruk av en persons utsatta situation eller givande eller mottagande av betalning eller förmåner 

för att erhålla samtycke från en person som har kontroll över en annan person [s.k. otillbörligt 

medel] i syfte att utnyttja denna person till prostitution eller andra former av sexuell exploate-

ring, tvångsarbete eller tvångstjänster, inklusive tiggeri, slaveri eller slaveriliknande förhåll-

anden, träldom, utnyttjande av brottslig verksamhet eller avlägsnande av organ [s.k. exploate-

ringssyfte]. Vidare gäller att gärningen är att anse som människohandel under förutsättning att 

den begicks uppsåtligen.28 Enligt art. 3 c) Palermoprotokollet gäller detta även om brottsoffret 

samtyckt till att låta sig utnyttjas. Om brottsoffret var ett barn vid tidpunkten då gärningen 

företogs föreligger inget krav på att gärningspersonen handlat genom ett otillbörligt medel, 

vilket medför att gärningspersonen endast behöver vidta en handelsåtgärd i syfte att barnet 

ska exploateras.29 Definitionen av vem som är barn är varje person som är under 18 år, vilket 

framgår av art. 3 d) Palermoprotokollet.30 För att få en bättre förståelse för hur den rättsliga 

definitionen av människohandel är konstruerad kan en mall ställas upp enligt nedan. För att en 

gärningsperson ska anses skyldig till att ha begått brottet människohandel, ska denne som 

huvudregel: 

 

                                                 
24 Eurostat report on Trafficking in Human Beings, 2015 edition, s. 11.  
25 Jfr. Dir. 2011/36/EU art. 2. 
26 Prop. 2001/02:124, s. 10. 
27 United Nations Convention Against Transnational Organized Crime and the Protocols Thereto. 
28 Se art. 5.1 Palermoprotokollet, där det framgår att samtliga medlemsländer som är anslutna till konventionen 
bär ett särskilt ansvar att implementera en nationell lagstiftning som motsvarar det som framgår av art. 3 i 
samma protokoll, med krav på att brottsbestämmelsen anger att den ska ha begåtts med uppsåt. 
29 United Nations Convention Against Transnational Organized Crime and the Protocols Thereto, s. 41. 
30 Ibid., s. 42. 
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1) ha företagit en handling (handelsåtgärd) 

2) genom ett medel (otillbörligt medel)  

3) med syftet att brottsoffret ska exploateras (exploateringssyfte)31 

 

2.2 EU-rätten och kampen mot människohandel 

Det rättsliga ramverk inom vilket EU förbundit sig att driva ett aktivt arbete mot människo-

handel är konstruerat enligt följande. Av art. 83.1 FEUF framgår att Europaparlamentet och 

rådet får genom direktiv i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet fastställa s.k. 

minimiregler om brottsrekvisit (d.v.s. villkor för vad som ska anses vara brottsligt) samt på-

följder inom områden med särskilt allvarlig brottslighet med ett gränsöverskridande inslag till 

följd av brottens karaktär eller effekter eller av ett särskilt behov av att bekämpa dem på ge-

mensamma grunder. Vidare framgår av art. 5.3 Europeiska unionens stadga om de grundlägg-

ande rättigheterna (Stadgan) att människohandel ska vara förbjuden [inom unionen]. Utöver 

detta medför också unionens anslutning till Europeiska konventionen om skydd för de mänsk-

liga rättigheterna och de grundläggande rättigheterna (EKMR) enligt art. 6.2 FEU ett ansvar 

att arbeta aktivt mot människohandel. Detta följer av förbudet mot slaveri och tvångsarbete i 

art. 4 EKMR. Anslutning till konventionen inbegriper även en skyldighet att utreda om en 

person kan ha fallit offer för människohandel samt att säkerställa att denne också erhåller ett 

fullgott skydd. Skyldigheterna framgår inte direkt av artikeln, utan har fastslagits genom ett 

avgörande från Europadomstolen.32  

Redan år 2002 fattade också Europeiska unionens råd (rådet) ett rambeslut om bekämpan-

de av människohandel33 och EU antog inte långt därefter också planen för bästa metoder, stan-

darder och förfarande för att bekämpa och förebygga människohandel.34 Tillsammans med det 

s.k. Stockholmsprogrammet som tillkom år 2010 hade nu flertalet incitament förelagts för så-

väl unionen som medlemsstaterna att arbeta aktivt för att bekämpa handeln med människor 

inom EU .35 Det som dock kvarstod var ett behov av att förbättra arbetet mot tredje land, där 

också flertalet av de som fallit offer för människohandel hade sin härkomst.36 Utöver detta 

förelåg också en önskan om att erkänna människohandel som en könsspecifik brottsform och 

                                                 
31 En liknande uppställning finns angiven i Styren Glastra, ”En vingklippt ängel”: om problemen vid tolkningen 
och tillämpningen av bestämmelsen om människohandel i 4 kap. 1 a § brottsbalken samt förslag på hur 
bestämmelsen bör revideras, s. 32 som inspirerats av Nils Jareborg & Sandra Friberg, Brotten mot person och 
förmögenhetsbrotten (Uppsala: Iustus Förlag, 2010), s. 41. 
32 Se Rantsev v. Cyprus and Russia. 
33 Rådets rambeslut 2002/629/RIF. 
34 Rådets meddelande 2005/C 311/01. 
35 Europeiska rådets upplysning 2010/C 115/01. 
36 Dir. 2011/36/EU p. 2. 
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som därmed kräver riktade insatser, eftersom orsakerna till att människor faller offer för män-

niskohandel ser olika ut beroende på om offren är män eller kvinnor.37 De åtgärder som fram-

gick av rambeslutet ansågs därmed inte tillräckliga för att bekämpa handeln på ett effektivt 

sätt, vilket medförde att en ersättning av rambeslutet förordades.38 Till följd av detta utfärda-

des därför ett särskilt direktiv om förebyggande och bekämpning av människohandel och 

skydd av dess offer.39  

EU-direktivet om människohandel är en del av EU:s övergripande strategi mot människo-

handel och innefattar förutom ett vitt begrepp för vilka gärningar som kan klassas som män-

niskohandel också krav på att brottsoffer ska tillhandahållas såväl hjälp som stöd både före, 

under och efter en lämplig tid när ett straffrättsligt förfarande (t.ex. en förundersökning) ägt 

rum.40 Sådan hjälp innefattar t.ex. att brottsoffren ska ha rätt till juridisk rådgivning, rätt att 

söka ersättning samt rätt till en lämplig och säker bostad och nödvändig sjukvård.41 Genom 

direktivet erkänns också människohandel som en könsspecifik form av brottslighet, vilket 

innebär ett medgivande om att orsakerna till att människor utsätts för människohandel tende-

rar att se olika ut beroende på vilket kön brottsoffren har.42 Sammantaget är syftet med direk-

tivet att dels fastställa minimiregler som anger brottsrekvisit och påföljder på området män-

niskohandel, dels att införa gemensamma bestämmelser med beaktande av genusperspektivet 

för att stärka åtgärderna för att förebygga människohandel samt förbättra skyddet för brotts-

offren.43 Definitionen av människohandel ligger i linje med de angivelser som art. 3 a) i Paler-

moprotokollet anger, men ger också uttryck för försvårande omständigheter som kan medföra 

att ett högre straff ska kunna dömas ut.44  

Enligt direktivet ska också juridiska personer kunna dömas för människohandel under sär-

skilda omständigheter och direktivet ställer även upp generella regler om minsta krav på de 

insatser som de brottsutredande myndigheterna (såsom åklagarmyndighet och polis) ska er-

bjudas för att kunna effektivisera deras arbete.45 Särskilda åtgärder ska också vidtas när det är 

fråga om barn som utsatts för människohandel, vilket bl.a. innefattar krav på att efter en indi-

viduell bedömning erbjuda stöd i barnets fysiska och psykosociala återhämtning. Syftet med 

detta är att finna en varaktig lösning med beaktande av barnets egna synpunkter, behov och 

                                                 
37 Dir. 2011/36/EU p. 3. 
38 Ibid. p. 30. 
39 Ibid. 
40 Ibid. p. 2, p. 11 och p. 18. 
41 Ibid. art. 11 och art. 12. 
42 Ibid. p. 3. 
43 Ibid. art. 1. 
44 Ibid. art. 2 och art. 4. 
45 Ibid. art. 5 och art. 9. 
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problem.46 Direktivet ska ha implementerats senast den 6 april 2013 genom att medlemsstater-

na satt i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa det.47 Medlems-

staterna är därefter också skyldiga att lämna över texten till de bestämmelser genom vilka 

skyldigheterna enligt direktivet införlivas med deras nationella lagstiftning till kommission-

en.48 

 

2.3 Om implementeringsunderskottet 

Som nämnts i avsnitt 1.2 har jag valt att genomföra en mindre undersökning för att visa på det 

rådande underskott som föreligger gällande implementeringen av EU-direktivet om män-

niskohandel. Detta har jag valt att genomföra genom en s.k. kvalitativ innehållsanalys, där jag 

samlat in och analyserat material på de områden som rör implementeringen av direktivet samt 

medlemsstaternas nationella lagstiftningar.49 Jag har valt att granska graden av implemente-

ring av direktivet hos ett urval av unionens medlemsstater, där jag jämför hur väl den natio-

nella lagstiftningen stämmer överens med de mål som EU-direktivet uppställer.  

