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Sammanfattning 
I Sverige har till dato endast en fällande dom för människohandel för tvångsarbete 

meddelats, trots att statistik och rapportering i media indikerar att problemet är 

omfattande. Av media och myndighetsrapporter framgår att de som utsätts för 

arbetskraftsexploatering ofta är personer som befinner sig i Sverige som asylsökande 

eller som helt saknar tillstånd att vistas och arbeta i landet. Detta är även en grupp som 

på grund av deras prekära migrationsstatus, bristande tillgång till myndighetsskydd och 

begränsade försörjningsmöjligheter identifierats som särskilt utsatt för människohandel. 

Trots detta har inget åtal för människohandel för tvångsarbete avsett exploatering av 

papperslösa eller asylsökande, och åtal har heller aldrig väckts för fall där migranten 

rekryterats i Sverige.  

I denna uppsats diskuteras och problematiseras den internationella och den 

svenska definitionen av människohandel ur ett rättighetsperspektiv, med särskild fokus 

på arbetskraftsexploatering av irreguljära migranter och skyddet för deras rättigheter. 

Det konstateras att eftersom definitionen av människohandel utformats inom ramen för 

ett brottsbekämpningsuppdrag har de utsattas rättigheter hamnat i skymundan. Staternas 

ovilja att garantera de irreguljära migranternas rättigheter har påverkat definitionens 

utformning och lett till att den exploatering denna grupp utsätts för hamnar utanför dess 

tillämpningsområde. Vidare visas att svenska domstolars tolkning och tillämpning av 

straffbestämmelsen har ytterligare begränsat dess tillämplighet i sammanhanget. Mot 

denna bakgrund anförs att människohandelsbestämmelsen inte på ett tillfredsställande 

sätt förmår förebygga och bekämpa den typ av människohandel som idag är av störst 

praktisk betydelse. Straffbestämmelsen misslyckas även med att beskydda de irreguljära 

migranternas rättigheter, en grupp som är särskilt utsatt för rättighetskränkningar av 

olika slag men som har en mycket begränsad tillgång till myndigheternas beskydd. 

Avslutningsvis diskuteras behovet av en mer ändamålsenlig rättstillämpning 

eller en reviderad straffbestämmelse. Såsom människohandel definierats av 

internationella organisationer avses den handelsprocess som leder till exploatering, och 

inte exploateringen i sig. Särskilt de irreguljära migranter som rekryteras i Sverige har 

sällan utsatts för en sådan handelsprocess. Det anförs därför att det ur ett svenskt 

perspektiv vore angeläget att istället anta en straffbestämmelse som möjliggör 

bestraffning av den fortgående exploateringen.  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund  
Handel med människor för olika former av exploatering brukar beskrivas som det 

moderna slaveriet. Offer för människohandel kommer ofta från utvecklingsländer som 

kämpar med fattigdom och korruption och utnyttjas i industriländer där det finns en stor 

efterfrågan på de tjänster som denna skrupelfria verksamhet producerar. 

Människohandel innebär att en person eller ett nätverk av personer begränsar en annan 

människas frihet i syfte att utnyttja denne i en verksamhet som typiskt sett är 

vinstbringande för gärningsmannen och utgör en grov kränkning av offrets mänskliga 

rättigheter. En ökning av denna typ av exploatering är en möjlig konsekvens av den 

försämrade ekonomiska och säkerhetspolitiska situationen i vår omvärld och den 

tilltagande strömmen av flyktingar och andra migranter som anländer till Sverige.  

Diskussionen kring och arbetet mot människohandel har traditionellt fokuserat 

på handel med kvinnor och barn för sexuella ändamål. Brottsligheten har förutsatts ha 

gränsöverskridande element och gärningsmännen vara kopplade till kriminella 

organisationer.1 I takt med att den utländska arbetskraften i Sverige ökar har polisen 

dock fått in allt mer information om arbetskraftsexploatering, dåliga arbetsförhållanden 

och villkor och svårigheter att få ut lön. 2  Enligt en kartläggning genomförd av 

Brottsförebyggande rådet (BRÅ) 2012 bedöms hälften av offren för människohandel 

numera vara vuxna män, vilket hänger samman med ökningen av 

arbetskraftsexploatering. Flera poliser tror att denna marknad är stor och framhåller 

problemet med att regeringens satsningar på arbete mot människohandel för sexuella 

ändamål har medfört att arbetskraftsexploatering nedprioriterats.3 Den starka betoningen 

av kopplingen till organiserad, gränsöverskridande brottslighet och prostitution har lett 

till att andra former av människohandel hamnat i skymundan. Denna stereotypiska bild 

av brottet passar illa in på hur många fall av utnyttjande ser ut idag.4 Offer för 

arbetskraftsexploatering rekryteras ofta i Sverige och är inte sällan medvetna om vilken 

typ av arbete de kommer utföra och vilka arbetsvillkor som kommer att tillämpas. Att 

rekrytera personer utan eller med tidsbegränsade uppehållstillstånd är tacksamt för den 

samvetslösa arbetsgivare som söker billig arbetskraft eftersom dessa personer ofta har 

																																																								
1 Borg Jansson, D, Modern Slavery, 2014 s 52 och s 96. 
2 Rikspolisstyrelsen, Människohandel för sexuella och andra ändamål: Lägesrapport 15 s 22. 
3 BRÅ, Brottslighet och trygghet i Malmö, Stockholm och Göteborg, 2012, s 106 och s 143. 
4 A a. s 52. 
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en svag förhandlingsposition. I jämförelse med rekrytering från arbetarnas hemländer 

sparar arbetsgivaren både tid och pengar. Förövarna har inte nödvändigtvis koppling till 

större kriminella nätverk utan kan vara småföretagare som i övrigt driver en legal 

verksamhet inom t.ex. jordbruket eller restaurangbranschen. 

Människohandelsbestämmelsen utvidgades den 1 juli 2004 från att enbart 

kriminalisera människohandel för sexuell exploatering där handeln var 

gränsöverskridande, till att även omfatta bland annat exploatering för tvångsarbete och 

fall där handeln inte har gränsöverskridande karaktär. 5  Bestämmelsen ger således 

utrymme för att lagföra arbetsgivare i ovan beskriva fall och människohandel för 

arbetskraftsexploatering har på senare tid fått större utrymme i den offentliga debatten.6 

Antalet väckta åtal är dock fortsatt få och enbart en fällande dom för människohandel 

för tvångsarbete har meddelats sedan lagen ändrades, trots att statistik antyder att 

utnyttjandet är omfattande. Enligt en rapport från länsstyrelsen i Stockholm 

uppskattades enbart antalet EU-migranter som är utsatta för arbetskraftsexploatering 

vara så högt som mellan 537 och 845 personer år 2013.7 Mörkertalet är troligtvis stort 

särskilt för de migrantarbetare som saknar tillstånd att uppehålla sig och arbeta i Sverige 

eftersom de har anledning att undvika kontakt med myndigheterna och för att polisens 

insatser främst riktats mot människohandel för sexuella ändamål. Att 

arbetskraftsexploateringen sker inom en i övrigt legal sektor bidrar även till att den är 

svår att upptäcka. Jag har valt att skriva om människohandelsbestämmelsens 

tillämplighet vid arbetskraftsexploatering av irreguljära migranter eftersom det tycks 

vara ett fenomen som har en ökad betydelse, men trots detta saknas fällande domar.  

 

1.2 Syfte och frågeställningar 
Mot ovan skisserade bakgrund är syftet med denna uppsats är att utreda möjligheterna 

att döma arbetsgivare som exploaterar arbetstagare som saknar tillstånd att vistas och 

arbeta i Sverige för människohandel enligt Brottsbalken (SFS 1962:700, BrB) 4:1a. För 

att göra detta kommer ett antal delfrågor att besvaras.  

 

• Hur ser utnyttjandet av irreguljära migrantarbetare ut och vad gör att 

arbetare med begränsad rätt att vistas i Sverige är mer utsatta än andra? 

																																																								
5 Prop. 2003/04:111 s 5. 
6 Se t.ex. Ds 2008:7. Sedan 2009 tas människohandel för andra ändamål än sexuella upp i polisens årliga rapport. 
7 Se Länsstyrelsen i Stockholm, Utsatta EU-medborgare i Sverige – Lägesrapport ur ett människohandelsperspektiv, 
Rapport 2014:10 s. 8. 
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• Vilken är innebörden av människohandelsbrottet och dess rekvisit i de 

internationella instrument som ligger till grund för den svenska 

straffbestämmelsen? 

• Vilken är innebörden av den svenska straffbestämmelsen och dess 

rekvisit och hur har den tillämpats i praxis? 

• I vilken mån kan straffbestämmelsen tillämpas på arbetskrafts-

exploatering av irreguljära migranter enligt svensk praxis? 

• Ger straffbestämmelsen utrymme för en mer extensiv tillämpning om 

större hänsyn tas till den internationella definitionen och dess tolkning? 

• Är det önskvärt att arbetskraftsexploatering lagförs som 

människohandel för tvångsarbete i större mån än som skett till dato och 

hur ska i sådana fall förutsättningar för en mer effektiv lagföring 

skapas? Kan det ske genom en rimlig och rättssäker tolkning av den 

befintliga bestämmelsen eller krävs ändringar för att uppfylla 

internationella förpliktelser och skydda migranternas rättigheter? 

 

 

1.3 Avgränsningar 
Uppsatsen begränsar sig till att behandla möjligheterna att lagföra en arbetsgivare för 

människohandelsbrott enligt BrB 4:1a. Andra straffbestämmelser som möjligen skulle 

kunna tillämpas på arbetskraftsexploatering återfinns i BrB, Utlänningslagen (SFS 

2005:716) och Arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160). Dessa faller dock utanför syftet med 

denna uppsats.  

Ett annat område som är av mycket stor betydelse för möjligheterna att lagföra 

människohandelsbrott är praktiska och juridiska förutsättningar för brottsutredning. Att 

beröra detta ämne inom ramen för detta arbete är dock av tids- och utrymmesskäl inte 

möjligt och uppsatsen begränsar sig därför till de straffrättsliga förutsättningarna för att 

utverka en fällande dom.  

Människohandel för sexuell exploatering omfattas enligt Internationella 

arbetsorganisationen (ILO) av begreppet tvångsarbete.8 Sexuell exploatering kommer 

dock inte att behandlas särskilt denna uppsats, men eftersom denna verksamhet uppvisar 

många likheter med människohandel för arbetskraftsexploatering i fråga om 

																																																								
8 ILO, Hard to see, harder to count; Survey guidelines to estimate forced labour of adults and children, 2012 s 19. 
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kontrollmekanismer, rekryteringsmetoder och pådrivande faktorer kommer även källor 

som berör sexuell exploatering att användas. Jag kommer inte heller att beröra 

barnspecifika frågor, även om diskussionen självklart kan ha relevans även för fall där 

barn utnyttjats för tvångsarbete eller annan verksamhet. 

Syftet är inte att ge en heltäckande bild av det straffbara området och 

osjälvständiga brottsformer kommer därför inte att diskuteras i någon vidare 

utsträckning. Medverkan diskuteras som ett alternativ vid svårigheter att bevisa 

självständigt brott.  

 

1.4 Metod och material 
I denna uppsats används rättsanalytisk metod där lagtext, förarbeten, praxis och doktrin 

används för att redogöra för vad som är gällande rätt avseende kriminaliseringen om 

människohandel för att sedan övergå till en analys av gällande rätt.9 Jag kommer att 

analysera vad gällande rätt innebär för möjligheterna att lagföra människohandelsbrott 

mot papperslösa arbetstagare i praktiken och vilka konsekvenser detta har för skyddet 

för de papperslösa arbetstagarnas mänskliga rättigheter. Avslutningsvis förs ett 

resonemang de lege ferenda. Eftersom folkrätten har betydelse för tolkningen av den 

svenska straffbestämmelsen kommer även folkrättslig metod att användas. De 

folkrättsliga instrumenten ska tolkas i enlighet med den s.k. Wienkonventionens 

tolkningsregler för traktater som uppställs i art. 31-33. Av dessa artiklar följer att den 

internationella rätten i första hand ska tolkas i enlighet med dess ordalydelse, 

sammanhang och syfte. Vid tolkningen ska även praxis, förarbeten och doktrin 

beaktas.10 

I arbetet används såväl traditionella svenska rättskällor som olika dokument 

som är relevanta för tolkningen av internationella instrument, varvid främst avgöranden 

från Europadomstolen, riktlinjer för tolkning av instrumenten utfärdade av 

internationella organisationer och doktrin används. De internationella instrument som 

kommer att användas för att fastställa innebörden av den folkrättsliga förpliktelsen att 

kriminalisera människohandel är Förenta nationernas protokoll om förebyggande, 

bekämpande och bestraffande av handel med människor, särskilt kvinnor och barn 

(Palermoprotokollet), Europeiska unionens direktiv om förebyggande och bekämpande 

av människohandel (människohandelsdirektivet), Europarådets konvention om 

																																																								
9 Se Sandgren, C, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, s 45 f. 
10 Se Wienkonventionen om traktaträtten art. 31-33.s 
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bekämpande av människohandel (människohandelskonventionen), Internationella 

arbetsorganisationens konvention nr. 29 om tvångs- eller obligatoriskt arbete (ILO 29) 

och Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna (EKMR). Skälet är att samtliga 

dessa instrument är bindande för Sverige och jag bedömer de mest relevanta för 

tolkningen av begreppet människohandel, särskilt ur ett rättighetsperspektiv. 