Utöver EU-direktivet om människohandel har samtliga av unionens medlemsstater utom 

Tjeckien undertecknat och ratificerat Europarådets konvention om åtgärder mot människo-

handel från 2005 (konventionen om människohandel).50 Konventionen om människohandel 

ställer likt direktivet upp flertalet åtgärder som samtliga anslutna medlemsländer ska vidta i 

syfte att motverka människohandel. Genom att en stat är ansluten till konventionen innebär 

det bl.a. att medlemsländerna medger att implementeringen av konventionen övervakas 

genom en särskild grupp av experter som arbetar för att åtgärder vidtas för att bekämpa män-

niskohandel (den s.k. GRETA-gruppen).51 GRETA:s verksamhet består av att samla in infor-

mation samt utvärdera hur väl implementeringen av konventionen tillgodoses hos de anslutna 

medlemsländerna, vilket redovisas genom publicering av rapporter.52  

Till följd av konventionens och direktivets många likheter när det kommer till vilka åtgärd-

er som kan vidtas har jag valt att använda mig av den generella rapport som GRETA släppte 

under 2015.53 Jag har även jämfört konventionens bestämmelser med artiklarna som finns 

angivna i direktivet och därefter sammanställt de områden som är att anse som likvärdiga 

                                                 
46 Dir. 2011/36/EU art. 13 och art. 14. 
47 Ibid. art. 22. 
48 Ibid. art. 22. 
49 Jan Teorell & Torsten Svensson, Att fråga och att svara (Malmö: Liber AB, 2007), s. 269. 
50 Se Chart of signatures and ratifications of Treaty 197 (http://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-
/conventions/treaty/197/signatures?p_auth=pQeVvkp0), hämtat den 30 december 2015. 
51 Se Europarådets konvention om åtgärder mot människohandel art. 36. 
52 Ibid. 
53 Se 4th General Report on GRETA’s activities covering the period from 1 August 2013 to 30 September 2014. 
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utifrån de angivelser som de båda ramverken innehåller. Utifrån denna sammanställning går 

det enligt min mening att använda den granskning som GRETA lagt fram i syfte att förklara 

vilka brister som förekommer hos medlemsstaterna vad gäller att leva upp till de krav som 

direktivet fastställt. Samtliga medlemsstater har som nämnts inte tagits med inom ramen för 

denna undersökning, utan utgörs endast av 21 av de 28 medlemsstaterna.54 Enligt min bedöm-

ning är dock materialet tillräckligt omfångsrikt för att visa på de brister som förekommer vad 

gäller att leva upp till de mål som såväl konventionen om människohandel som direktivet 

anger.  

Av tabellen nedan framgår de brister som GRETA har uppmärksammat avseende flertalet 

av de artiklar som anges i konventionen (och som därmed också medför brister avseende 

flertalet artiklar i direktivet). Utifrån detta har jag valt att ange den grad av uppmärksamhet 

som GRETA ansett bör läggas på att förbättra implementeringen av konventionen enligt en 

tregradig skala (från 0 – 2). En brist kan således vara av sådan natur att ingen hänsyn behöver 

tas (0), att mer hänsyn55 behöver tas för att rätta till denna (1) eller ett regelrätt krav56 på att 

bristen avhjälps (2). Jag har även valt att redovisa de genomsnittliga värdena för att påvisa hur 

hög graden av implementeringsunderskott är utifrån varje redovisat artikelområde samt för 

varje enskild medlemsstat som ingått i undersökningen.57  

Till hjälp för att genomföra undersökningen har jag valt att hämta inspiration från Serena 

Bressans studie om överföringen av det ovan nämnda direktivet om människohandel som hon 

lät göra ett år efter att direktivet tillkom.58 Själva jämförelsen har Bressan valt att göra utifrån 

tre nivåer, där en angivelse kan ha överförts till fullo, delvis ha överförts eller inte ha över-

förts över huvud taget. Utifrån dessa nivåer har hon också valt att ge varje nivå ett särskilt 

värde, där en full överföring motsvarar tre poäng, en delvis överföring motsvarar två poäng 

och ingen överföring motsvarar en poäng. Det kan i så fall medföra ett värde om 15 poäng för 

de fall där en medlemsstat överfört direktivet fullt ut samt ett värde om 5 poäng för de med-

lemsstater som inte överfört något av direktivets angivelser. Jag har valt att använda mig av 

samma överföringsskala som Bressan, där jag utgår från de ovan nämnda värdena som graden 

                                                 
54 De länder som inte finns redovisade i 4th General Report on GRETA’s activities covering the period from 1 
August 2013 to 30 September 2014 är Grekland, Litauen, Tyskland, Ungern, Estland, Finland och Tjeckien. 
55 I den ovan nämnda rapporten används termen ”considers” för att förklara graden av hänsyn som bör tas. 
56 I den ovan nämnda rapporten används termen ”urge” för att förklara graden av hänsyn som bör tas. 
57 Beräkningarna har gjorts genom att lägga samman samtliga kolumnvärden och dela med antalet områden som 
artiklarna täcker (10 st) samt att jag lagt samman radvärdena och delat med antalet medlemsstater (21 st). 
58  Se Serena Bressan, ”Criminal Law against Human Trafficking within the EU: A Comparison of an 
Approximated Legislation?”, European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice, 20 (2012). 
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av överföring kan ge. Liksom Bressans undersökning har varje nivåskattning gjorts utifrån 

min egen bedömning.59 Samtliga uppgifter redovisas i tabellen nedan. 

                                                 
59  Bressan, ”Criminal Law against Human Trafficking within the EU: A Comparison of an Approximated 
Legislation?”, s. 155. 



2.3.1 Tabell över implementeringsunderskott hos 21 av 28 medlemsstater 

Artikelområden: 

 

 

 

 

 

Medlemsstater: 

Ansvar 

juridiska 

personer 

Brottsoffer 

ej lagföras 

Utökade möjlig-

heter för brotts-

bekämpande 

myndigheter att 

beivra brott 

Krav på att 

erbjuda 

adekvat hjälp 

och stöd till 

brottsoffer 

Adekvat 

skydd av 

brottsoffer 

Hjälp, 

stöd 

samt 

skydd av 

barn 

som 

utsatts 

Rätt för 

brottsoffer 

att söka 

ersättning  

Före-

byggande 

åtgärder 

Nationell 

rapportör 

samt 

forskning 

Krav på 

samordning 

Genomsnitt 

medlemsstat 

(0-2) 

Överförings-

grad enligt 

Bressan (5-

15) 

Belgien 0 1 1 2 1 2 0 2 1 0 1,0 15 

Bulgarien 0 2 2 2 2 2 2 2 1 0 1,5 13 

Cypern 0 0 2 2 2 2 2 1 0 1 1,2 15 

Danmark 0 2 1 2 1 2 0 1 1 1 1,1 12 

Frankrike 0 2 0 2 2 2 1 2 2 0 1,3 15 

Irland 0 1 2 2 2 1 2 1 0 0 1,1 15 

Italien 0 2 2 2 2 2 2 2 1 0 1,5 14 

Kroatien 0 0 2 1 1 0 1 1 1 0 0,7 15 

Lettland 0 0 2 2 1 2 1 1 1 1 1,1 14 

Luxemburg 0 0 1 2 2 2 1 2 1 1 1,2 13 

Malta 0 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1,6 12 

Nederländerna 0 2 1 2 1 2 0 1 0 0 0,9 15 

Polen 0 0 1 2 2 2 2 1 1 0 1,3 13 

Portugal 0 0 2 2 2 2 2 1 0 0 1,1 14 

Rumänien 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1,5 14 
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Slovakien 0 2 0 2 2 2 2 2 2 0 1,4 15 

Slovenien 0 2 1 2 2 2 2 1 1 0 1.3 15 

Spanien 0 0 0 2 2 2 1 2 2 1 1,2 11 

Storbritannien 0 2 0 1 2 2 1 1 1 0 1,0 15 

Sverige 0 2 2 2 1 2 1 2 1 0 1,3 13 

Österrike 0 1 0 1 1 2 1 2 1 0 0,9 15 

Genomsnitt 

område (0-2): 

0,1 1,1 1,2 1,9 1,7 1,9 1,3 1,5 1,0 0,3 

 

Kommentar till tabellen ovan: 
- De tabeller som jag använt mig av finns att tillgå i 4th General Report on GRETA’s activities covering the period from 1 August 2013 to 30 September 2014, s. 72 f. 

- Gällande Bressans överföringsgrad har jag hämtat information från EU:s samordnande hemsida för arbetet mot trafficking (http://ec.europa.eu/anti-trafficking/member-states_en), hämtat 21 december 2015. 

- Dir. 2011/36/EU art. 5 och 6 inbegriper liksom konventionen om människohandel krav på att juridiska personer också ska kunna ställas till ansvar för människohandel. 

- Dir. 2011/36/EU art. 8 uppställer likt konventionen om människohandel krav på de brottsoffer som tvingats till att begå brott inte ska lagföras om de utnyttjats för ett sådant syfte. 

- Dir. 2011/36/EU art. 9 behandlar liksom konventionen om människohandel krav på att lagföring och utredning av brott dels inte är beroende av att en anmälan sker, dels att nödvändiga åtgärder vidtas för att 

säkerställa att det finns tillgång till effektiva utredningsverktyg för de som har ansvaret att utreda eller lagföra brott samt att de personer, enheter eller avdelningar som bär ansvaret för att utreda eller lagföra 

har lämplig utbildning.  

- Dir. 2011/36/EU art. 11 gäller liksom konventionen om människohandel krav på att medlemsstaterna arbetar för att ge hjälp och stöd till brottsoffer. Det inkluderar åtgärder såsom att brottsoffer får hjälp och 

stöd före, under och en lämplig tid efter straffrättsliga förfarandena, att inrätta lämpliga mekanismer som syftar till att i ett tidigt skede identifiera brottsoffren, att säkerställa att brottsoffren erhåller hjälp och 

stöd så snart de behöriga myndigheterna har en skäligen grundad indikation att anta personerna i fråga har blivit utsatta för människohandel. Det gäller t.ex. att tillhandahålla en lämplig och säker bostad, 

materiellt understöd och sjukvård samt psykologiskt stöd. 

- Dir. 2011/36/EU art. 12 och art. 15 uppställer likt konventionen om människohandel krav på att medlemsstaterna arbetar för att skydda brottsoffer under såväl brottsutredningar som under straffrättsliga 

förfaranden. Det gäller såväl vuxna som barn och innefattar bl.a. tillgång till juridisk rådgivning och att denna ska vara kostnadsfri när så behövs, att det ska vara möjligt för brottsoffren att söka ersättning till 

följd av skada samt tillgång till program för vittnesskydd. 

- Dir. 2011/36/EU art. 13 och art. 14 handlar likt art. 11 samma direktiv om allmänna bestämmelser om hjälp, stöd och skyddsåtgärder för barn som är offer för människohandel, där bl.a. krav på att barnets 

bästa ska komma i främsta rummet. Samma krav finns angivna i konventionen för människohandel. 

- Dir. 2011/36/EU art. 17 gäller krav på att medlemsstaterna ska verka säkerställa att offer för människohandel får tillgång till befintliga system för ersättning till brottsoffer för uppsåtliga våldsbrott. Ett 

liknande krav uppställs också enligt konventionen om människohandel. 

- Dir. 2011/36/EU art. 18 uppställer krav på förebyggande åtgärder för att motverka efterfrågan som ligger till grund för alla former av människohandel, att verka för främjandet av regelbunden utbildning för 

tjänstemän som sannolikt kommer i kontakt med brottsoffer samt att öka medvetenheten hos såväl det civila samhället som potentiella offer om handeln genom t.ex. informationskampanjer. Samma krav 

finns angivna i konventionen om människohandel. 

- Dir. 2011/36/EU art. 19 gäller kravet på inrättandet av en nationell rapportör eller motsvarande mekanismer, vilket likt konventionen om människohandel inbegriper ett ansvar att samla in relevant statistik 

samt främjandet av forskning för att kunna effektivisera arbetet mot människohandel. 

- Dir. 2011/36/EU art. 20 handlar om säkerställandet att samordning av unionens strategi mot människohandel sker, vilket ligger i linje med kravet på internationellt samarbete såsom konventionen om 

människohandel ger uttryck för.   



2.3.2 Resultat 

Som redovisas av tabellen ovan får majoriteten av medlemsstaterna höga poäng utifrån hur 

väl deras nationella lagstiftningar ligger i linje med det som anges i EU-direktivet. För att 

klargöra detta ytterligare kan Sverige användas som ett pedagogiskt exempel. Av den svenska 

lagstiftningen om människohandel i 4 kap. 1 a § BrB framgår att denna ligger i linje med de 

angivelser som direktivet anger, förutom att den saknar ett rekvisit om försvårande omstän-

digheter. Det gör att Sverige får värdet 13 enligt Bressans överföringsvärde. Samtidigt får 

Sverige ett genomsnittligt värde på 1,3 (på en skala mellan 0 – 2), där GRETA bl.a. uppmärk-

sammat brister vad gäller att tillgodose behovet av att brottsoffer får adekvat hjälp och stöd 

samt att de brottsbekämpande myndigheterna har tillräckligt goda resurser att bekämpa män-

niskohandel på ett effektivt sätt. Enligt rapporten bör också särskild uppmärksamhet läggas på 

att erbjuda de barn som blivit utsatta för människohandel hjälp, stöd och skyddsåtgärder 

såsom direktivet anger. 

 Sveriges resultat avviker inte nämnvärt från övriga medlemsstater som varit föremål för 

granskning enligt GRETA:s rapport. Vid en grov översikt av tabellen framgår att det finns ett 

klart behov av förbättringsåtgärder hos samtliga medlemsstater. Det handlar t.ex. om krav på 

att medlemsstaterna ska säkerställa att brottsoffren får rätt till hjälp och stöd samt krav på ett 

aktivt arbete för att förebygga människohandel inom unionen genom att flertalet åtgärder 

vidtas.60 En av de slutsatser som också går att dra av undersökningen är enligt min mening att 

full överföring av direktivet inte innebär att de mål som direktivet uppställer uppfylls på ett 

adekvat sätt, även om medlemsstaterna införlivat direktivet till fullo. Kampen mot människo-

handel är att arbete som pågår ständigt och vad GRETA:s rapport också klargör är att den 

rådande situationen klart avviker från det ovan redovisade syftet med direktivet.61 Detta är 

också särskilt märkbart när det kommer till kravet på att erbjuda hjälp och stöd till de barn 

som faller offer för människohandel. Sammanfattningsvis är det enligt min mening klarlagt att 

det föreligger ett implementeringsunderskott av EU-direktivet om människohandel samt att 

detta framförallt gäller efterlevnaden av de mål som direktivet anger. 

 

 

 

 

                                                 
60 Dir. 2011/36/EU art. 12, art. 15 och art. 18. 
61 Ibid. art. 1. 
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3 Diskursanknytning, teori och metodval 

 

3.1 Val av metod samt material 

För att besvara den ovan angivna frågeställningen har jag återigen valt att använda mig av en 

kvalitativ innehållsanalys, där jag utifrån den redovisade tabellen ovan ämnar diskutera för-

slag på åtgärder som kommissionen kan vidta för att minska det redovisade implementerings-

underskottet. Det ska dock tilläggas att jag i detta fall kommer att rikta fokus mot bristerna i 

efterlevnad av de mål som EU-direktivet om människohandel ger uttryck för, vilket gör att 

själva överföringen av direktivet till nationell lag inte kommer att beröras närmare. Orsaken är 

som nämnt att det inte verkar ha förekommit några större komplikationer gällande överföring-

en i sin helhet. Till detta har jag även valt att använda mig av lagstiftning som finns att tillgå i 

fördrag och andra rättsliga dokument samt den tidigare forskning som gjorts på området. 

Syftet med detta är att undersöka vilka för- och nackdelar som finns med att ta till de åtgärder 

som jag anser kan vidtas och därmed kunna presentera väl underbyggda argument som lyfter 

fram förslagen på ett fullgott sätt. 

 Gällande validiteten, d.v.s. frånvaron av mätfel som upprepar sig på ett förutsägbart sätt, 

anser jag att denna är god till följd av att materialet i huvudsak består av de resultat som 

GRETA redovisat samt EU:s lagstiftning.62 På motsvarande sätt anser jag även att reliabilite-

ten, d.v.s. frånvaron av mätfel som beter sig på ett slumpartat och oförutsägbart sätt, är god 

eftersom det är möjligt att dels ta fram en undersökning likt den jag presenterat ovan och 

uppnå liknande resultat, dels att kunna analysera materialet och visa på att de föreslagna åt-

gärderna är de som är mest lämpade för kommissionen att vidta.63 

 

3.2 Val av teori 

Inom forskningen som gjorts om EU och samarbetet mellan medlemsstaterna inom unionen 

tenderar relationen mellan kommissionen och medlemsstaterna vara ett återkommande tema.64 

Att fokus riktas mot denna relation är särskilt märkbart när det kommer till implementeringen 

av EU:s regelverk och frågan om vilken aktör som har den verkställande makten inom EU.65 

Delegeringen av makt åt medlemsstaterna att sköta implementeringen av EU:s lagstiftning har 

                                                 
62 Teorell & Svensson, Att fråga och att svara, s. 55. 
63 Ibid., s. 56. 
64 Se t.ex. Thomas König & Lars Mäder, ”The Strategic Nature of Compliance: An Empirical Evaluation of Law 
Implementation in the Central Monitoring System of the European Union”, American Journal of Political 
Science Vol 58 No. 1 (januari 2014), s. 246 – 263. 
65 Ibid., s. 247. 
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givetvis flertalet fördelar genom att medlemsstaterna själva kan utforma lagstiftningen så att 

den blir bättre anpassad efter deras nationella rättssystem. De svårigheter som delegeringen 

medför är dels att få till en lagstiftning som är gemensam för samtliga av EU:s medlemsstater, 

dels att säkerställa att medlemsstaterna över huvud taget implementerar en lagstiftning såsom 

direktivet anger.66 Flera teorier har fokuserat på denna aspekt, såsom intergovernmentalismen 

och neofunktionalismen, utan att rama in de svårigheter som är utmärkande för just imple-

menteringen av EU:s lagstiftning på ett adekvat sätt.67  

För att få en bättre förståelse för benägenheten hos medlemsstaterna att brista i efterlevnad 

av EU-direktiv är det enligt min mening en god idé att analysera de faktorer som påverkar 

medlemsstaternas benägenhet att aktivt välja att delegera makt till de överstatliga institution-

erna inom EU. En teori som använts för att analysera delegeringen av makt till dessa institu-

tioner samt de för- respektive nackdelar som medföljer en sådan ordning är den s.k. principal-

agentteorin. Inom ramen för uppsatsen har jag valt att använda mig av denna teori som en för-

klaringsmodell för hur efterlevnaden av unionens lagstiftning ligger i linje med de mål som 

fastställts på EU-nivå.68 En närmare redogörelse för denna teori följer nedan. 