  Prejudikat rörande människohandel från Högsta domstolen saknas, och jag 

har därför varit hänvisad till att använda mig av avgöranden från tings- och hovrätterna. 

Detta innebär att praxis inte har använts för att påvisa vad som är gällande rätt, utan i 

syfte att redogöra för hur domstolarna har tolkat och tillämpat bestämmelsen, om detta 

har skett på ett ändamålsenligt sätt och i enlighet med lagstiftarens intentioner. För att 

skissera en bild av hur arbetskraftsexploatering av irreguljära migranter i Sverige går till 

har jag även använt mig av material från media och en del rapporter med olika 

vetenskapliga utgångspunkter. Redogörelsen i denna del gör inte anspråk på att vara 

empiriskt grundad utan ska enbart ge ett underlag för att utvärdera människohandels-

bestämmelsens tillämplighet. 

 

1.5 Disposition 
Inledningsvis kommer jag att redogöra för hur arbetskraftsexploatering av irreguljära 

migranter i Sverige ser ut och hur exploateringen initieras samt för faktorer som 

möjliggör och när denna verksamhet. Vidare diskuteras hur människohandelsbegreppet 

ska tolkas enligt den internationella rätten och problem förknippade med definitionen. 

Sedan redogörs för den svenska straffbestämmelsen, hur den bör och har tolkats i praxis 

samt svårigheter hänförliga till tolkning och tillämpning som är av relevans för 

möjligheterna att tillämpa bestämmelsen vid exploatering av papperslösa arbetstagare. 

Mot denna bakgrund kommer sedan förutsättningarna för att tillämpa 

straffbestämmelsen på den exploatering som äger rum i Sverige att diskuteras i både 

svensk och internationell belysning. Avslutningsvis diskuteras huruvida en mer effektiv 

lagföring av exploatering av irreguljära migranter som människohandelsbrott är 

önskvärt för att möta internationella förpliktelser och tillgodose migranternas rättigheter 

samt hur förutsättningar för detta i sådana fall kan skapas. 
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1.6 Terminologi 
Den grupp av migranter som behandlas i denna uppsats kommer i det följande att 

beskrivas som irreguljära eller papperslösa migranter och arbetstagare. Begreppen 

används synonymt, och härmed avses i denna uppsats personer som på grund av sin 

legala status i Sverige utsätts för en risk för av- eller utvisning om deras vistelse eller 

arbete uppdagas för svenska myndigheter och därför har anledning att undvika alla 

kontakter med myndigheter. Begreppen kommer således att omfatta personer som 

saknar rätt att vistas i Sverige och personer som har sådan rätt men som saknar 

nödvändiga tillstånd för arbete. Detta kan även innefatta EU-medborgare som inte 

uppfyller kraven för uppehållsrätt i Sverige. Begreppet migranter används för att 

beteckna samtliga personer som migrerat eller avser att migrera till Sverige, oberoende 

av legal status. 

Med arbetskraftsexploatering avses att arbetsgivaren utnyttjar migranternas 

brist på alternativa försörjningsmöjligheter för att tillämpa villkor som är sämre än vad 

som följer av branschpraxis. Det kan handla om exempelvis långa arbetsdagar och låga 

löner, avsaknad av försäkringsskydd och andra standardförmåner. Arbetskrafts-

exploatering kan, men behöver inte nödvändigtvis, uppfylla rekvisitet exploatering i 

tvångsarbete i straffbestämmelsen för människohandel. 

Olaga tvång betecknar åtgärder som faller under straffbestämmelsen för olaga 

tvång i BrB 4:4. Begreppen tvång eller tvångsmekanismer kommer dock användas för 

att beskriva alla åtgärder som en arbetsgivare kan använda för att underkuva 

migranternas fria vilja och förmå denne att godta och underkasta sig exploaterande 

arbetsvillkor.  
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2 Exploatering av papperslösa arbetstagare 
2.1. Drivkrafter för arbetskraftsexploatering – utbud och efterfrågan 
Människohandel är en mycket lukrativ verksamhet som omsätter enorma summor 

årligen. Människohandel kan likt de flesta ekonomiska aktiviteter förklaras med hjälp 

av utbud och efterfrågan. Därtill kommer övriga faktorer som driver 

migrationsströmmar. Dessa faktorer brukar benämnas push- och pullfaktorer.11 

Vad gäller pushfaktorerna är enligt BRÅ ursprungsländerna desamma oavsett 

om det rör sig om exploatering för sexuella tjänster eller tvångsarbete.12 Av rapporter 

från Rikspolisstyrelsen och BRÅ framgår att de huvudsakliga faktorer som driver 

migrationsströmmar för sexuell exploatering och tvångsarbete är fattigdom, arbetslöshet 

och köns- och etnisk diskriminering. Andra faktorer kan vara familjekonflikter, väpnade 

konflikter i hemlandet, instabilitet, brist på socialt säkerhetsnät och framtidsutsikter.13 

Att acceptera ett arbetserbjudande kan vara ett sätt för migranter som saknar pengar 

eller nödvändiga tillstånd att kunna resa till Sverige på ett säkert sätt. Oavsett om 

inresan är laglig eller inte kan arbetsgivare eller rekryterare ge migranten ett lån för att 

finansiera resan till Sverige som sedan får arbetas av på plats. På så sätt kan en restriktiv 

migrationspolitik bidra till människohandel och arbetskraftsexploatering.14 

Människor som flyr krig, konflikter och diskriminering söker sig ofta till 

samhällen som upplevs som politiskt stabila och toleranta, varför bl.a. den relativt 

stabila politiska situationen i Sverige kan utgöra en pullfaktor.15 Många migrerar också i 

hopp om att få anställning i västvärlden. Även ett lågbetalt arbete kan ge en högre 

inkomst än migranterna har möjlighet att tjäna i sina hemländer. Kinesiska migranter 

som arbetar i Sverige uppgav enligt en studie som publicerades 2014 att en bidragande 

orsak till att de sökt sig till Sverige var möjligheten att få permanent uppehållstillstånd 

efter fyra års arbete och den tillgång till Sveriges sociala trygghetssystem detta 

innebär.16 

En förutsättning för att exploateringen kan ske är att det finns en efterfrågan på 

de tjänster som produceras av människohandelsindustrin. Västvärldens törst efter billiga 

																																																								
11 Se Borg Jansson, D 2014 s 45, Kegö, W och Leijonmarck, E, Slavarbete i vår tid – utnyttjande av estnisk och 
lettisk arbetskraft i Sverige s 10 och Prop. 2003/04:111 s 9. 
12 BRÅ 2012 s 106. 
13 Se BRÅ, The Organisation of Human Trafficking: A Study of Criminal Involvement in Sexual Exploitation in 
Sweden, Finland and Estonia , Rapport 2008:21 s 41–42 och Rikspolisstyrelsen Lägesrapport 15 s 7. 
14 Se t.ex. Plant, R, Forced Labour, Migration and Trafficking s. 64 och Borg Jansson, D 2014 s 51. 
15 Se Borg Jansson, D 2014 s 49. 
16 Axelsson m.fl., Chinese Restaurant Workers in Sweden: Policies, Patterns and Social Consequences, s 22. 
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varor och tjänster skapar en sådan efterfrågan som delvis tillgodoses genom 

arbetskraftsexploatering.17 I yrken med löner, tungt arbete och dåliga villkor finns en 

brist på inhemsk arbetskraft som istället kan tillgodoses genom att arbetsgivaren vänder 

sig till migranter som i avsaknad av alternativ accepterar arbetserbjudanden med 

skamliga villkor.18 

 

2.2 Utnyttjandets karaktär 
2.2.1 Rekrytering av papperslösa arbetstagare 

Migranter som rekryteras från sitt hemland kan söka tillstånd för uppehåll och arbete, 

men vissa reser till Sverige med turistvisum eller utan tillstånd. De flesta arbetare 

rekryteras informellt via sitt sociala nätverk såsom vänner och familjemedlemmar som 

har kontakt med en arbetsgivare i Sverige. Det förekommer också att arbetsgivaren 

annonserar ut tjänster i lokala tidningar i migranternas hemländer eller på internet. 

Rekryteringsföretag används särskilt vid rekrytering av bärplockare. Det har även växt 

fram fristående mellanhänder som etablerar kontakt mellan arbetstagare och 

arbetsgivare och bistår med ansökan om tillstånd. Arbetstagaren får ofta betala för 

rekryteringsföretagets eller mellanhändernas tjänster. Det förekommer också att 

arbetsgivaren tar betalt för arbetserbjudandet. Den migrant som saknar kontanter får 

betala av skulden genom att arbeta till en lägre lön.19 

Det är ovanligt att tvång och våld används som rekryteringsmetod. Enligt en 

studie av tvångsarbete inom restaurang- och bärbranschen blir många migrerande 

arbetstagare vilseledda angående de arbetsvillkor som kommer gälla. Många är dock 

medvetna om vilken typ av anställning som väntar och att villkoren som anges i 

anställningserbjudandet inte motsvarar verkligheten men är villiga att acceptera dåliga 

villkor för att få möjligheten att migrera till Sverige.20 Av en rapport från BRÅ framgår 

att en stor del av rekryteringen till sexindustrin sker på frivillig basis. Vilseledande 

angående arbetets karaktär, ersättningsnivåer och andra arbetsvillkor var dock vanligt 

förekommande.21  Istället för att använda tvång och våld utnyttjar arbetsgivare och 

rekryterare offrets utsatta socioekonomiska situation, vilket innebär att de inte kan neka 

till ett erbjudande om arbete i ett annat land trots att det kan innebära en risk för 

																																																								
17 Kegö, W och Leijonmarck, E s 10. 
18 Se Ds 2008:7 s 16–17 och Borg 2014 s 51. 
19 Se t.ex. Vogiazides, L och Hedberg, C, Människohandel för tvångsarbete och exploatering av arbetskraft i Sverige: 
Exempel från restaurang- och bärbranscherna, s 36–40 och BRÅ 2008:21 s 53–55. 
20 Se Vogiazides, L och Hedberg, C s 43. 
21 Se BRÅ 2008:21 s 49. 
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exploatering. Rekryterarna vänder sig medvetet till särskilt sårbara grupper såsom 

etniska minoriteter och personer som saknar läs- och skrivkunskap.22 

Arbetsmigranter kan också rekryteras när de redan befinner sig i Sverige. Det 

kan då röra sig om irreguljära migranter, asylsökande, personer som kommit hit med 

turistvisum eller personer som fått arbetstillstånd men som inte arbetar kvar hos den 

ursprungliga arbetsgivaren. De som lever i Sverige utan tillstånd uppsöks sällan aktivt 

av rekryterare. Det är vanligt att de får uppgifter om arbetsgivare som anställer 

papperslösa via vänner och bekanta och självmant uppsöker arbetsgivaren. Enligt BRÅ 

saknas indikationer på att det föreligger något tvång bakom rekryteringen.23 Vissa 

arbetsgivare anställer gärna papperslösa och asylsökande. Enligt ett reportage i Dagens 

Nyheter förekommer det också att arbetsgivare har anställda som har till uppgift att söka 

upp och rekrytera billig arbetskraft i Sverige.24 

 

2.2.2 Begränsningar av arbetstagarens frihet 

2.2.2.1 Den papperslöses särskilda utsatthet 

Det är mycket svårt att uppskatta hur många människor som lever och arbetar i Sverige 

utan tillstånd. Enligt en utredning som publicerades 2011 antas antalet papperslösa som 

vistas i Sverige uppgå till mellan 10 000 och 35 000 personer per år.25 Majoriteten av 

den irreguljära gruppen i Sverige antas vara asylsökande som stannar kvar trots att de 

fått avslag.26 

Shahram Khosravi, docent i socialantropologi, framhåller att de papperslösa är 

utlämnade till andras våld utan möjlighet att skydda eller försvara sig eftersom hela 

deras tillvaro är kriminaliserad. En papperslös som utsatts för brott kan inte vända sig 

till myndigheter för att erhålla skydd eller upprättelse, eftersom de är rädda för att 

utvisas om myndigheterna får kännedom om var de befinner sig. Den ständiga risken 

för utvisning leder till rädsla och en konstant känsla av sårbarhet och övervakning. 