 

3.2.1 Om principal-agentteorin 

Enligt principal-agentteorin har EU:s institutioner och medlemsstater tilldelats varsin roll, där 

institutionerna utgör den s.k. principalen som ger i uppdrag åt en agent (i detta fall medlems-

staterna) att utföra en åtgärd å principalens vägnar. Det grundläggande problemet som presen-

teras inom denna teori är den s.k. ”principalens problem”, där fokus är riktat mot hur säker 

principalen kan vara på att agenten kommer att handla enligt principalens intresse när uppdra-

get väl överlämnats.69 Agenten kan t.ex. vara målet för en form av lobbying, där särskilda 

grupper försöker att påverka agenten i en viss riktning.70 En ytterligare anledning till att agent-

en väljer att avvika från principalens önskemål kan vara att agenten är ute efter att göra det 

som han eller hon kan för att maximera sin egen självständighet gentemot principalen, efter-

som denne inte vill känna sig alltför bunden.71 

 

                                                 
66 Hix & Høyland, The Political System of the European Union, s. 32 f. 
67 Kassim & Menon, ”The principal-agent approach and the study of the European Union: promise unfulfilled?”, 
s. 133 f. 
68 Tallberg, ”Delegation to Supranational Institutions: Why, How and with What Consequences?”, s. 24. 
69 Blom-Hansen, ”Principals, agents, and the implementation of EU cohesion policy”, s. 629. 
70 Hix & Høyland, The Political System of the European Union, s. 24. 
71 Ibid. 
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3.2.2 Om de fyra kontrollmekanismerna 

Principalens möjligheter att lösa det beskrivna problemet i avsnitt 3.2.1 kan i huvudsak lösas 

genom två verktyg: urval och kontroll. 72  Tillsammans kan de två verktygen delas upp i 

sammanlagt fyra kontrollmekanismer. Den första avser principalens möjlighet att välja ut en 

agent med omsorg.73 De svårigheter som tenderar att uppkomma här hör samman med s.k. 

”adverse selection”, d.v.s. principalens möjlighet att på förhand kunna välja ut den agent som 

passar bäst för uppdraget.74 Vad gäller EU finns ingen möjlighet för unionens institutioner att 

välja vilka agenter som ska agera å dess vägnar, eftersom agenterna utgörs av medlemsstater-

na. Det som emellertid kan vara en idé att granska närmare är på vilket sätt som EU ger med-

lemsstaterna tillräckligt goda incitament att handla utifrån unionens intressen.75 Frågan kom-

mer därför att delvis beröras i avsnitt 4.1, eftersom den knyter an till nästföljande kontrollme-

kanism. 

Den andra kontrollmekanismen som principal-agentteorin ger uttryck för handlar om prin-

cipalens möjlighet att påverka agentens handlande genom att utforma ett kontrakt, så att såväl 

de rätta avsikterna med att principalen överlåter åt agenten att handla i dennes ställe som att 

rätt incitament för att agenten ska göra så framgår. Som berörts i avsnitt 3.2.1 finns inga 

garantier för att agenten kommer att handla såsom principalen önskar, eftersom agenten har 

sina egna intressen att prioritera i första hand. Det medför att agenten kommer att följa princi-

palens intressen så länge som de inte utgör ett hinder för agenten. Denna problematik, som 

går under benämningen ”moral hazard”, kan bäst avhjälpas genom att kontraktet utformas på 

ett sätt som säkerställer att agenterna får så god ersättning som möjligt för att de tagit sig an 

uppdraget.  

Vid utformningen av kontraktet kan de incitament som principalen låter formulera ställas 

upp i tre kategorier: juridiska, ekonomiska och administrativa incitament. Enligt den första 

kategorin gäller att ju mer preciserat agentens mandat är utformat, desto mindre är utrymmet 

för agenten att handla enligt eget intresse. I likhet med de juridiska incitamenten utgör den 

andra kategorin om ekonomiska incitament en möjlighet för principalen att kunna påverka 

agenten genom att ändra de relativa kostnaderna för olika handlingsalternativ för agenten. 

Slutligen gäller enligt den tredje kategorin om administrativa incitament att principalen kan 

påverka agentens handlingar genom att föreskriva regler om hur beslut ska fattas, som i sig 

kan bemötas genom olika påföljder för vad som sker om reglerna inte efterlevs på ett korrekt 

                                                 
72 Hix & Høyland, The Political System of the European Union, s. 24. 
73 Blom-Hansen, ”Principals, agents, and the implementation of EU cohesion policy”, s. 629. 
74 Ibid., s. 630. 
75 Ibid., s. 629 f. 
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sätt.76 Vid utformandet av analysschemat som redovisas nedan har jag valt att analysera de 

juridiska och ekonomiska incitamenten, eftersom jag anser att dessa ger ett viktigt bidrag till 

diskussionen om vilka åtgärder kommissionen kan vidta för att minska implementerings-

underskottet. Jag har således valt bort den tredje kategorin om administrativa incitament. 

Orsaken till detta är att de delar många likheter med den fjärde kontrollmekanismen om 

sanktionsåtgärder (jämför nedan), vilket gör att de administrativa incitamenten delvis kommer 

att beröras i avsnitt 4.3. 

 Enligt den tredje kontrollmekanismen, som berör olika former av övervakning av agenten, 

finns två generella mekanismer som principalen kan ta till i syfte att övervaka de handlingar 

som agenten väljer att vidta. Den första handlar om s.k. ”police patrol oversight control”, 

vilket innebär att principalen låter övervaka agenten genom centraliserade åtgärder som sker 

löpande. Detta sker genom att kommissionen vidtar systematiska undersökningar, såsom ut-

värderingar och offentliga utfrågningar.77 I kontrast till denna mekanism finns även möjlighet 

för principalen att utöva s.k. ”fire alarm oversight control”, där principalen istället kan använ-

da sig av en mindre centraliserad och mindre aktiv övervakning genom att andra aktörer tar 

över ansvaret för övervakningen.78 Exempel på vilka aktörer som kan anta detta ansvar är 

medborgare inom en medlemsstat, intresseorganisationer eller domstolar.79 Slutligen gäller 

enligt den fjärde kontrollmekanismen att principalen kan låta införa sanktioner mot agentens 

handlingar. Det kan exempelvis röra att agenter kan tvingas lämna sina positioner, att agenten 

får minskade anslag till följd av dennes handlingar eller genom omorganisering.80 

 

3.2.3 Analysschema 

Utifrån de fyra ovan angivna mekanismerna som diskuterats i litteraturen har jag valt att 

utforma ett analysschema. Syftet med detta är att kunna använda mig av schemat när jag 

analyserar vilka åtgärder som kommissionen kan vidta för att säkerställa implementeringen av 

EU-direktivet om människohandel, med särskilt fokus på dess efterlevnad. Frågorna som jag 

valt att använda mig av framgår enligt tabellen nedan. 

 

                                                 
76 Blom-Hansen, ”Principals, agents, and the implementation of EU cohesion policy”, s. 632 f. 
77 Ibid. 
78 Ibid., s. 634 
79 Ibid. 
80 Ibid., s. 635. 
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4 Analys 

 

4.1 Om möjligheten att utforma kontraktet 

Som nämnts i avsnitt 3.2.2 föreligger svårigheter för kommissionen att välja ut en lämplig 

agent i syfte att implementera EU-direktivet om människohandel, eftersom det är medlems-

staterna som har till uppgift att säkerställa detta. Det som emellertid kan diskuteras, vilket jag 

också påpekat i samma avsnitt, är vilka initiativ som unionen vidtagit för att få medlems-

staterna att arbeta aktivt mot människohandel. 

Enligt art. 291.1 FEUF är medlemsstaterna skyldiga att vidta alla nationella lagstiftningsåt-

gärder som är nödvändiga för att genomföra unionens rättsligt bindande akter, vilket bl.a. 

inbegriper ett ansvar att säkerställa att de mål som EU:s direktiv uppställer faktiskt upprätt-

hålls. Som framgår av tabellen om implementeringsunderskottet ovan har det egentligen inte 

förelegat något hinder avseende överföringen av EU-direktivet om människohandel, trots att 

medlemsstaterna själva burit ansvaret för att säkerställa detta. Majoriteten av staterna har 

                                                 
81 Jfr. Blom-Hansen, ”Principals, agents, and the implementation of EU cohesion policy”, s. 629. 
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implementerat direktivet enligt dess angivelser, vilket gör att det nu går att tala om att det 

föreligger ett harmoniserat ramverk som gäller inom hela unionen. Med hänsyn till de interna-

tionella konventioner som EU undertecknat samt de åtgärder som unionen vidtagit är det 

enligt min mening tydligt att både EU och medlemsstaterna haft en klar målsättning att mot-

verka handeln med människor inom unionen. Det som emellertid har visat sig komplicerat är 

hur dessa ramverk och åtgärder påverkar möjligheten för medlemsstaterna att uppnå full efter-

levnad av det som de ger uttryck för. Den fråga där särskild uppmärksamhet bör riktas handlar 

därmed enligt min mening om utformningen av kontraktet och vilka incitament som kom-

missionen lagt fram i syfte att få medlemsstaterna att arbeta aktivt mot människohandel på ett 

effektivt sätt. Nedan följer två avsnitt där såväl de juridiska som de ekonomiska incitamenten 

diskuteras närmare. 

 

4.1.1 Juridiska incitament 

Gällande utformningen av kontraktet och de juridiska incitament som kommissionen kan 

använda för att säkerställa implementeringen av EU-direktivet om människohandel är det 

enligt min mening väsentligt att diskutera valet av att använda sig av ett direktiv. De rättsliga 

dokument som unionen har möjlighet att utfärda framgår av art. 288 FEUF, där EU:s institu-

tioner utövar unionens befogenheter genom att anta förordningar, direktiv, beslut, rekommen-

dationer och yttranden. Förordningar, direktiv och beslut skiljer sig gentemot de övriga doku-

menten genom att de är rättsligt bindande. Ett direktiv är också utmärkande genom att direk-

tivet är bindande avseende de resultat som ska uppnås, men att det är upp till medlemsstater-

nas nationella myndigheter att bestämma form och tillvägagångssätt för genomförandet. För-

ordningar och beslut är däremot bindande genom att de har allmän giltighet samt att de är 

direkt tillämpliga, vilket framgår av samma artikel. 

Sett ur ett historiskt perspektiv har framförallt förordningar och direktiv utgjort en viktig 

del av EU:s integration, eftersom det hade varit svårt att få igenom några politiska beslut utan 

ett effektivt regelverk som kan driva på dessa. Att ta till denna typ av rättsligt bindande 

dokument har emellertid visat sig vara inte helt oproblematiskt. Det ökade antalet medlems-

stater som tillkommit under senare år samt den utökade kompetens som EU tilldelats genom 

flertalet fördragsändringar har bidragit till att såväl möjligheterna till ansvarsutkrävande som 

ramarna inom vilka EU:s institutioner verkar blivit klart ifrågasatta. Kritik har också lyfts 

fram gällande antalet bindande rättsakter som tillkommit från EU, där flera medlemsstater 

pekat på behovet av att minska dessa till följd av det betungande arbete som de för med sig. 

Att arbeta utifrån regelverk som ska vara allmängiltiga inom EU har också visat sig vara en 
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svår uppgift, vilket har medfört krav på att mer hänsyn bör tas till medlemsstaternas socio-

ekonomiska förutsättningar när det kommer till deras förmåga att bidra till framtagandet av en 

gemensam lagstiftning inom unionen.82 

Utifrån det som redovisats ovan går det enligt min mening att diskutera vilka fördelar som 

exempelvis en förordning om bekämpandet av människohandel inom unionen skulle innebära, 

eftersom ett sådant rättsligt dokument kan ge kommissionen större befogenhet att säkerställa 

att medlemsstaterna uppfyller de krav som unionen fastställt. Att pådriva ett effektivt arbete 

mot människohandel genom att lägga fram en förordning är emellertid inte helt okomplicerat, 

eftersom det kan ge en negativ inverkan på unionens integrationsarbete. Detta är till följd av 

de motsättningar som kan uppstå särskilt bland de medlemsstater som värnar om rätten till 

självbestämmande och staternas suveränitet.83 Det är också viktigt att lyfta fram de aspekter 

som rör kommissionens möjligheter att påverka utformningen av kontraktet ur detta avseende, 

eftersom en stor del av detta påverkas av såväl Europaparlamentets som rådets inflytande. 

Kommissionen är förvisso den institution som ensam har rätt att lägga fram förslag till ny 

lagstiftning enligt art. 17.2 FEU. En förordning, ett direktiv eller ett beslut från EU kräver 

dock att förslaget röstas fram genom det ordinarie lagstiftningsförfarandet, vilket innebär att 

det är Europaparlamentet och rådet som gemensamt antar det förslag som kommissionen lagt 

fram. Regelverket för det ordinarie lagstiftningsförfarandet framgår av art. 289.1 FEUF, där 

själva förfarandet definieras i art. 294 FEUF. Att låta införa en förordning istället för ett 

direktiv är på så sätt en åtgärd som kan vara svårare för kommissionen att vidta. Inom forsk-

ningen har också kommissionens möjligheter att påtvinga medlemsstaterna att verkställa EU:s 

lagstiftning ansetts delvis begränsad, eftersom den agerar agent gentemot dessa två institu-

tioner samtidigt som den agerar principal mot medlemsstaterna.84  

Sammanfattningsvis anser jag utifrån det som redovisats ovan att svårigheterna med att 

låta införa en förordning talar för att ett direktiv utgör ett fortsatt gott verktyg för att bekämpa 

människohandel inom EU. En förordning kräver nämligen att kommissionen kan övertyga 

både Europaparlamentet och rådet att det utgör det mest lämpade alternativet för att effek-

tivisera arbetet mot människohandel inom EU. Enligt min mening är det därför klokt att 

direktivet kvarstår och att ansvaret att implementera de mål som unionen ställt upp i syfte att 

                                                 
82 Paul James Cardwell, ”The changing nature of European regulatory governance”. Handbook on the Politics of 
Regulation, redigerad av David Levi-Faur, (Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2011), s. 538. 
83 Cardwell, ”The changing nature of European regulatory governance”, s. 542 f. 
84 Enligt principen om ”dual principal-agent model”. Se Bachtler & Ferry, ”Conditionalities and Performance of 
European Structural Funds: A Principal-Agent Analysis of Control Mechanisms in European Union Cohesion 
Policy”, s. 1260. 
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motverka människohandel inom EU på ett effektivt sätt därmed är fortsatt överlåtet åt med-

lemsstaterna. 

 

4.1.2 Ekonomiska incitament 

Nästföljande delfråga avser de ekonomiska incitament som kommissionen kan lägga fram för 

att underlätta medlemsstaternas arbete mot människohandel. Som nämnts i uppsatsens 

inledande avsnitt har unionen ett särskilt ansvar att främja en harmonisk utveckling genom att 

fullfölja och utveckla sin verksamhet. Detta innebär bl.a. att den ska underlätta utvecklingen 

genom att använda sig av de s.k. strukturfonderna eller genom beslut som fattas inom ramen 

för unionens övriga politik, vilket framgår av art. 175 FEUF. 

Som en del av unionens arbete mot människohandel finns flertalet program och finansie-

ring som medlemsstaterna kan ansöka om att få ta del av. Dessa består bl.a. av EU-program-

men Förebyggande och bekämpande av brott (ISEC),85 det s.k. Daphne III-programmet om 

förebyggandet och bekämpandet av våld mot barn, ungdomar och kvinnor86 samt Europeiska 

initiativet för demokrati och mänskliga rättigheter (EIDHR)87.88 Inom forskningen har såväl 

strukturfonderna som andra former av finansiering inom EU varit föremål för diskussion om 

hur dessa kan fungera likt kontrollmekanismer för kommissionen att vidta gentemot med-

lemsstaterna.89 Diskussionen har särskilt riktats mot det tidigare ramverk som fastslog de 

allmänna bestämmelser som angetts för de fem strukturfonderna, vilket innefattande s.k. åter-

taganderegler. 90  Dessa regler innebar att all finansiering som tillkom ett program skulle 

betalas ut inom två år för att sedan återtas av kommissionen. Syftet med detta var att skynda 

på implementeringen av dessa program, eftersom det tidigare uppdagats att det förelegat pro-

blem med att få igång såväl programmen som finansieringen av dessa.91 Återtagandereglerna 

medförde dock flertalet problem, bl.a. genom att fokus inom programmen flyttades från att 

uppnå en hög kvalitet till att säkerställa en jämn takt på utgifterna.92 Reglerna gav också upp-

hov till kritik bland medlemsstaterna, eftersom de ansågs skapa mindre utrymme för anpass-

                                                 
85 Se Rådets beslut 2007/125/RIF. 
86 Se Europaparlamentet och rådets beslut 779/2007/EG. 
87 Se Europaparlamentet och rådets förordning KOM/2006/0354. 
88  Samtliga program finns nämnda på EU:s samordningshemsida för bekämpningen av människohandel 
(http://ec.europa.eu/anti-trafficking/), hämtat den 21 december 2015. 
89 Se t.ex. Bachtler & Ferry, ”Conditionalities and Performance of European Structural Funds: A Principal-Agent 
Analysis of Control Mechanisms in European Union Cohesion Policy”. 
90 Rådets förordning 1083/2006 art 93. 
91  Bachtler & Ferry, ”Conditionalities and Performance of European Structural Funds: A Principal-Agent 
Analysis of Control Mechanisms in European Union Cohesion Policy”, s. 1262. 
92 Ibid., s. 1263. 
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ning av programmen till mer regionala och nationella intressen.93 Återtagandereglerna har där-

efter ändrats och numera gäller att all finansiering som tillkommer ett program genom struk-

turfonderna ska betalas ut inom tre år innan de återtas av kommissionen.94 

Anledningen till att jag valt att lyfta återtagandereglerna är de effekter som dessa har visat 

sig ge när det kommer till att säkerställa att medlemsstaterna lever upp till de krav som till-

kommer vid finansiering från EU. Reglerna har bl.a. inneburit att medlemsstaterna haft svår-

are att avvika från de mål som satts upp, att det har skapats en hög grad av transparens när det 

kommer till att redovisa vad deras utgifter gått till samt att det inte funnits utrymme för med-

lemsstaterna att agera passivt till följd av risken att finansieringen kan dras in.95 Andra åtgär-

der har givetvis också lyfts fram som pådrivande för att öka möjligheten för kommissionen att 

utöva kontroll över medlemsstaterna, men dessa har inte gett samma goda effekter som återta-

gandereglerna.96 Vid en granskning av ramverket för fonden för inre säkerhet (FSI), där ISEC-

programmet ingår, förekommer inte några regleringar som medger ett system där kommis-

sionen har möjlighet att påverka finansieringen på samma sätt som genom återtaganderegler.97 

Detta kan enligt min mening vara problematiskt, eftersom det kan bidra till att det blir svårare 

för kommissionen att säkerställa att medlemsstaterna arbetar aktivt för att minska implemen-

teringsunderskottet med EU-direktivet om människohandel.  