Detta fungerar som en disciplinär mekanism som kan utnyttjas av den irreguljära 

migrantens arbetsgivare.27 En restaurangägare i Stockholm uppges enligt Khosravis 

studie ha sagt ”En illegal invandrare har en röd extrapris-lapp på sig, 50 procent 

																																																								
22 Se Rikspolisstyrelsen Lägesrapport 15 s 7 och s 23. 
23 Se t.ex. http://fokus.dn.se/skuggsamhallet-mitt-ibland-oss/, http://fokus.dn.se/stadar-varje-dag-far-ut-7000-i-
manaden/, BRÅ 2012 s 178 och Vogiazides, L och Hedberg, C s 36. 
24 Se http://fokus.dn.se/klagade-pa-usla-arbetsforhallanden-fick-sparken/. 
25 SOU 2011:48 s 88. 
26 Khosravi, S i SOU 2006:37 s 290. 
27 Khosravi, S i SOU 2006:37 s 294–296. 
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rabatt”. 28  Migranternas irreguljära status kan således utnyttjas dels genom att 

arbetsgivaren kan utsätta migranten för rättighetskränkningar i vetskap om att migranten 

är förhindrad att erhålla skydd från myndigheterna, dels genom att arbetsgivaren kan 

hota med att avslöja migranten för myndigheterna om hon klagar eller inte arbetar 

tillräckligt hårt. Enligt Kurt Junesjö, tidigare förbundsjurist på LO/TCO Rättsskydd, är 

företagen även medvetna om och utnyttjar det faktum att en rättsprocess skulle bli för 

dyrt för migranterna.29 

Enligt ett reportage i Dagens Nyheter gör bristen på alternativa 

försörjningsmöjligheter att de papperslösa inte kan lämna arbetet trots att de vill. 

Migranternas utbytbarhet bidrar till deras utsatthet eftersom gruppen av papperslösa 

som söker okvalificerade arbeten är stor.30 Vissa grupper är mer utsatta än andra. 

Mongoler saknar en etablerad diaspora i Sverige och har svårt att få information om 

sina rättigheter. Isoleringen ökar risken för att utsättas för människohandel.31 

 

2.2.2.2 Kontrollmekanismer 

Enligt Rikspolisstyrelsens årliga rapport om människohandel rör sig offren ofta fritt 

men är kontrollerade genom att de fråntagits identitetshandlingar eller genom att de 

satts i skuld till rekryterare och arbetsgivare. Andra förekommande kontrollmetoder är 

hot om att avslöja migranten för myndigheterna, innehållande av lön och utnyttjande av 

migrantens bristande kunskaper i språk och samhällsfunktioner. Vissa hotas med böter 

eller med att utnyttjas i prostitution om de inte arbetar tillräckligt hårt. Användning av 

våld och hot om våld förekommer mer sällan.32  Att hota med avsked kan vara 

tillräckligt för att underkuva arbetaren eftersom det för en papperslös innebär att hon 

förlorar sin enda möjlighet att försörja sig själv och sina familjemedlemmar. Många är 

också rädda för att hamna i ett grövre utnyttjande på en ny arbetsplats. Under 2013 fick 

polisen information om att utländska arbetare som lovats jobb i Sverige fått information 

om ändrade arbetsvillkor strax efter ankomsten. De tvingades härmed välja mellan att 

acceptera villkoren eller att helt förlora möjligheten till arbete och inkomst och bli 

																																																								
28 A a s 298. 
29 Se http://fokus.dn.se/slit-med-reklam-en-sista-utvag/. 
30 Se http://fokus.dn.se/mongoliska-kvinnor/ och http://fokus.dn.se/slit-med-reklam-en-sista-utvag/. 
31 Se http://fokus.dn.se/mongoliska-kvinnor/. 
32 Se bl.a. Rikspolisstyrelsen Lägesrapport 15 s 22–23, Kegö, W och Leijonmarck, E s 12, Vogiazides, L och 
Hedberg, C s 47, BRÅ 2008:21 s 45 och Hulting, M, Arbete i det dolda: En studie om människohandel för 
arbetskraftsexploatering s 35. 
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hemsända.33 Eftersom många skuldsatt sig för att ta sig till Sverige framstår det senare 

alternativet som otänkbart. Att återvända hem utan lön kan också upplevas skamfullt.34 

En studie av arbetsvillkoren för kinesiska restaurangarbetare visar att vissa 

arbetsgivare vidtar omfattande åtgärder för att hålla arbetarna socialt isolerade och 

förhindra att de lär sig svenska och får vetskap om sina rättigheter och hur det svenska 

samhället fungerar. Migranternas post omhändertas och de övervakas på arbetet och 

under fritiden. Arbetsgivarna ogillar att arbetarna umgås med personer utanför 

restaurangen. Boende arrangeras ofta kollektivt av arbetsgivarna. Om migranterna 

ordnar sitt eget boende reducerades lönen. Långa arbetspass bidrar till isoleringen.35 

Enligt en studie av arbetskraftsexploatering på den svenska marknaden utförd 

av Madeleine Hulting förekommer det att arbetsgivaren binder arbetstagaren till sig 

genom serier korta provanställningar där ingen lön betalas ut. Ibland betalas en liten del 

av lönen ut så att arbetaren tror att hon kommer få betalt vilket bidrar till att upprätthålla 

offrets lojalitet mot arbetsgivaren.36 Liknande metoder som syftar till att skapa lojalitet 

kan t.ex. vara att arbetsgivaren lovar att se till att arbetstagaren får arbetstillstånd om 

hon arbetar hårt och inte klagar på villkoren.37 

 

2.2.3 Arbetets karaktär och arbetsvillkoren 

2.2.3.1 Utsatta branscher 

Arbetskraftsexploatering förekommer främst inom branscher där trycket på att hålla 

låga priser är högt, arbetet tungt och villkoren dåliga. Bland de branscher som är särskilt 

utsatta för arbetskraftsexploatering finns bygg-, städ-, restaurang- och 

jordbruksbranschen. Andra drabbade verksamheter är livsmedelsindustri och 

hushållsnära tjänster. Arbetet karaktäriseras ofta av att det kan ske i det dolda, efter 

kontorstid och inte är bundet till en specifik plats.38 

Organisatörer kan vara allt från småskaliga familjenätverk till organiserade 

kriminella ligor.39  Enligt BRÅ föreligger ingen organisation bakom utnyttjandet av 

papperslösa som rekryteras i Sverige och det handlar ofta om små företag. Det 

																																																								
33 Rikspolisstyrelsen Lägesrapport 15 s 22–23.  
34 Kegö, W och Leijonmarck, E s 16. 
35 Axelsson, L m.fl. s 35–41. Se även http://fokus.dn.se/skuggsamhallet-mitt-ibland-oss/. 
36 Hulting, M s 45. 
37 Se t.ex. http://fokus.dn.se/mongoliska-kvinnor/. 
38 Se t.ex. BRÅ 2012 s 106 och s 178. 
39 Hulting, M s 40. 
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förekommer att etablerade företag använder sig av papperslösa arbetare för att hålla 

kostnader nere, men då via underentreprenörer.40  

 

2.2.3.2 Lön, arbetstid och andra arbetsvillkor 

Av det material som använts för denna uppsats har det varit svårt att få fram tillräcklig 

information om arbetsvillkor som hänför sig specifikt till situationen för papperslösa 

arbetstagare. Jag kommer därför att utgå från information som hänför sig till situationen 

för såväl irreguljära som reguljära migranter på arbetsmarknaden. För att arbetsgivaren 

ska kunna hålla kostnader och priser nere tvingas migranter arbeta för mycket låg lön 

som ibland inte betalas ut, under långa arbetsdagar och dåliga arbetsförhållanden. 

Särskilt inom byggbranschen arbetar migranterna i en farlig miljö och det råder ofta 

brist på skyddsutrustning. Enligt ett reportage i Dagens nyheter kan lönerna vara så låga 

som mellan 15 och 37 kronor per timme. Arbetsdagarna kan uppgå till 13 timmar. 41 

Bärplockare har uppgetts arbeta mellan 17 och 18 timmar per dag.42 Av studien av 

kinesiska restaurangarbetare framgår att okvalificerad kökshjälp tjänar mellan 3000 och 

5000 kr per månad. Arbetarna accepterar lönerna eftersom de är högre än lönerna i 

hemlandet. Den lön som överenskommits mellan arbetsgivare och arbetstagare var 

vanligen lägre än de som angavs i anställningserbjudandet. Lönespecifikationer visade 

en ännu lägre lön och enligt arbetarna var den lön som faktiskt betalades ut lägre än vad 

som framgick av specifikationen. Arbetarna uppgav att arbetet var tyngre än i Kina. 

Arbetsdagarna var mellan 10 och 13 timmar långa och de arbetade sex dagar i veckan, 

tempot var högt och de fick få pauser. De beviljades inte ledighet vid sjukdom och fick 

inget övertids- eller helgtillägg.43 Migrationsverket har uppgett att det förekommer att 

företag sätter i system att importera arbetskraft och låta dem arbeta svart i sex månader. 

Istället för att betala ut lön anmäler de sedan arbetarna till polisen för att de uppehåller 

sig illegalt i landet.44 

Det finns uppgifter om att arbetsgivare inte låter sina arbetstagare uppsöka 

sjukvård vid olyckor på arbetsplatsen. Migranterna blir även tvungna att betala 

vårdkostnader ur egen ficka.45  Boende anordnas ofta av arbetsgivaren och det har 

																																																								
40 BRÅ 2012 s 178. 
41 http://fokus.dn.se/skuggsamhallet-mitt-ibland-oss/. Se även Hotell- och restaurangfacket, Till vilket pris som helst? 
En uppföljning av arbetskraftsmigranters villkor i hotell- och restaurangbranschen s 2 och s 19 och 
Rikspolisstyrelsen, Lägesrapport 10 s 13 ff. 
42 Vogiazides, L och Hedberg, C s 53. 
43 Axelsson, L m.fl. s 36–37. 
44 Kegö, W och Leijonmarck, E s 13. 
45 Se http://fokus.dn.se/klagade-pa-usla-arbetsforhallanden-fick-sparken/ och Hulting, M s 43. 
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rapporterats om att boendeförhållandena särskilt för bärplockare är undermåliga och att 

arbetarna lider av akut brist på vatten och mat.46 Enligt Dagens Nyheter förekommer att 

arbetsgivare utnyttjar kvinnliga arbetstagare för sexuella ändamål. De tvingas ställa upp 

på sex med arbetsgivaren eller dennes kunder för att få ut sin lön eller behålla sitt 

jobb.47 

  

																																																								
46 Rikspolisstyrelsen Lägesrapport 15 s 23 och Kegö, W och Leijonmarck, E s 13. 
47 http://fokus.dn.se/mongoliska-kvinnor/. Se även Hulting, M s 34. 
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3 Människohandel och tvångsarbete i den internationella rätten 
3.1 Inledning 
Ett flertal konventioner och andra internationella och regionala instrument innehåller 

definitioner av människohandel och andra begrepp som ingår som delmoment i 

människohandelsbrottet. Syftet är att definitioner och begrepp som härstammar från 

olika instrument ska tolkas på ett enhetligt sätt.48 Jag kommer därför att inledningsvis 

presentera de instrument jag bedömer mest relevanta för tolkningen av 

människohandelsbegreppet i svensk kontext och därefter gå igenom hur relevanta 

delmoment i definitionen har avsett tolkas enligt de presenterade dokumenten.  

 

3.2 De internationella instrumenten 
3.2.1 Palermokonventionen och Palermoprotokollet 

Den första internationellt erkända definitionen av människohandel återfinns i 

Palermoprotokollet.49 Sverige har ratificerat protokollet och det trädde i kraft 2004.50 

Palermoprotokollet är ett tilläggsprotokoll till FN:s konvention mot gränsöverskridande 

organiserad brottslighet (Palermokonventionen) som utarbetats av FN:s drog- och 

brottsbekämpningsbyrå (UNODC). Protokollet måste därför tolkas och tillämpas i ljuset 

av Palermokonventionens syften och generella bestämmelser. 51  Konventionen och 

protokollet tillkom således inom ramen för FN:s verksamhet för att bekämpa 

gränsöverskridande brottslighet, och inte för att stärka skyddet för brottsoffrens 

mänskliga rättigheter.52 Människohandel är en mycket komplicerad brottstyp som berör 

många politiskt känsliga områden såsom migration, arbete och prostitution och ofta 

innefattar gränsöverskridande moment. 53  Det ansågs därför omöjligt att bekämpa 

människohandel utan internationellt samarbete för brottsutredning och lagföring av 

förövare.54 För att möjliggöra detta var det nödvändigt att utarbeta en internationell 

																																																								
48 Se t.ex. UNODC, Legislative Guides for the Implementation of the United Nations Convention Against 
Transnational Organized Crime and the Protocol Thereto, 2004 Part II § 39. 
49 Se A a § 31. 
50 Se prop. 2002/03:146 och http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-
dokument/Betankanden/Arenden/200304/JUU6/?vote=true. 
51 Se t.ex. Palermoprotokollet art. 37, UNODC 2004 Part II § 44 och Borg 2014 s 69. 
52 Jordan, A s 2. 
53 Borg Jansson, D, Harmonizing national laws on human trafficking by implementing article 3 of the Palermo 
Protocol: Problems and Reform 2013 s 61. 
54 Se ingressen till Palermoprotokollet. 



 20 

erkänd definition av människohandel som skulle utgöra en utgångspunkt för 

harmonisering av staternas nationella straffrätt.55 

Palermoprotokollets tredje artikel fastslår att människohandel är varje gärning 

som innebär att en person rekryteras, transporteras, överförs, inhyses eller tas emot 

genom användande av hot, våld eller andra former av tvång, kidnappning, bedrägeri, 

vilseledande, missbruk av maktövertag eller av offrets sårbara situation i syfte att 

exploatera offret. Exploatering måste åtminstone innefatta exploatering av annans 

prostitution eller annan sexuell exploatering, tvångsarbete, slaveri och liknande 

metoder, träldom och människohandel för organtransplantation. Enligt art. 3 (b) saknar 

offrets samtycke betydelse om det kan fastslås att gärningsmannen använt sig av någon 

av de metoder som nämns i art. 3 (a). 

 

3.2.2 EU:s direktiv om förebyggande och bekämpande av människohandel 

Människohandelsdirektivet antogs 2011 och ersatte ett tidigare gällande rambeslut på 

samma område.56 Direktivet intar ett människorättsbaserat synsätt, och viktiga mål är 

effektivt förebyggande, lagföring och bättre skydd för offrens rättigheter.57 Enligt 

ingressen ska direktivet säkerställa att de grundläggande rättigheter och principer som 

fastslås i EU:s rättighetsstadga, däribland förbudet mot slaveri, tvångsarbete och 

människohandel, respekteras fullt ut.58 Människohandel definieras i direktivets andra 

artikel. Definitionen överensstämmer med Palermoprotokollets människohandels-

begrepp, med undantag för vissa tillägg som utgör tydliggöranden för hur olika begrepp 

ska tolkas och bör inte innebära någon skillnad i materiellt hänseende.59 

 

3.2.3 Europarådets konvention om bekämpande av människohandel 

Europarådet har antagit en konvention om bekämpande av människohandel som för 

Sveriges del trädde i kraft 2010.60 I konventionens ingress betonas att människohandel 

är ett brott mot de mänskliga rättigheterna och en kränkning av människans värdighet 

och integritet. Konventionen antogs eftersom det ansågs finnas ett behov av ett regionalt 

instrument särskilt inriktat på skydd för brottsoffrens rättigheter.61 Enligt konventionens 

																																																								
55 UNODC 2004 Part II § 33 och § 35. 
56 Ingressen till direktiv 2011/36/EU p 11. 
57 A a p. 7. 
58 A a p 33. 
59 Se t.ex. Gallagher, A, The International Law of Human Trafficking s 45. 
60 Se http://www.regeringen.se/rattsdokument/sveriges-internationella-overenskommelser/2010/01/so-20108/. 
61 Se ingressen till Europarådets konvention om bekämpande av människohandel. 
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första artikel är dess syfte att förebygga och bekämpa människohandel med respekt för 

jämställdhet och skydd för offrens mänskliga rättigheter, att säkerställa att utredningar 

och åtal genomförs effektivt och att främja internationellt samarbete. Konventionen 

syftar till att komplettera det skydd som stadgas i redan existerade regelverk särskilt vad 

gäller skyddet för offrens mänskliga rättigheter.62 I den förklarande rapporten till 

konventionen betonas att lagföring och rättighetsskydd är kopplade till varandra och att 

de internationella instrumenten måste skapa en balans mellan dessa två syften.63 

Internationell konsensus angående definitionen av människohandel är enligt rapporten 

essentiellt för bekämpande av fenomenet, och konventionens definition överensstämmer 

därför med Palermoprotokollet.64 

 

3.2.4 ILO:s konvention nr. 29 om tvångs- eller obligatoriskt arbete 

ILO har utarbetat en konvention som ålägger medlemsstaterna att eliminera alla former 

av tvångs- och obligatoriskt arbete. Konventionen ratificerades av Sverige 1931 och 

trädde i kraft 1932.65 Alla medlemsstater har en skyldighet att respektera, främja och 

verkställa principerna för eliminering av tvångsarbete.66 Enligt ILO:s riktlinjer för 

tolkning och tillämpning av ILO 29 kompletterar konventionen och Palermoprotokollet 

varandra och bidrar tillsammans till bekämpandet av människohandel.67 

ILO har framhållit att förbudet mot tvångsarbete är en del av de grundläggande 

rättigheterna och att tvångsarbete är en kränkning av offrens mänskliga rättigheter och 

värdighet. ILO erinrar om att art. 2 i ILO 29 ska tillämpas på alla människor utan 

åtskillnad och att alla stater är skyldiga att kriminalisera tvångsarbete och att försäkra att 

straff är tillräckliga och effektivt genomdrivna. ILO påpekar att människohandel för 

tvångsarbete är ett växande problem och att särskilt migranter är utsatta för en högre 

risk att hamna i tvångsarbete.68 

 

																																																								
62 Europarådet, Explanatory Report on the Council of Europe Convention on Action against Trafficking in Human 
Beings, 2005 p 30 och 32. 
63 A a p 32 och 57. 
64 A a p 72. 
65 Se http://www.fn.se/Documents/MR/Sverigeskonventioner.pdf. 
66 ILO, Human Trafficking and Forced Labour Exploitation: Guidelines for Legislation and Law Enforcement, 2005 s 
17. 
67 A a s 1. 
68 Se ingressen till Protocol to the Forced Labour Convention 1930, 11 juni 2014. 
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3.2.5 Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna 

Enligt Regeringsformen (SFS 2011:109, RF) 2:19 får lagar eller andra förskrifter inte 

strida mot EKMR. Detta innebär att lagar inte får meddelas i strid med EKMR, att lagar 

och andra regler så långt möjligt måste tolkas i ljuset av konventionen och att 

bestämmelser som strider mot konventionen inte får tillämpas. 69  EKMR Art. 4 

uppställer ett förbud mot alla former av slaveri, träldom, tvångsarbete eller annat 

påtvingat arbete.  Artikeln innehåller inget förbehåll för inskränkningar som är 

godtagbara i ett demokratiskt samhälle och förbudet är således absolut. Artikeln har 

tillsammans med rätten till liv och det absoluta förbudet mot tortyr ansetts ge uttryck för 

en av de fundamentala värderingarna i ett demokratiskt samhälle. Europeiska domstolen 

för de mänskliga rättigheterna (Europadomstolen) har länge erinrat om att 

konventionens bestämmelser så lång möjligt måste tolkas i harmoni med andra 

internationella instrument. Utgångspunkten för tolkningen av art. 4 är således ILO 29 

art. 2.70 

 

3.3 Den folkrättsliga definitionen av människohandel 
3.3.1 Inledning 

Definitionen av människohandel kan delas upp i tre huvudsakliga moment: otillbörligt 

medel, handelsåtgärd och syfte att utnyttja. Nedan redogörs för dessa moment och de 

aspekter av definitionen som enligt min uppfattning är av störst relevans i 

sammanhanget arbetskraftsexploatering av papperslösa migranter. Eftersom 

definitionen avsetts ha samma innebörd i samtliga dokument kommer diskussionen för 

enkelhetens skull att utgå från Palermoprotokollets art. 3.  

 

3.3.2 Transnationell organiserad brottslighet rekvisit för människohandel? 

Eftersom Palermoprotokollet antogs som ett tillägg till en konvention om bekämpande 

av gränsöverskridande organiserad brottslighet har det diskuterats om en gärning måste 

innefatta gränsöverskridande element eller inblandning av kriminella organisationer för 

att omfattas av protokollet. Svaret på denna fråga framgår inte uttryckligen av 

protokollet eller konventionen, men av tolkningsnoterna och lagstiftningsguiden till 

dokumenten följer att skyldigheten att kriminalisera, utreda och lagföra människohandel 

																																																								
69 Prop. 1993/94:117 s 32–40. 
70 Se Europarådet och Europadomstolen, Guide on Article 4 of the Convention: Prohibition of Slavery and Forced 
Labour, 2014 s 4 f  och s 7 och Siliadin mot Frankrike § 115. 
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gäller oberoende av om förfarandet har varit gränsöverskridande eller involverat 

organiserad brottslighet.71 Detta är av särskild relevans för definitionens tillämplighet på 

exploatering av papperslösa eftersom rekrytering och utnyttjande ofta sker i Sverige och 

sällan är organiserat. 

 

3.3.3 Handelsåtgärd 

3.3.3.1 Rekrytering, transport, inhysande, överföring och mottagande 

Människohandelsbrottet inleds genom att gärningsmannen vidtar en s.k. handelsåtgärd. 

Åtgärderna innefattar rekrytering, transport, överföring, inhysande eller mottagande av 

en person. Innebörden av dessa olika rekvisit har inte behandlats i förarbeten eller andra 

vägledande dokument till de internationella instrumenten. I doktrinen har anförts att 

rekrytering ska tolkas extensivt och syftar på ett förfarande som leder till att en individ 

åtar sig att exploateras eller involveras i exploateringen.72 Rekrytering kan således 

omfatta situationer där arbetsgivaren eller någon som agerar på dennes uppdrag letar 

upp människor och uppmuntrar eller övertalar dem att delta i en verksamhet så väl som 

situationer där offret själv aktivt uppsöker arbetsmöjligheter.73 Att transportera någon 

innebär att underlätta dennes förflyttning från en plats till en annan med vilken typ av 

transportmedel som helst och både över och inom landsgränser. Att överföra någon 

innebär att hon lämnas över från en person till en annan. Att ta emot någon omfattar att 

möta denne på en plats under hennes resa och ge henne information om vart hon ska 

bege sig och att ta emot någon på platsen för exploateringen.74 

 

3.3.3.2 Handelsåtgärder kontra fortgående exploatering 

Kravet på att gärningsmannen ska ha vidtagit en handelsåtgärd genom användande av 

ett otillbörligt medel medför att det för att det ska vara fråga om människohandel inte är 

tillräckligt att tvång vidtas i ett senare skede för att förmå migranten att underkasta sig 

arbetskraftsexploateringen om tvånget inte kan knytas till genomförande av en 

handelsåtgärd. Gallagher menar dock att utformningen av handelsåtgärderna innebär att 