Vad dessa regler visar på är också vilken roll de ekonomiska incitamenten spelar när det 

kommer till implementeringen av de mål som EU-direktivet om människohandel anger. Detta 

då orsaken till att flertalet av målen inte upprätthålls kan vara de kostnader som medlen för att 

uppnå dessa mål faktiskt medför.98 Det gäller exempelvis de brottsutredande myndigheternas 

möjligheter till att kunna arbeta effektivt med att utreda misstankar om människohandelsbrott, 

eftersom det förutsätter att de har tillgång till rätt resurser.99 I detta sammanhang går det inte 

heller att bortse ifrån det ansvar som medlemsstaterna har att säkerställa att direktivets angi-

velser upprätthålls. Människohandel är en komplicerad form av brottslighet och för att be-

kämpa denna krävs det att brottsoffer vågar träda fram och redogöra för deras vittnesmål.100 

                                                 
93  Bachtler & Ferry, ”Conditionalities and Performance of European Structural Funds: A Principal-Agent 
Analysis of Control Mechanisms in European Union Cohesion Policy”, s. 1263. 
94 Europaparlamentets och rådets förordning 1303/2013 art. 86 och art. 136. 
95 Bachtler & Ferry, ”Conditionalities and Performance of European Structural Funds: A Principal-Agent 
Analysis of Control Mechanisms in European Union Cohesion Policy”, s. 1264. 
96 Dessa rör regler om s.k. earmarking och performance reserve. Se Bachtler & Ferry, ”Conditionalities and 
Performance of European Structural Funds: A Principal-Agent Analysis of Control Mechanisms in European 
Union Cohesion Policy”, s. 1269. 
97 Europaparlamentets och rådets förordning 513/2014. 
98 Jonsson Cornell, ”Människohandel som uttryck för globala obalanser: Vad gör EU?”, s. 155. 
99 Åklagarmyndighetens tillsynsrapport om människohandel 2015:2, s. 12. 
100 Ibid., s. 15. 
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Detta är också särskilt viktigt i och med de krav som direktivet uppställer vid misstanke om 

att barn har blivit utsatta, vilket också förutsätter ett gediget arbete för att de ska få rätt hjälp-

insatser.  

Sammantaget visar analysen ovan på följande slutsatser. Att det finns möjlighet för med-

lemsstaterna att ansöka om ekonomiskt stöd från EU kan ses som en omständighet som 

förenklar efterlevnaden av direktivet, eftersom utökade resurser skapar bättre förutsättningar 

att upprätthålla arbetet med att såväl bekämpa som förebygga människohandel på nationell 

nivå. Enligt min mening är det därför en god idé att se över gällande regelverk vid finan-

siering av projekt genom EU, där jag menar att striktare regler kan vara nödvändiga för att få 

till ett mer effektivt arbete. Ett förslag är därmed att låta införa fler möjligheter för kommis-

sionen att återta finansieringsmedel efter en särskilt bestämd tidsperiod. Jag är medveten om 

att detta i sin tur kan innebära en risk för att det uppkommer bristande kvalité hos de tillsatta 

programmen, vilket till viss del kan vara ett nödvändigt ont i syfte att motverka implemente-

ringsunderskottet avseende EU-direktivet om människohandel. 

 

4.2 Om möjligheten att övervaka medlemsstaternas arbete 

Utöver kommissionens möjlighet att utforma kontraktet kan den också påverka medlems-

staterna genom att övervaka deras arbete med att implementera de mål som EU-direktivet om 

människohandel anger. Som redovisats i avsnitt 3.2.1 kan kommissionens möjligheter att 

övervaka implementeringen av EU-direktiv delas upp i ”police patrol”- samt ”fire alarm”-me-

kanismer. Den första mekanismen bygger på att kommissionen utövar en konstant över-

vakning av de eventuella svårigheter som tillkommer vid implementeringen av EU-direktivet 

om människohandel i syfte att åtgärda dessa. Motsvarande gäller enligt den andra mekanism-

en, med skillnaden att kommissionen istället överlåter ansvaret för övervakningen åt andra ak-

törer. Kommissionen har därmed möjlighet att bibehålla en konstant övervakning, eftersom 

dessa aktörer påtalar implementeringsbrister till kommissionen när de anser att en medlems-

stat inte fullgjort sina åtaganden.101 

De fördelar som ”police patrol”-mekanismen kan tillföra är följande. Om kommissionen 

skulle välja att inleda ett överträdelseförfarande mot en medlemsstat, så kan den konstanta 

övervakningen bidra till att de nationella regeringarna agerar skyndsamt för att säkerställa att 

de myndigheter som ansvarar för att fullfölja implementeringen av direktivet har rätt verktyg 

för att göra detta på ett adekvat sätt. Det kan handla om att regeringen låter utföra administra-

                                                 
101 Christian B. Jensen, ”Implementing Europe – A Question of Oversight”, European Union Politics Vol 8(4) 
(2007), s. 454 f. 



 27

tiva förändringar för att undvika att kommissionen vidtar ytterligare åtgärder mot medlems-

staten, vilket i sin tur bidrar till att medlemsstaten också undviker att bli föremål för prövning 

i en förhandling hos EU-domstolen (ECJ).102  

Nackdelarna med ”police patrol”-mekanismen är de kostnader som den konstanta övervak-

ningen medför för kommissionen, där ”fire alarm”-mekanismen ofta påtalas som ett bättre 

alternativ sett till minskade kostnader i såväl tid som insatser.103 ”Fire alarm”-mekanismen 

förutsätter emellertid ett ständigt samarbete mellan kommissionen och aktörerna, vilket kan 

vålla särskilda svårigheter. Det gäller för det första den information som kommissionen får 

tillgång till, där det finns en risk för att inhemska intresseorganisationer väljer att lägga fram 

selektiv information som den anser gynnar deras intressen. Detta kan i sin tur bidra till att 

skapa en ofullständig bild av det rådande läget hos den medlemsstat där brister påtalats.104 För 

det andra kräver ”fire alarm”-mekanismen också att de nationella regeringarna har en god 

relation med de ovan nämnda intresseorganisationerna, vilket i sin tur kan bidra till att en 

medlemsstat väntar med att åtgärda implementeringsbrister till dess att de blir föremål för 

prövning hos ECJ. Orsaken till detta är p.g.a. den makt som de inhemska aktörerna tilldelas 

genom ”fire alarm”-mekanismen, där de har möjlighet att flytta fram sina positioner då de står 

utan risk att lagföras i en eventuell rättsprocess hos ECJ (till skillnad mot den nationella 

regeringen).105  

Vad gäller kommissionens möjligheter att övervaka såväl överföringen som efterlevnaden 

av EU-direktivet om människohandel kan diskuteras om kommissionen har tillgång till rätt in-

formation. Som nämnts i den redovisade tabellen i avsnitt 2.3.1 anger direktivet om män-

niskohandel att medlemsstaterna ska vidta de åtgärder som är nödvändiga för att inrätta natio-

nella rapportörer eller motsvarande mekanismer. Dessa ska omfatta bedömningar av hur män-

niskohandeln utvecklas samt mäta resultaten av åtgärderna för att bekämpa denna, inbegripet 

insamlandet av statistik i nära samarbete med relevanta organisationer i det civila samhället 

och genom utarbetande av rapporter. 106  Vidare har medlemsstaterna en skyldighet att 

underlätta utförandet av uppgifterna för den samordnare som tillsatts för att bekämpa män-

niskohandel107 i syfte att bidra till en samordnad och sammanhållen unionsstrategi.108 Med-

lemsstaterna har därmed också ett ansvar att se till att den information som de nationella rap-
                                                 
102 Jensen, ”Implementing Europe – A Question of Oversight”, s. 455. 
103 Ibid. 
104 Ibid., s. 456. 
105 Ibid. 
106 Dir. 2011/36/EU art. 19. 
107  För närvarande är dennes namn Dr. Myria Vassiliadou. Se http://ec.europa.eu/anti-trafficking/eu-anti-
trafficking-coordinator_en, hämtat den 13 december 2015. 
108 Dir. 2011/36/EU art. 20. 
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portörerna insamlar inom ramen för deras uppdrag kommer samordnaren till del.109 Samordna-

ren ska genom denna information bidra till en rapport som kommissionen ska utarbeta 

vartannat år vad gäller framstegen i kampen mot människohandel, där syftet är att skapa ett 

nationellt övervakningssystem som både ska hjälpa till att bedöma hur människohandeln ut-

vecklas på nationell nivå samt bidra med information för att förebygga och utveckla bekämp-

ningen av denna brottslighet.110 

Att utarbeta metoder för att samla information om människohandel inom EU fyller en 

viktig funktion enligt min mening, eftersom det ger möjlighet att både identifiera brottsoffer 

och att utveckla metoder för att arbeta effektivare mot människohandel på nationell nivå. 