																																																								
71 Se Palermokonventionen art. 34, FN:s generalförsamling, Interpretative notes for the official records (trauvax 
préparatoires) of the negotitation of the United Nations Convention against Transnational Organized Crime and the 
Protocols thereto, 2000 art. 34, UNODC 2004 part II § 18, § 25 och § 45 (a) och (b) och Borg Jansson, D 2014 s 71 f. 
72 Trafficking in Organs, Tissues and Cells and Trafficking in Human Beings for the Purpose of Organ Removal 2009 
s 78. 
73 Stoyanova, V Human Trafficking and Slavery Reconsidered: Conceptual Limits and State’s Positive Obligations s 
89. 
74 Europarådet och FN, Trafficking in Organs, Tissues and Cells and Trafficking in Human Beings for the Purpose of 
Organ Removal 2009 s 78. 
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även den fortgående exploateringen omfattas av definitionen. Enligt henne ska 

begreppen mottagande och inhysande tolkas extensivt så att även situationer där offret 

inte hamnat i exploateringen som en följd av tvång eller utnyttjande av hennes 

sårbarhet, men där arbetsmiljön förändras från acceptabel till tvingande efter hand, 

omfattas. 75  En sådan tolkning av handelsåtgärderna skulle enligt min uppfattning 

medföra att fler fall av arbetskraftsexploatering av papperslösa anses utgöra 

människohandel eftersom tvångsmekanismer i dessa fall ofta trappas upp efter hand och 

eftersom det faktum att en majoritet rekryteras i Sverige innebär att det finns färre 

handelsåtgärder att knyta tvånget till. Stoyanova avfärdar dock Gallaghers tolkning 

eftersom den skulle innebära att människohandel i princip blir liktydigt med 

exploateringen och att kravet på att gärningsmannen ska ha vidtagit en handelsåtgärd 

förlorar sin betydelse. Hon påpekar också att definitionen av människohandel måste ses 

i ljuset av Palermodokumenten som helhet och att hänsyn måste tas till att de primärt 

syftar till att främja internationellt samarbete för att bekämpa gränsöverskridande 

brottslighet. 76  Min uppfattning är att situationer där offret enbart arbetar för 

gärningsmannen inte passar in i den vanliga förståelsen av begreppen ”inhysa” eller ”ta 

emot”. Jag håller även med Stoyanova om att en sådan tolkning skulle göra att kravet på 

att gärningsmannen ska ha vidtagit en handelsåtgärd förlorar sin betydelse. Min 

uppfattning är därför att Palermoprotokollets definition inte omfattar den fortgående 

exploateringen av arbetstagaren.  

 

3.3.4 Otillbörliga medel 

För att det ska vara fråga om människohandel krävs att gärningsmannen har vidtagit 

handelsåtgärden genom användande av ett otillbörligt medel. De medel som omfattas av 

Palermoprotokollet är hot om eller användning av våld eller andra former av tvång, 

kidnappning, bedrägeri, vilseledande, missbruk av maktposition eller av offrets 

sårbarhet. De flesta av dessa rekvisit har inte definierats i konventionstext eller 

relaterade dokument, vilket troligtvis beror på att de flesta stater redan har straffrättslig 

lagstiftning som kriminaliserar de olika gärningar som uppräknas och det därför ansågs 

onödigt att uppställa internationella definitioner av begreppen.77 Dessa begrepp kommer 

därför att behandlas mer utförligt under avsnitt 4.3.3. 

																																																								
75 Gallagher, A 2010 s 29 f. 
76 Stoyanova, V s 92 ff. 
77 Se Borg Jansson, D 2014 s 82. 
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Begreppet missbruk av offrets sårbarhet saknade dock vid Palermoprotokollets 

antagande motsvarighet i internationell rätt och det har därför funnits ett behov av att 

precisera dess innebörd. Rekvisitet ska enligt UNODC omfatta de mer subtila medel 

som används för att fånga in personer i människohandel. Syftet är att säkra att alla 

tänkbara former av tvångsliknande åtgärder som kan vidtas för att försätta en migrant i 

en exploaterande situation omfattas av definitionen. 78  Enligt tolkningsnoterna till 

protokollet ska med sårbarhet förstås varje situation där offret saknar andra verkliga och 

acceptabla alternativ till att underkasta sig utnyttjandet.79 Europarådet framhåller att 

sårbarheten kan ha sin grund i så väl fysiska, psykologiska, känslomässiga, sociala och 

ekonomiska omständigheter som i familjeförhållanden. Det kan exempelvis röra sig om 

att personen har en prekär eller irreguljär migrationsstatus, ekonomiskt beroende eller 

skör hälsa. Det kan röra sig om vilken situation som helst där en person upplever sådana 

svårigheter att hon är tvungen att acceptera exploateringen.80 UNODC har dock erinrat 

om att enbart förhandenvaron av en sårbar situation inte är tillräckligt för att uppfylla 

kravet på att gärningsmannen ska ha missbrukat offrets sårbara situation enligt 

definitionen av människohandelsbrottet,81 vilket enligt min uppfattning antyder ett krav 

på någon form av aktivitet från arbetsgivarens sida. En sådan tolkning begränsar 

möjligheterna att tillämpa rekvisitet på rekrytering av papperslösa migranter eftersom 

de ofta själva uppsöker arbetstillfällen och på grund av bristande valmöjligheter inte 

behöver övertalas för att godta villkor som aldrig skulle accepteras på den reguljära 

arbetsmarknaden. 

UNODC har uppmärksammat att det föreligger ett flertal oklarheter angående 

hur begreppet ska tolkas och betonat behovet av en bättre förståelse för detta eftersom 

metoden har en växande betydelse.82 Ett flertal frågetecken föreligger angående vad 

som utgör ett verkligt och godtagbart alternativ, däribland huruvida det är nödvändigt 

att objektivt fastställa existensen av ett alternativ, om alternativet måste vara objektivt 

godtagbart eller om det ska bedömas från offrets perspektiv och vad som gäller om 

andra alternativ finns men offret uppfattar exploateringen som det bästa alternativet.83 

Det är även oklart hur sårbarhet som uppkommit under exploateringens gång ska 

																																																								
78 UNODC, Abuse of a position of vulnerability and other ”means” within the definition of trafficking in persons 
2013 s 17 ff. 
79 FN:s generalförsamling 2000 § 63. 
80 Europarådet 2005 § 83. 
81 UNODC 2013 s 15. 
82 A a s 84. 
83 A a s 87 f. 
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betraktas och om och hur man i sådana fall ska skilja på faktorer hänförliga till 

exploateringen i sig och faktorer hänförliga till missbruk av offrets sårbarhet.84 Dessa 

oklarheter inverkar enligt min uppfattning menligt på möjligheterna att tillämpa 

definitionen av människohandel på exploatering av papperslösa arbetstagare, eftersom 

rekvisitet missbruk av offrets sårbarhet är av stor betydelse för rekryteringen av 

papperslösa. Som visats under avsnitt 2 innebär papperslösheten ofta en brist på 

försörjningsmöjligheter och en sårbarhet som medför att migranterna är villiga att godta 

mycket dåliga arbetsvillkor och att arbetsgivaren därför sällan behöver använda sig av 

tvång eller vilseledande.  

Gällande frågan om hur sårbarhet som uppkommit under exploateringens gång 

ska betraktas menar Stoyanova att de otillbörliga medlen måste hänföra sig till 

omständigheter som förelåg vid handelsåtgärdens vidtagande och som är skilda från 

exploateringen för att rekvisitet ska få någon självständig betydelse.85  En sådan slutsats 

överensstämmer med vad som konstaterats ovan under 3.3.2, det vill säga att rekvisiten 

måste tolkas på så sätt att de får en självständig betydelse i förhållande till varandra. 

Även detta är enligt min mening negativt för möjligheterna att tillämpa 

människohandelsdefinitionen särskilt då den irreguljära migrantens sårbarhet av någon 

annan anledning ökar, exempelvis på grund av påtryckningar från arbetsgivaren, under 

exploateringens gång. Stoyanova menar att skälet till att människohandelsdefinitionen 

utformats på detta sätt är för att betona skillnaden mellan de som frivilligt brutit mot 

landets migrationsregler och de som inte gjort det varvid de förra betraktas som mindre 

skyddsvärda.86 Om Stoyanovas uppfattning stämmer innebär det enligt min mening att 

rekvisitens bristande tillämplighet avseende rekrytering och exploatering av papperslösa 

arbetstagare varit en önskvärd effekt, och inte enbart en följd av dåligt utformat och 

ogenomtänkt lagstiftning. 

Vid utarbetandet av protokollet motsatte sig flera icke-statliga organisationer 

kravet på användande av otillbörliga medel. De ville kriminalisera alla länkar i kedjan 

oberoende av om det gick att bevisa att förövarna använt sig av otillbörliga medel eller 

inte. Argumentet var att det skulle bli svårt att bevisa att så hade skett.87 Som kommer 

att framgå nedan har denna oro infriats. Som lösning på svårigheterna att bevisa och 

fastställa att gärningsmannen missbrukat offrets utsatta situation har föreslagits att 

																																																								
84 A a s 72–77. 
85 Se Stoyanova, V s 91. 
86 A a s 91 och s 109. 
87 Se Borg Jansson, D 2013 s 75. 
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staterna antar en definition som fokuserar på förövaren och hennes intentioner att 

utnyttja offrets sårbarhet istället för offrets aktivitet och inställning till exploateringen. 

En sådan lösning skulle medföra en bevislättnad eftersom åklagaren enbart behöver visa 

att migranten befann sig i en sårbar situation, att förövaren var medveten om och hade 

uppsåt att utnyttja denna.88 Enligt min mening skulle metoden adressera problemen med 

att tillämpa rekvisitet på rekrytering av irreguljära migranter eftersom papperslösheten 

ofta skapar en påtaglig utsatthet som medför att arbetsgivaren sällan behöver använda 

tvång eller vilseledande.  UNODC har också föreslagit en omvänd bevisbörda, där den 

åtalade måste bevisa att hon inte missbrukat offrets sårbarhet när det fastställts att offret 

befann sig i en sådan situation.89 En sådan lösning framstår dock enligt min mening som 

mindre förenlig med de straffrättsliga principerna, då främst oskyldighetspresumtionen.  

 

3.3.5 Avsikt att exploatera i tvångsarbete 

3.3.5.1 Tvångsarbete 

Det sista kravet som uppställs i Palermoprotokollet är att gärningsmannen ska ha 

genomfört handelsåtgärden med avsikt att utsätta offret för exploatering. Exploatering 

ska innefatta bland annat exploatering i tvångsarbete, slaveri och träldom. Det krävs inte 

att exploateringen faktisk kommit till stånd, utan brottet fullbordas när handelsåtgärden 

vidtas. Den exploateringsform som är relevant för denna uppsats är exploatering i 

tvångsarbete. Begreppen slaveri och träldom å ena sidan och tvångsarbete å andra sidan 

överlappar dock på så sätt att alla gärningar som kan rubriceras som slaveri eller 

träldom också uppfyller kraven för tvångsarbete,90 i vart fall i de hänseenden som är 

relevanta för denna uppsats. För tolkningen av begreppet tvångsarbete kan därför i viss 

mån även tolkningen av slaveri och träldom att beaktas. Slaveri, träldom och 

tvångsarbete var inte nya begrepp vid antagandet av Palermoprotokollet, utan var 

etablerade i ett antal internationella instrument. Begreppen ska enligt UNODC tolkas i 

enlighet med den förståelse som redan etablerats inom ramen för bl.a. ILO 29 och 

Europakonventionen.91 I det följande utgår jag därför från dessa två dokument. 

ILO 29 art. 2 definierar tvångsarbete som allt arbete eller tjänster som utkrävs 

av en person under hot om någon slags straff och till vilket personen inte har erbjudit 

																																																								
88 UNODC, Model Law on Trafficking in Persons, 2009 s 9 f. 
89 UNODC 2013 s 82. 
90 Se t.ex. ILO 2012 s 11. 
91 Se UNODC 2009 s 14, Informal note by the UN High Commissioner for Human Rights A/AC.254/16, 1 juni 1999 
para 8 och Gallagher, A 2010 s 35. 
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sig frivilligt. Personen ska således ha utfört arbete eller andra tjänster. ILO har uttalat 

att detta innebär att en person som är tvungen att genomgå träning eller annan 

utbildning inte är utsatt för tvångsarbete. 92  Tillägget ”andra tjänster” har inte 

specificerats av ILO men torde enligt min uppfattning vara avsett att markera att det kan 

vara fråga om tvångsarbete även om den utsatte utför tjänster som typiskt sett inte 

uppfattas som ett arbete. Vidare krävs att arbetet har utförts under hot om straff. Med 

straff avses inte enbart straffrättsliga sanktioner. I princip omfattas alla typer av 

negativa konsekvenser som kan följa av att arbetstagaren väljer att avsluta 

arbetsförhållandet och tjänar till att hålla kvar honom i arbetet mot hans vilja. Det kan 

till exempel röra sig om förlust av rättigheter eller privilegier.93 Slutligen krävs att den 

utsatta personen inte åtagit sig att utföra arbetet frivilligt. En person har inte erbjudit 

sina tjänster frivilligt om hon ingått ett anställningsavtal eller liknande förhållande 

under någon typ av tvång eller vilseledande.94  

Rekvisiten hot om straff och ofrivillighet överlappar till viss del eftersom hot 

av mer allvarligt slag utesluter frivillighet. Denna uppfattning vinner stöd i 

Europadomstolens praxis, enligt vilken det avgörande inte är om personen vid 

anställningsförhållandets inledande var medveten om de villkor som skulle gälla, 

eftersom det finns en gräns för vilken grad av exploatering det är möjligt att samtycka 

till. Domstolen har därför slagit fast att det trots att arbetaren initialt fattat ett frivilligt 

och informerat beslut att åta sig att utföra arbete kan vara fråga om ofrivilligt arbete. Så 

är fallet om arbetet utgör en börda för arbetaren som är oproportionerlig i förhållande 

till de framtida fördelarna av arbetets utförande. 95  Vid denna proportionalitets-

bedömning bör samtliga omständigheter i det enskilda fallet beaktas, däribland huruvida 

arbetstagaren erhåller en rättvis ersättning för arbetet.96 ILO har också erinrat om att 

arbete kan bli ofrivilligt även om arbetstagaren initialt frivilligt åtagit sig att utföra 

arbete om tvångsmekanismer aktiveras under anställningsförhållandets gång och 

arbetstagaren härigenom förhindras att lämna arbetet. Arbetstagarens rätt att fritt välja 

arbete är en oförytterlig rättighet som inte kan avtalas bort.97 Kravet på ofrivillighet 

markerar således enligt min uppfattning att de åtaganden som görs inom ett sedvanligt 

																																																								
92 ILO 2005 s 19. 
93 A a s 20. 
94 ILO Forced Labour and Human Trafficking: Casebook of Court Decisions s 12 f. 
95 Van der Mussele mot Belgien §§ 36–37. 
96 A a §§ 37 och 40. 
97 Se ILO 2005 s 21 och ILO, Casebook of Court Decisions s 12 f. 
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arbetsförhållande och som visserligen kan innebära att arbetstagaren blir föremål för 

sedvanliga arbetsrättsliga sanktioner inte innebär att arbetaren är utsatt för tvångsarbete.  

Begreppen slaveri, träldom och tvångsarbete har behandlats av Europa-

domstolen i målet Siliadin mot Frankrike.98 En flicka hade förts från Togo till Frankrike 

när hon var 15 år gammal. Hon skulle arbeta av priset för sin biljett, ges 

uppehållstillstånd i Frankrike och gå i skolan. När hon anlände arbetade hon hos en 

bekant till hennes pappa, som sedan lånade ut henne till ett gift par. Hos makarna 

arbetade hon med hushållssysslor 15 timmar per dag utan lediga dagar i flera år utan att 

någonsin få lön för sitt arbete. Hon fick inte gå i skolan och hon saknade 

identitetshandlingar och uppehållstillstånd. Hon bodde i makarnas hem och sov i 

barnens sovrum.99 Domstolen konstaterade att klaganden inte uttryckligen hade hotats 

med något straff men att hon befann sig i en likartad situation i fråga om det uppfattade 

hotet eftersom hon var minderårig, befann sig illegalt i landet och var rädd för att 

arresteras av polisen. Makarna hade vidmakthållit hennes rädsla och låtit henne tro att 

hennes status i Frankrike skulle regleras. Eftersom det var uppenbart att hon inte hade 

valt att arbeta hos makarna ansågs hon utsatt för tvångsarbete.100 Det var inte fråga om 

slaveri eftersom detta enligt domstolen krävde att makarna hade utövat 

ägandebefogenheter över flickan, vilket inte ansågs ha skett.101 Domstolen menade dock 

att flickan hållits i träldom, vilket karaktäriseras av att offret är skyldigt att leva och 

utföra arbete på gärningsmannens ägor och av att offret har en känsla av att hennes 

situation är oföränderlig och utanför hennes kontroll. Med beaktande av de nämnda 

omständigheterna och att klaganden saknade tillgångar, var isolerad och sårbar, att 

hennes identitetshandlingar konfiskerats, att hon saknade fritid och inte kunde lämna 

hemmet ansåg domstolen att hon hållits i träldom. Domstolen lade särskild vikt vid att 

hon inte getts möjlighet att gå i skolan och att hon därför inte kunde hoppas på att 

hennes situation skulle förbättras.102  

 

3.3.5.2 Indikationer på tvångsarbete 

ILO har sammanställt ett antal indikationer på att en person är utsatt för 

människohandel för tvångsarbete. Dessa hänför sig enligt min uppfattning mot 

																																																								
98 Siliadin mot Frankrike. 
99 A a §§ 109 och 110. 
100 A a §§ 118 och 119. 
101 A a § 122. 
102 A a §§ 126–129. 
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bakgrund av vad ovan konstaterats både till rekvisitet hot om straff och ofrivillighet. 

Det kan vara fråga om uttryckliga eller underförstådda hot som kan yttra sig genom vad 

arbetsgivaren säger eller hur hon agerar. Starka indikationer på tvångsarbete innefattar 

isolering, frihetsinskränkningar och övervakning vilket förhindrar arbetstagaren från att 

etablera kontakt med samhället i destinationslandet och möjliggör utkrävande av 

mycket långa arbetsdagar. Många papperslösa är redan på grund av sin irreguljära status 

isolerade från samhället. Att arbetstagaren hålls i s.k. skuldslaveri är också en stark 

indikation. Skuldslaveri innebär att individen helt eller delvis arbetar för att betala av en 

skuld som har ålagts honom. Skulden är ofta evig eftersom arbetet undervärderas och 

eftersom arbetsgivaren tillhandahåller mat och boende till orimliga priser vilket gör det 

omöjligt för arbetaren att betala av skulden. 103  Omhändertagande av pass och 

identitetshandlingar är enligt ILO en stark indikation på tvångsarbete eftersom 

oförmåga att bevisa identitet eller nationalitet skapar en rädsla som ofta är tillräcklig för 

att arbetaren ska tvingas stanna kvar i exploateringen. 

Medelstarka indikationer på tvångsarbete är sexuellt och icke-sexuellt våld, 

hot om avslöjande för myndigheterna eller undanhållande av löner och andra förmåner, 

där hotet består i risken att förlora innestående lön om anställningen avslutas. Denna 

metod kan enligt min mening vara särskilt effektiv avseende papperslösa arbetstagare 

eftersom de i praktiken saknar möjlighet att utkräva de intjänade förmånerna med 

myndigheternas hjälp. De medelstarka indikationerna kan också hänföra sig till 

arbetstagarens sårbarhet, exempelvis att hon står i ett starkt beroendeförhållande till 

arbetsgivaren, befinner sig i ett främmande land och i övrigt har en svår ekonomisk och 

social situation. 104  Det är viktigt att förstå att en person kan vara utsatt för tvångsarbete 

även om hon fysiskt har möjlighet att lämna arbetet. Tvånget kan till och med bestå i 

hot om uppsägning, om detta fungerar som en mekanism för att tvinga arbetstagaren att 

utföra exploaterande arbetsuppgifter. 105  Att en arbetstagare kan bli föremål för 

sanktioner för att hon avslutar ett arbetsförhållande i förtid eller att hon är tvungen att 

fortsätta arbeta på grund av brist på alternativa försörjningsmöjligheter innebär inte att 

hon utsatts för tvångsarbete. Så kan dock vara fallet om villkoren är orimliga eller om 

arbetsgivaren utnyttjar situationen för att förmå arbetstagaren att arbeta under svårare 

förhållanden och sämre villkor än annars varit möjligt.106 

																																																								
103 ILO 2005 s 20. 
104 Se ILO, Indicators of trafficking of adults for forced labour exploitation s 1 och ILO 2005 s 20. 
105  Se t.ex. ILO 2012 s 16. 
106 ILO, General Survey concerning the Forced Labour Convention, 1930 (No. 29), and the Abolition of Forced 
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3.3.5.3 Exploatering 

Det framgår inte tydligt av Palermoprotokollet eller dess förarbeten om exploatering 

utgör ett rekvisit skilt från tvångsarbete. Mot att så är fallet kan enligt min mening 

anföras att det är omöjligt att skilja på exempelvis slaveri och exploatering, eftersom 

slaveri per definition är en exploaterande verksamhet. För att exploatering utgör ett skilt 

rekvisit talar dock att den internationella definitionen av tvångsarbete inte uppställer 

något krav på att arbetet är exploaterande på så sätt att gärningsmannen drar otillbörlig 

nytta av offrets arbete, även om det ofta är syftet. En möjlig tolkning är enligt min 

mening att det utnyttjande offret utsätts för måste vara exploaterande. Denna tolkning 

vinner stöd av att ILO i sina riktlinjer för identifiering av människohandelssituationer 

uppställt kriterier för tvångsarbete som är skilda från kriterierna för tvångsarbete.107 Om 

offret hålls i slaveri eller träldom är detta per definition en exploaterande situation, men 

om offret utsätts för tvångsarbete skulle således krävas att tvångsarbetet innefattade 

exploaterande moment. Jag kommer i det följande utgå från denna tolkning. 

Stoyanova har uppmärksammat att den internationella rätten saknar en entydig 

definition av exploatering och att detta är problematiskt, eftersom vad som utgör 

exploatering är kontextuellt beroende. Exploateringen kan relateras till gärnings-

mannens vinst, situationen i arbetstagarens hemland eller till de villkor som gäller för 

”vanliga” arbetstagare i destinationslandet.108 UNODC har påpekat att migranter som 

arbetar under exploaterande förhållanden ändå kan tjäna mer än i hemlandet och därför 

inte ser sig själva som offer. Exploateringen måste därför betraktas objektivt och 

bedömas utifrån gärningsmannens otillbörliga vinst. Det är dock viktigt att upprätthålla 

en gräns mellan exploatering som enbart utgör brott mot den arbetsrättsliga 

lagstiftningen och sådan som uppgår till människohandel.109 Att bedöma exploateringen 

i relation till situationen i migrantens hemland bör enligt min mening vara uteslutet. Det 

är både inkonsekvent, oförutsebart och omoraliskt att hävda att en svensk arbetstagare 

som arbetar 12 timmar om dagen för en lön om 300 kronor är utsatt för exploatering i 

tvångsarbete medan en person från exempelvis den kinesiska landsbygden som arbetar 

under samma förhållanden inte är det. En sådan tolkning skulle ge rättssystemets stöd 

till de arbetsgivare som ser det som en möjlighet att hålla kostnaderna mycket låga 

genom att anställa utländska arbetstagare till undermåliga löner. 