Insamlingen av information är också viktig i syfte att förbättra arbetet på EU-nivå, eftersom 

den information som medlemsstaterna presenterar kan bidra till diskussioner om hur unionen 

kan rikta resurser för att effektivisera arbetet mot människohandel beroende på vilka behov 

som föreligger hos varje enskild medlemsstat. Detta är dock inte helt okomplicerat, eftersom 

den övervakning som kommissionen utför avseende implementeringen av EU:s lagstiftning 

också är föremål för bevakning i sig. Detta sker genom s.k. komitologi, där kommittéer 

bestående av nationella representanter som är kunniga inom varje enskilt område som 

lagstiftningen avser täcka har befogenhet att påverka kommissionens möjligheter att vidta 

åtgärder för att motverka implementeringsunderskott hos medlemsstaterna.111 De konsekven-

ser som följer med detta system är således att kommissionen är bunden att förhålla sig till att 

medlemsstaterna godtar att åtgärder vidtas när brister uppmärksammas gällande implemente-

ringen av EU:s lagstiftning. Detta då det krävs att en kvalificerad majoritet av de medlems-

stater som finns representerade inom kommittéerna röstar för detta.112 

Sammanfattningsvis tyder den ovanstående analysen på följande slutsatser. Sett till kom-

missionens möjligheter att övervaka implementeringen av EU-direktivet om människohandel 

går det givetvis att diskutera vilken av dessa mekanismer som bäst kan bidra till att motverka 

det rådande implementeringsunderskott som redovisats i avsnitt 2.3.1. Att kommissionen ska 

bära fullt ansvar för en ständig övervakning av medlemsstater anser jag är orimligt inte bara 

av kostnads- och effektivitetsskäl. Genom att andra aktörer sköter en större del av övervak-

ningen åt kommissionen finns också möjlighet för dessa att vara med och påverka riktningen 

dit medlemsstaterna bör sträva för att effektivt motverka människohandel inom unionen. 

Medlemsstaterna är skyldiga att sända över uppgifter om människohandeln till kommissionen 

                                                 
109 Dir. 2011/36/EU art. 20. 
110 Ibid. p. 27 och art. 20. 
111 Cardwell, ”The changing nature of European regulatory governance”, s. 539 f. 
112 Ibid. samt art. 291 FEUF. 
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på regelbunden basis, vilket också ska hjälpa såväl kommissionen som EU i dess helhet att 

finna förslag på hur detta arbete kan förbättras. Enligt min mening talar det mesta av det som 

redovisats ovan för att kommissionen kan utnyttja mer ”fire alarm”-mekanismer, trots den 

risk som uppkommer med tilldelning av snedvriden information.  

 

4.3 Om möjlighet till sanktioner och andra åtgärder 

Slutligen, vad gäller möjligheten att utdöma sanktioner och andra liknande åtgärder finns 

flertalet möjligheter för kommissionen att vidta åtgärder mot medlemsstaterna vid 

överträdelse av EU:s lagstiftning. Detta gäller inte bara kommissionen utan det finns även 

möjlighet för andra medlemsstater att begära att kommissionen inleder ett s.k. överträdelse-

förfarande vid misstanke om att en medlemsstat överträtt EU:s lagstiftning. Samtliga steg för 

detta förfarande finns angivna i art. 258, 259, 260.2 samt 260.3 FEUF.  

Som första steg ska kommissionen sända den berörda medlemsstaten en formell underrätt-

else och på så sätt begära att medlemsstatens regering redogör för varför det förelegat ett im-

plementeringsunderskott. Ett svar från regeringen ska ha inkommit inom två månader. Slut-

datum för full överföring av EU-direktivet om människohandel var den 6 april 2013113 och 

kommissionen valde inte långt därefter att sända en sådan formell underrättelse till fyra 

medlemsstater.114 Om en medlemsstat inte har lämnat en redogörelse i tid eller om denna är 

ofullständig på något sätt, är nästa steg att kommissionen lämnar ett motiverat yttrande där 

den anger på vilket sätt den anser att medlemsstaten brutit eller inte lever upp till det som 

direktivet anger. När kommissionen lämnat ett sådant yttrande har medlemsstaten två 

månader på sig att vidta åtgärder så att nationell rätt ligger i linje med direktivet. Vid händelse 

att medlemsstaten inte besvarar det motiverade yttrandet är nästföljande steg att kommission-

en ber ECJ att inleda ett domstolsförfarande. I detta skede kan kommissionen begära att ECJ 

utdömer ett standardbelopp eller böter, om medlemsstaten inte anmält vilka åtgärder som den 

kommer att vidta för att införliva direktivet. 

 Utöver de sanktionsmöjligheter som beskrivits ovan kan kommissionen ta till mer infor-

mella medel mot medlemsstater som brustit i implementering av EU:s lagstiftning. I händelse 

av att misstankar uppstått om att en medlemsstat inte implementerat en rättsakt såsom över-

enskommet är kommissionen skyldig att tillsätta en utredning för att bedöma om så varit 

fallet. Kommissionen har dock möjlighet att använda sig av informella procedurer genom att 

                                                 
113 Se Dir. 2011/36/EU art. 22. 
114 Se kommissionens MEMO/13/1005, s. 7. Vid tillfället hade också totalt 18 länder anmält att de införlivat 
direktivet. 
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meddela en medlemsstat om att den planerar att tillsätta en utredning innan så faktiskt sker. 

Kommissionen är nämligen inte bunden av någon tidsram avseende hur länge en utredning 

ska pågå, utan det står den fritt att fatta beslut om att lägga ned utredningen när den anser att 

det är nödvändigt.115 Utöver detta har kommissionen möjlighet att engagera de andra med-

lemsstaterna för att tvinga fram implementeringen av ett EU-direktiv. 116  Detta sker t.ex. 

genom att kommissionen bjuder in till diskussion angående överföringen och efterlevnaden av 

direktivet i fråga eller att den meddelar en rekommendation eller ett yttrande om hur detta kan 

förbättras.117 För att kommissionen ska kunna driva på implementeringen av EU:s lagstiftning 

genom dessa åtgärder krävs dock att den har god uppbackning från övriga medlemsstater, 

vilket i sin tur förutsätter att direktivet också har fullgott stöd från dem.118 Rekommendationer 

och yttranden har nämligen ingen rättslig bindande verkan, vilket framgår av art. 288 FEUF. 

Inom forskningen har diskussionen om att kunna använda sig av sanktioner och liknande 

åtgärder pekat ut flertalet nyckelproblem till att svårigheter uppstår när medlemsstaterna ska 

implementera EU:s lagstiftning. Det gäller bl.a. EU-institutionerna och deras möjlighet att på-

tvinga implementering, eftersom det krävs att de har tillräckligt god kapacitet att säkerställa 

att en påtvingande åtgärd faktiskt bidrar till en fullgod implementering.119 Att kommissionen 

har möjlighet att använda sig av ECJ fyller en viktig funktion i syfte att införliva EU-rätten 

bland medlemsstaterna. Samtidigt kan denna sanktionsåtgärd inte ses som en garanti för att 

domstolen kommer att fatta beslut i enlighet med kommissionens intressen. Inom forskningen 

råder det nämligen delade meningar om hur opartisk ECJ är i sin bedömning, där argument 

lyfts fram för att domstolen ska ses som en enskild aktör som handlar enligt egna intressen.120 

Genom sin position har ECJ tilldelats makt att avvika från kommissionens önskemål och det 

finns därmed en risk att den fattar beslut som avviker från de mål som EU-direktivet om män-

niskohandel anger.121 Kommissionens möjlighet att ta till sanktionsåtgärder genom ECJ har 

haft en tydlig effekt på medlemsstaternas arbete att implementera EU:s lagstiftning, men det 

har bara gällt under förutsättning att kommissionens och domstolens intressen legat i linje 

med varandra. I de fall där kommissionen och ECJ avvikit i uppfattning har kommissionen 