																																																																																																																																																																		
Labour Convention, 1957 (No. 105): Report III (Part 1B), 2007 s 20 f. 
107 ILO, Indicators of Trafficking, s 1. 
108 Stoyanova V s 128 ff. 
109 UNODC 2013 s 76 f. 
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Exploatering kan tolkas som att dra otillbörlig fördel av en annan människas 

arbetssituation. Otillbörligheten bedöms då i relation till vistelselandets nationella 

arbetsrätt och standarder. En människa har med denna tolkning exploaterats om en 

annan människa har dragit otillbörlig fördel av denne på ett sätt som strider mot 

arbetsrätt, straffrätt eller mänskliga rättigheter, till exempel genom att göra olagliga 

avdrag på lönen eller kräva att personen arbetar längre än vad som är accepterat av 

landets arbetsrättsliga lagstiftning.110 Stoyanova menar dock att en sådan förståelse av 

exploatering är allt för bred. Det skulle enligt henne vara olämpligt att betalning av låga 

löner och utkrävande av långa arbetsdagar i sig inte var kriminaliserat, men blev det i 

samband med att en handelsåtgärd vidtagits genom otillbörliga medel.111 Hon föreslår 

istället en lösning som bygger på EU:s s.k. sanktionsdirektiv, enligt vilket staterna 

åläggs att kriminalisera anställande av irreguljära migranter i samband med särskilt 

exploaterande förhållanden. Härmed förstås arbetsförhållanden som står i uppenbart 

missförhållande till villkoren för lagligt anställda och som negativt påverkar arbetarens 

hälsa och säkerhet och kränker den mänskliga värdigheten.112 Bedömningen ska således 

ske i tre steg. Först måste den tillämpliga arbetsrätten och dess krav på arbetsvillkor 

gällande bl.a. lön, arbetstider och lediga dagar fastställas. Sedan ska de tillämpade 

arbetsvillkoren jämföras med den nationella standarden. Slutligen måste svårhetsgraden 

av de konstaterade skillnaderna och dess effekter för migrantens hälsa, säkerhet och 

mänskliga rättigheter utvärderas. Hon betonar dock att det i avsaknad av en 

internationell definition av exploatering bör vara upp till staterna att tolka och tillämpa 

rekvisitet. 113  Enligt ILO utgör överdrivna arbetstider en stark indikation på 

exploatering. Medelstarka indikationer innefattar en undermålig levnadsstandard, farliga 

eller mycket dåliga arbetsförhållanden, låg eller ingen lön, bristande respekt för 

arbetsrättsliga förpliktelser och avtal, brist på socialt skydd och manipulering av 

lönen.114  

 

3.3.6 Samtyckets betydelse 

Enligt Palermoprotokollet art. 3 (b) är samtycke till exploatering irrelevant om något av 

de otillbörliga medlen nyttjats. Stadgandet togs in i definitionen för att markera att 

																																																								
110 Allain, J m.fl., Forced Labor’s Business Models and Supply Chains s 11. 
111 Stoyanova, V s 130. 
112 Stoyanova, V s 131 och Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/52/EG om minimistandarder för sanktioner 
och åtgärder mot arbetsgivare för tredjelandsmedborgare som vistas olagligt art. 2 (i). 
113  A a s 131 f. 
114 ILO, Indicators of trafficking s 1. 
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offrets samtycke inte skulle kunna åberopas som försvar mot en anklagelse om 

människohandel.115 Det kan tyckas att frågan om samtycke således är oproblematisk 

och att invändningar om att offret samtyckt till exploateringen alltid borde lämnas utan 

hänseende. I verkligheten är dock frågan mer komplicerad. Samtycket förlorar nämligen 

sin relevans först efter att det konstaterats att gärningsmannen använt sig av otillbörliga 

medel. Art. 3 (b) förhindrar inte att hänsyn tas till offrets samtycke vid avgörande av om 

gärningsmannen använt sig av otillbörliga medel. Eftersom det per definition är 

omöjligt att samtycka till att bli tvingad eller vilseledd har samtycket enbart relevans när 

gärningsmannen utnyttjat offrets utsatta belägenhet, vilket som nämnts är en mycket 

vanlig rekryteringsmetod särskilt avseende papperslösa migranter som rekryteras i 

destinationslandet.116 Att samtyckets irrelevans inträder först efter att det otillbörliga 

medlet nyttjats har kritiserats eftersom det förstärker en stereotypisk bild av 

människohandelsoffret som en oskyldig och tvingad person och utesluter personer som 

visat handlingskraft och hamnat i exploatering eftersom de aktivt sökt förändra en 

hopplös livssituation.117 Denna bild passar enligt min uppfattning illa på de papperslösa 

som utsätts för tvångsarbete. Konstruktionen underbygger Stoyanovas uppfattning om 

att människohandelsdefinitionen har utformats för att göra en åtskillnad mellan de som 

frivilligt brutit mot migrationslagarna och de som tvingats härtill och för att lämna de 

förra utanför dess skyddssfär. 

Enligt UNODC räcker det inte att gärningsmannen har missbrukat offrets 

sårbarhet för att samtycke ska vara irrelevant, utan det måste också ha lett till att en 

handelsåtgärd genomförts på ett sätt som ogiltigförklarat samtycket. Så är fallet om 

offret saknade verkliga och godtagbara handlingsalternativ. Flera oklarheter kring vad 

som utgör ett tillräckligt grovt missbruk föreligger dock, däribland om missbruk av 

någons sårbara situation kan ogiltigförklara ett samtycke om offret själv sökt upp 

gärningsmannen och önskat att bli rekryterad.118 Vissa författare har argumenterat för 

att samtycke också bör kunna uteslutas på grund av karaktären av den exploatering som 

väntar.119 Denna uppfattning stöds av att det enligt UNODC inte med giltig verkan går 

att samtycka till vilken typ av arbete, arbetsförhållanden eller andra villkor som helst.120 

Jag ställer mig bakom denna uppfattning. Eftersom en person aldrig kan samtycka till 

																																																								
115 Se t.ex. Borg Jansson, D 2014 s 86 f., UNODC 2004 Part II § 37. 
116 Se t.ex. ILO 2005 s 22 och Jordan, A, The Annotated Guide to the Complete UN Trafficking Protocol s 11. 
117 Se t.ex. Borg Jansson, D 2014 s 76 och s 86. 
118 UNODC 2013 s 78 f. 
119 Se t.ex. Gallagher, A s 28. 
120 UNODC 2013 s 80. 
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slaveri eller träldom121 bör hon inte heller kunna samtycka till att rekryteras för ett 

sådant syfte. Ofrivillighet är ett rekvisit för tvångsarbete och samtycke måste därför 

sakna relevans om det kan konstateras att en person blivit utsatt för tvångsarbete. En 

sådan tolkning av samtyckets irrelevans skulle innebära att fler fall av rekrytering av 

papperslösa arbetstagare kan anses utgöra människohandel eftersom många migranter 

själva aktivt uppsöker arbetsgivaren i hopp om att få anställning även till mycket 

undermåliga villkor. Att ta det faktum att migranten medverkat och samtyckt till 

rekryteringen som intäkt för att dennes sårbarhet inte utnyttjats är även enligt min 

mening motsägelsefullt, eftersom det är de människor som befinner sig i de allra mest 

utsatta situationerna som inte behöver utsättas för påtryckningar från arbetsgivarens sida 

för att godta arbete under usla villkor. 

 

3.4 Migrationskontroll och brottsbekämpning kontra rättighetsskydd 
Utformningen av människohandelsdefinitionen har påverkats av att den utvecklades för 

att uppställa en ram för internationellt koordinerade åtgärder och samarbete för att 

bekämpa gränsöverskridande och organiserad brottslighet, och inte för att skydda utsatta 

personers mänskliga rättigheter. Jordan har framhållit att det ur brottsoffrets perspektiv 

hade varit önskvärt om en definition av människohandel hade utarbetats inom ramen för 

ett rättighetsinstrument.122 Van deer Anker påpekar att frihet från slaveri är en rättighet 

som gäller alla människor och att det är mycket olyckligt att människohandel 

fortfarande ses som en brottsbekämpningsfråga och inte som en fråga om mänskliga 

rättigheter. Hon framhåller att de som lider mest av detta är de irreguljära migranterna 

som redan har mycket begränsade möjligheter att få tillgång till sina mänskliga 

rättigheter. Hon anser att de vinster migrantarbetarnas insatser genererar för staterna står 

i ett extremt missförhållande till bristen på skydd mot människohandel och 

exploatering, som staterna underlåter att garantera.123 Hathaway har riktat stark kritik 

mot Palermoprotokollets brottsbekämpande fokus och menar att protokollet gjort med 

skada än nytta för migranternas rättigheter. Han menar att när protokollet upphöjs som 

det främsta instrumentet i kampen mot det moderna slaveriet hamnar den faktiska 

exploateringen i skymundan. När mänskliga rättigheter diskuteras inom ramen för ett 

instrument som behandlar andra frågor ökar risken att rättigheterna tar skada eftersom 

																																																								
121 Se Rainey, B m.fl., The European Convention on Human Rights s 205. 
122 Jordan, A s 4. 
123 Van deer Anker, C, Making human rights accessible: The role of governments in trafficking and migrant labor 
exploitation s 157–170. 
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de kan komma att kompromissas till fördel för andra intressen.124 Flera författare har 

också uttryckt misstankar om att ett bakomliggande syfte med Palermoprotokollet var 

att åstadkomma gemensamma insatser för att stärka gränskontroller och härigenom 

förhindra illegal immigration och upprätthålla staternas suveränitet.125 

Varken människohandelsdefinitionens tillämplighet eller de mänskliga 

rättigheternas beskydd ska vara beroende av en persons reguljära eller irreguljära status 

i ett land.126 De rika destinationsländerna är dock ovilliga att åta sig skyldigheter 

gentemot irreguljära migranter och bistå med skydd för deras mänskliga rättigheter, 

trots att de är särskilt utsatta för rättighetskränkningar.127 Definitionen av människo-

handel var den mest omdiskuterade aspekten under utarbetandet av Palermoprotokollet, 

eftersom parterna snabbt insåg att den skulle utgöra ramen för omfattningen av framtida 

förpliktelser.128 Gallagher menar att definitionen kom att spegla staternas oro för att det 

skulle vara allt för resurskrävande särskilt för destinationsländer, däribland Sverige, om 

allt för många människor erkändes som offer för människohandel.129  

De internationella instrumenten som reglerar människohandel misslyckas 

således med att skydda de arbetande migranternas rättigheter på grund av definitionens 

brottsbekämpande fokus och möjligen underliggande migrationspolitiska agendor. Det 

är även tänkbart att definitionen och dess tolkning och praktiska tillämpning påverkats 

av ekonomiska överväganden. Att skydda den grupp som är mest utsatt är dyrt, och det 

är särskilt för destinationsländerna ur ett ekonomiskt perspektiv fördelaktigt att 

definitionen och därmed följande förpliktelser sällan träffar den exploatering som äger 

rum i dessa länder. Genom att den brottsliga gärningen förläggs till ett tidigt skede i 

händelseförloppet undviker destinationsländerna att åta sig förpliktelser och 

tillhandahålls ett medel för att införa striktare gränskontroller. Oavsett om de olika 

instrumenten påstår sig inta ett starkt rättighetsperspektiv begränsas staternas 

skyldigheter att vidta åtgärder till skydd för brottsoffret av den internationellt erkända 

definitionen. ILO 29 och EKMR art. 4 har tillkommit till skydd för de mänskliga 

rättigheterna, men har fått mycket mindre uppmärksamhet i staternas lagstiftnings-

arbete. Den internationella oviljan att garantera irreguljära migranter rättigheter i 

																																																								
124 Hathaway, J, The Human Rights Quagmire of ”Human Trafficking” s 54 f. 
125 Se t.ex. Borg Jansson, D 2014 s 66 f och Hathaway, J s 30. De instrument som reglerar människohandel ålägger 
även staterna att vidta åtgärder i fråga om gränskontroll för att förebygga gränsöverskridande människohandel. 
126 Se t.ex. Gallagher, A s 157. 
127 Se t.ex. a a s 160 och s 172. Tyskland uttryckte inför utarbetandet av den s.k. migrantarbetarkonventionen 
missnöje över att den även skulle gälla irreguljära migranter. Konventionen har inte ratificerats av Sverige. 
128 Gallagher A  s 25. 
129 A a s 127. 
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destinationslandet framgår enligt min mening tydligt av människohandelsdefinitionen, 

och de som är i störst behov av skydd för sina mänskliga rättigheter hamnar återigen i 

kulissen till fördel för staternas vilja att upprätthålla sin suveränitet och undvika 

ekonomiska bördor.  

 

3.5 Slutsatser och sammanfattande synpunkter 
Människohandelsdefinitionen har påverkats många olika intressen, och skyddet för 

brottsoffrens mänskliga rättigheter har hamnat i skymundan till fördel för 

brottsbekämpningsaspekter, staternas ekonomiska intressen och önskan att upprätthålla 

sin suveränitet. Människohandel är inte en form av exploatering, utan beskriver den 

process som leder fram till exploateringen.130 Brottet består av tre huvudsakliga moment 

som måste bevisas för att en gärning ska uppfylla den internationella definitionen av 

människohandel. Flera rekvisit har en oklar innebörd, och särskilt det i sammanhanget 

arbetskraftsexploatering av papperslösa praktiskt viktiga rekvisitet missbruk av någons 

sårbara situation har visat sig mycket svårt att tolka och tillämpa. Härtill kommer 

svårigheter att bedöma och oklarheter kring samtyckets relevans i olika skeden av 

händelseförloppet. Vidare består exploateringen i sig av ett flertal rekvisit som måste 

vara uppfyllda i relation till en hypotetisk situation. Det är uppenbart att det är en stor 

utmaning för åklagare och domstolar att tolka, tillämpa och bevisa alla dessa moment 

som många gånger överlappar varandra. På grund av dessa svårigheter får 

människohandelsdefinitionen ett mycket litet praktiskt tillämpningsområde och gör att 

det både är svårt att tillämpa bestämmelsen och bevisa att dess rekvisit är uppfyllda 

särskilt vad gäller papperslösa som utsätts för tvångsarbete. 