                                                 
115 Sverdrup, ”Implementation”, s. 201. 
116  Enligt principen om ”naming and shaming”. Se Steunenberg, ”Is big brother watching? Commission 
oversight of the national implementation of EU directives”, s. 369. 
117  Steunenberg, ”Is big brother watching? Commission oversight of the national implementation of EU 
directives”, s. 369 f. 
118 Ibid. 
119 Sverdrup, ”Implementation”, s. 203. 
120  Steunenberg, ”Is big brother watching? Commission oversight of the national implementation of EU 
directives”, s. 366 f. 
121 Ibid., s. 367. 
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istället gett med sig och därmed tillåtit att det förekommer vissa grader av avvikelse i 

medlemsstaternas implementering.122 

Utöver det ovan beskrivna går det inte heller att bortse från de kostnader som eventuella 

sanktioner och liknande åtgärder kan medföra. Genom att vidta sanktionsåtgärder mot en 

medlemsstat uppkommer inte enbart kostnader i form av pengar, utan även i nedlagd tid och 

ytterligare insatser för att låta ECJ se över om en överträdelse varit för handen. Att lägga fram 

ett motiverat yttrande kräver förberedelser för kommissionen och den riskerar också att dess 

renommé försämras. Detta till följd av att såväl ECJ som medlemsstaterna kan uppleva att 

eventuella avvikelser från direktivet och dess uppsatta mål delvis uppkommit som en följd av 

att kommissionen inte fullgjort sitt uppdrag som ansvarig för övervakningen av implemente-

ringen på ett adekvat sätt. Inom forskningen har denna aspekt också lyfts fram när det kom-

mer till bedömningen av kommissionens benägenhet att rikta sanktioner mot medlemsstater 

som inte efterlever det som unionen fastslagit. Studier har visat att ju högre kostnaderna blir, 

desto större blir också utrymmet för medlemsstaterna att implementera ett regelverk som 

motsvarar dess egna intressen framför unionens. Kommissionen har därmed ett särskilt ansvar 

att hålla dessa kostnader nere, eftersom detta kommer att utöka dess möjligheter att använda 

sanktioner som ett effektivt verktyg mot de medlemsstater som inte lever upp till de mål som 

unionen fastställt, t.ex. gällande EU-direktivet om människohandel.123 

Sammanfattningsvis visar min analys att kommissionens möjlighet att ta till sanktioner och 

andra åtgärder fyller en viktig funktion i arbetet att säkerställa verkställandet av EU:s lagstift-

ning. Det är dock inte klarlagt vilka åtgärder som är mest effektiva att ta till för att motverka 

rådande implementeringsunderskott gällande EU-direktivet om människohandel. Att dra en 

medlemsstat inför ECJ till följd av brister i implementering är givetvis en åtgärd som kan 

bidra till att samtliga medlemsstater väljer att agera. Det som dock är problematiskt med 

denna åtgärd är den eventuella verkan som ett beslut från ECJ kan medföra, eftersom det är 

oklart vilken ställning domstolen tar vid ett avgörande där direktivet är föremål för gransk-

ning. Kommissionen har givetvis möjlighet att ta till mjukare metoder genom att bjuda in till 

diskussion eller genom att utfärda rekommendationer eller yttranden. Ingen av dessa är rätts-

ligt bindande och det förutsätts därmed att kommissionen och medlemsstaterna kan säkerstäl-

la ett fullgott samarbete samt att medlemsstaterna också ställer sig bakom direktivet till fullo. 

Enligt min mening är det dock klarlagt att kommissionen kan vidta fler sanktionerande åtgär-

                                                 
122  Steunenberg, ”Is big brother watching? Commission oversight of the national implementation of EU 
directives”, s. 369. 
123 Ibid., s. 371 f. 
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der än vad den gjort hittills och ett avgörande från ECJ kan därmed utgöra ett gott alternativ, 

eftersom frågan om implementeringen av EU-direktivet om människohandel ännu inte lagts 

fram på domstolens bord. 

 

5 Slutsatser och diskussion 

 

5.1 Slutsatser 

I denna kandidatuppsats har jag undersökt vilka åtgärder som EU-kommissionen kan vidta för 

att säkerställa en fullgod implementering av EU:s direktiv om förebyggande och bekämpande 

av människohandel. Frågeställningen som uppsatsen besvarat handlar om vilka åtgärder som 

kommissionen kan vidta i syfte att tillse att det rådande implementeringsunderskottet av EU-

direktivet om människohandel minskar bland unionens medlemsstater, sett ur ett principal-

agentperspektiv. Detta har gjorts genom att granska det rådande implementeringsunderskott 

som råder bland 21 av unionens 28 medlemsstater. Genom det analysverktyg som jag 

utformat utifrån principal-agentteorin drar jag slutsatsen att kommissionen kan vidta följande 

åtgärder: 

 

1) Fortsatt gemensam lagstiftning om människohandel genom ett direktiv. Utifrån det 

som redovisats ovan är ett eventuellt införande av en förordning ett sämre alternativ 

gentemot ett direktiv. En förordning kräver bl.a. att kommissionen kan övertyga både 

Europaparlamentet och rådet att det utgör det mest lämpade alternativet för att effek-

tivisera arbetet mot människohandel inom EU och enligt min mening bör direktivet 

således kvarstå. Ansvaret för att implementera de mål som unionen ställt upp i syfte 

att motverka människohandel bör vara fortsatt överlåtet åt medlemsstaterna, trots det 

rådande implementeringsunderskottet. 

 

2) Översyn av reglerna vid finansiering från EU. Enligt min mening är det nödvändigt 

att se över gällande regelverk vid finansiering av projekt genom EU, där jag anser att 

striktare regler kan vara nödvändiga för att få till ett mer effektivt arbete. Forskning 

har visat att de s.k. återtagandereglerna utgjort ett gott bidrag i strävandet efter ett 

mer aktivt arbete bland unionens medlemsstater. Mitt förslag är därför att låta införa 

fler möjligheter för kommissionen att återta finansieringen efter en särskilt bestämd 

tidsperiod, vilket jag menar kan bidra till att medlemsstaterna väljer att vidta fler 
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åtgärder för att motverka implementeringsunderskottet i fråga om direktivet om män-

niskohandel. 

 

3) Utökad användning av ”fire alarm”-mekanismer. Att kommissionen ska bära fullt 

ansvar för en ständig övervakning av medlemsstater anser jag är orimligt, inte bara 

av kostnads- och effektivitetsskäl. Genom att andra aktörer sköter en större del av 

övervakningen åt kommissionen finns också möjlighet för dessa att vara med och 

påverka riktningen dit medlemsstaterna bör sträva för att effektivt motverka 

människohandel. Medlemsstaterna är skyldiga att sända över uppgifter om handeln 

till kommissionen på regelbunden basis, vilket också ska hjälpa såväl kommissionen 

som EU i dess helhet att finna förslag på hur detta arbete kan förbättras. Den över-

vakning som kommissionen utför avseende implementeringen av EU:s lagstiftning är 

också föremål för bevakning i sig genom s.k. komitologi. De konsekvenser som följer 

med detta system är att kommissionen är bunden att förhålla sig till att medlemsstat-

erna godtar att åtgärder vidtas när brister uppmärksammas. Enligt min mening talar 

det mesta av det som redovisats därmed för att kommissionen kan utnyttja mer ”fire 

alarm”-mekanismer, trots den risk som uppkommer med att kommissionen tilldelas 

snedvriden information.  

 

4) Utökad användning av sanktionsåtgärder. Kommissionens möjlighet att ta till sank-

tioner och andra åtgärder fyller en viktig funktion i arbetet att säkerställa verkställan-

det av EU:s lagstiftning. Det är dock inte klarlagt vilka åtgärder som är mest effek-

tiva att ta till för att motverka rådande implementeringsunderskott när det kommer 

till EU-direktiv. Kommissionen har givetvis möjlighet att använda mjukare metoder 

genom att bjuda in till diskussion eller genom att utfärda rekommendationer eller 

yttranden. Ingen av dessa är rättsligt bindande och det förutsätts därmed att kommis-

sionen och medlemsstaterna kan ha ett fullgott samarbete och att medlemsstaterna 

också ställer sig bakom direktivet till fullo. Enligt min mening är det dock klarlagt att 

kommissionen kan vidta fler sanktionerande åtgärder än vad den gjort hittills när det 

gäller direktivet om människohandel. Ett avgörande från ECJ kan därmed utgöra ett 

gott bidrag till kommissionens strävan att effektivisera implementeringen av EU-

direktivet om människohandel, eftersom denna fråga ännu inte lagts fram på 

domstolens bord. 
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5.2 Diskussion om resultatens vidare innebörd 

Som nämnts i uppsatsen inledande avsnitt har syftet med denna kandidatuppsats varit att ge 

ett bidrag till diskussionen om vilka faktorer som påverkar implementeringen av EU-

direktivet om människohandel och varför hinder uppstår vid efterlevnaden av detta. Genom 

den undersökning som jag också låtit göra inom ramen för uppsatsen har min ambition varit 

att visa på det implementeringsunderskott som föreligger bland majoriteten av medlems-

staterna avseende det ovan nämnda direktivet. Min förhoppning är således att jag kunnat 

påvisa behovet av att se över arbetet mot människohandel inom unionen. Människohandel är 

en brottsform som är både grym till sin natur och skoningslös mot de människor som faller 

offer. Att såväl EU som medlemsstaterna uttryckt en vilja att motverka handeln med 

människor innebär ett stort steg i rätt riktning som inte ska förringas. Att det också föreligger 

svårigheter med att kunna arbeta aktivt med att motverka människohandel är givetvis en 

viktig aspekt, eftersom det kan bidra till att unionen vidtar ytterligare åtgärder för att effekti-

visera detta arbete. 

 Utöver det ovan anförda har jag även haft för avsikt att kunna ge ett bidrag till principal-

analysteorin, genom att jag använt mig av denna teori i syfte att föra fram argument för de 

åtgärder som jag anser att kommissionen kan vidta. Min förhoppning är också att uppsatsen 

kunnat lyfta samt analysera en del av den forskning som tidigare gjorts angående denna teori. 

På så sätt hoppas jag även på att relationen mellan kommissionen och medlemsstaterna kun-

nat belysas utifrån ett nytt perspektiv, vilket i sin tur kan bidra till att finna lösningar på de 

problem som förekommer vid implementering av EU-direktiv. 
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