  

																																																								
130 Stoyanova, V s 98. 
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4 Den svenska kriminaliseringen av människohandel 
4.1 Brottsbalken 4:1a 
Brottet människohandel har funnits i BrB:s fjärde kapitel sedan 2001. Ursprungligen 

omfattade kriminaliseringen bara gränsöverskridande människohandel för sexuella 

ändamål, men bestämmelsen utvidgades 2004 till att omfatta flera former av 

exploatering, däribland tvångsarbete. Samtidigt togs kravet på gränsöverskridande 

element bort. Bestämmelsen ändrades på nytt 2010 då ett tidigare gällande krav på att 

gärningsmannen skulle ha tagit kontroll över offret övergavs eftersom det hade gett 

upphov till tillämpningssvårigheter. De omständigheter som åberopades för att styrka att 

gärningsmannen haft kontroll var ofta desamma som de som åberopades för att styrka 

att gärningsmannen använts sig av otillbörliga medel. Ändringen medförde på samma 

gång att brottets fullbordanspunkt förlades till ett tidigare skede. Vissa tydliggörande 

förändringar av bestämmelsens rekvisit och uppbyggnad skedde också, men i övrigt 

avsågs ingen förändring i sak. För att underlätta internationellt samarbete har 

bestämmelsen utformats med de internationella instrumenten, då främst 

Palermoprotokollet, som utgångspunkt. Placeringen i BrB:s fjärde kapitel med titeln 

”Brott mot frihet och frid” markerar att det är fråga om ett brott mot person och att 

människohandel utgör en kränkning av offrets frihet, självbestämmanderätt och 

integritet.131  

 

4.2 Folkrätt och svensk straffrätt 
Sverige har ett dualistiskt synsätt på de folkrättsliga instrumenten, vilket innebär att en 

konvention inte blir bindande för rättstillämpare och gemene man enbart genom att den 

ratificerats av den svenska staten. För att instrumentet ska få en sådan verkan krävs att 

det implementeras i den svenska lagstiftningen genom att riksdagen antar en ny lag eller 

bestämmelse eller ändrar den befintliga lagstiftningen så att den står i överensstämmelse 

med Sveriges internationella förpliktelser. 132  BrB 4:1a är en implementering av 

Palermoprotokollets, Människohandelsdirektivets och Människohandelskonventionens 

förpliktelse att kriminalisera människohandel. Skyldigheten att kriminalisera 

tvångsarbete, träldom och slaveri som följer av ILO 29 och EKMR art. 4 har inte 

implementerats genom särskilda straffbestämmelser, utan den svenska uppfattningen 

																																																								
131 Borg Jansson, D, 2014 s 98. 
132 Se t.ex. SOU 1974:100, s 44. 
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har varit att befintlig lagstiftning är tillräcklig för att bestraffa sådant beteende. Därvid 

har BrB 4:1a tillsammans med diverse bestämmelser i bl.a. BrB kap. 4 och kap. 9 

ansetts vara av betydelse.133  

Folkrätten kan således få betydelse på rättstillämpningsnivå genom att den 

implementerats eller fungerar som tolkningsunderlag och källa till möjliga lösningar på 

juridiska problem. När bestämmelsen har sitt ursprung i den internationella rätten är en 

allmän princip att nationell rätt i möjlig mån ska tolkas i enlighet med internationell rätt 

och dess tillhörande rättskällor för att tillse att Sverige lever upp till sina åtaganden, s.k. 

fördragskonform tolkning. 134   Detta innebär det primärt är Palermoprotokollet, 

Människohandelsdirektivet och Människohandelskonventionen och dess tillhörande 

källor som får betydelse för tolkningen av BrB 4:1a. För att svensk rätt ska stå i god 

överensstämmelse med internationella åtaganden bör dock internationella instrument 

tillmätas betydelse för tolkningen av nationella bestämmelser även om de ratificerats 

men inte implementerats. EKMR art. 4 och ILO 29 art. 2 får betydelse eftersom de 

innehåller begrepp som används i såväl den internationella som den svenska 

definitionen av människohandel och eftersom BrB 4:1a anses utgöra en av de 

bestämmelser som bör tillämpas för att se till att Sverige möter sina internationella 

förpliktelser på området slaveri, träldom och tvångsarbete. Asp framhåller att utrymmet 

för att ta internationella instrument i beaktande vid tolkning av den nationella rätten bör 

vara större när det råder en stor osäkerhet angående dess tolkning än om det finns 

tydliga ställningstaganden i frågan i exempelvis förarbeten. Detta skulle enligt min 

mening kunna innebära att det finns ett större utrymme för beaktande av den 

internationella rätten vid tolkning av BrB 4:1 på grund av knapphändiga 

förarbetsuttalanden och praxis. 

Hänsyn måste dock tas till att vi rör oss på det straffrättsliga området och att de 

särskilda principer som gäller för tolkning och tillämpning av straffbud innebär vissa 

begränsningar för möjligheterna att beakta folkrätten som tolkningsdatum. 135  All 

straffrätt är föremål för höga krav på legalitet och förutsebarhet. För att den 

brottsmisstänktes eller åtalades rättssäkerhet inte ska åsidosättas måste det för honom 

vara förutsebart vilka gärningar som kan föranleda straff. Detta är också viktigt för att 

straffrätten ska kunna fylla en preventiv funktion. Om gärningsmannen inte från den 

																																																								
133 Se t.ex. Ds 2008:7 s 40 f. 
134 Jfr Asp, P, Folkrätten och den svenska straffrätten s 64 och s 70. Enligt Asp hindrar inte den dualistiska 
grundsynen att folkrätten tillmäts betydelse för tillämpningen av den svenska straffrätten. 
135 Se a a s 68 ff. 
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svenska straffbestämmelsen kan sluta sig till att hans gärningar är straffbara vet han inte 

vad han ska dirigera sitt handlande efter, om man bortser från hans moraliska kompass. 

Detta innebär att straffbestämmelser som innehåller otydligheter eller tvetydigheter 

måste tolkas restriktivt till den tilltalades fördel.136 Följaktligen måste en tolkning av 

människohandelsbestämmelsen i ljuset av den internationella rätten befinna sig inom 

ramarna för en förståelse av bestämmelsens ordalydelse som är förutsebar för gemene 

man.  

 

4.3 Straffrättsliga utgångspunkter 
För att en arbetsgivare ska kunna dömas för människohandel är det många 

förutsättningar som måste vara uppfyllda. För det första måste arbetsgivaren ha begått 

en brottsbeskrivningsenlig gärning. Det betyder att det måste finnas en gärning som 

objektivt sett passar in under straffbestämmelsens beskrivning av brottet. Vidare ska det 

inte ha varit fråga om handlande i en nödvärns- eller nödsituation eller under andra 

omständigheter som gör gärningen tillåten. Samtycke kan under vissa omständigheter 

innebära att gärningen är tillåten. Nöd och nödvärn måste enligt min mening i princip 

sakna praktisk betydelse vad avser brottet människohandel. Om dessa förutsättningar är 

uppfyllda har arbetsgivaren begått en otillåten gärning.137  

För straffansvar måste arbetsgivaren vid tidpunkten för den otillåtna gärningen 

också ha haft någon form av uppsåt till den otillåtna gärningen. Uppsåt måste ha 

förelegat till samtliga straffbestämmelsens rekvisit. Det innebär att hon åtminstone 

måste ha haft misstanke om att ett visst faktum förelegat, exempelvis att migranten var 

papperslös och därför befann sig i en utsatt situation, eller att en viss följd skulle inträda 

och varit likgiltig inför detta.138 En förutsättning för straffansvar är således alltid att 

ovan nämnda omständigheter är för handen. Samtliga dessa moment kommer dock inte 

att beröras särskilt i relation till varje rekvisit i den redogörelse som följer nedan, då 

detta skulle ta ett allt för stort utrymme i anspråk och inte heller är nödvändigt för att 

besvara uppsatsens frågeställningar. Fokus kommer ligga på de aspekter av 

förutsättningarna för det straffrättsliga ansvaret som jag anser särskilt relevanta och 

problematiska när papperslösa migranter blivit utsatta för människohandel. 

 

																																																								
136 Se Asp, P m.fl., Kriminalrättens grunder s 65–70. 
137 Se a a s 33 ff. 
138 Se a a s 324. 
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4.4 Straffbestämmelsens tre moment 
4.4.1 Inledning 

Den svenska straffbestämmelsen har utformats med den internationella definitionen som 

utgångspunkt och kan på samma sätt delas upp i momenten handelsåtgärd, otillbörliga 

medel och avsikt att exploatera. Brb 4:1a st. 1 lyder: 

 

 

 

 

 

I det följande redogörs för straffbestämmelsens rekvisit med utgångspunkt i de olika 

momenten. 

 

4.4.2 Handelsåtgärd 

4.4.2.1 Rekrytering, transport, inhysande, överföring och mottagande 

För straffansvar för människohandel krävs att gärningsmannen har rekryterat, 

transporterat, inhyst, överfört eller tagit emot offret. Åtgärderna anses vara sådana som 

typiskt sett är ägnade att bidra till att försätta offret i en situation där utnyttjande kan 

ske. Uppräkningen ska spegla en kronologisk ordning av hur handeln vanligen 

organiseras, men alla moment behöver inte ha förekommit och åtgärderna behöver inte 

ha vidtagits i lagtextens ordning. De medel som används och i vilket led de förekommer 

kan variera, men avsikten är att alla som i något led tar befattning med offret på ett sätt 

som är ägnat att främja brottsplanen eller föra den framåt ska kunna straffas för sin 

medverkan. 139  Lagens förarbeten ger knapphändig vägledning för hur de olika 

handelsåtgärderna ska tolkas och i lagkommentaren anges endast att med 

handelsåtgärderna avses alla åtgärder som i det normala språket omfattas. 140  Att 

tillämpa rekvisiten verkar inte ha skapat några problem och tolkningen har därför inte 

heller diskuterats i praxis.141  

Med rekrytering avses enligt förarbetena olika förfaranden för att värva eller 

anskaffa en person, t.ex. att erbjuda en person arbete eller att sluta ett avtal om att en 

person ska bege sig någonstans för att utföra arbete. Att transportera offret kan 

																																																								
139 Se prop. 2003/04:111 s 30 och s 49 ff. 
140 Holmqvist, L m.fl., Brottsbalken: En kommentar, kommentar till BrB 4:1a. 
141 SOU 2008:41 s 78 f. 

Den som, i annat fall än som avses i 1 §, genom olaga tvång, 
vilseledande, utnyttjande av någons utsatta belägenhet eller med 
annat sådant otillbörligt medel rekryterar, transporterar, överför, 
inhyser eller tar emot en person i syfte att han eller hon ska 
exploateras för […] tvångsarbete eller annan verksamhet i en 
situation som innebär nödläge för den utsatte, döms för 
människohandel till fängelse i lägst två och högst tio år. 
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innefatta såväl att organisera resan t.ex. genom att köpa biljetter till offret som att 

fysiskt framföra ett fordon. Att gärningsmannen inhyser offret innebär att denne ger 

tillfälligt eller permanent boende till offret. Överföra avser förfaranden som inte utgör 

transport men som ändå är ett led i en förflyttning eller överföring av en person, t.ex. 

när gärningsmannen förmår offret att själv bege sig någonstans.142 Med mottagande 

avses till exempel att ta emot offret på ett boende, en arbetsplats eller för vidare 

transport.143 Mottagande omfattar både fall där förövaren är ensam gärningsman och fall 

där denne är den sista länken i kedjan.144 För att ett mottagande språkligt sett ska kunna 

ske måste dock enligt min mening någon typ av åtgärd som har lett till att mottagaren 

eller en person som samverkar med denne har en viss inverkan på offrets handlande ha 

vidtagits i ett tidigare skede. Att beskriva den första kontakten mellan offer och 

människohandlare som ett mottagande om offret självmant uppsökt förövaren framstår 

enligt min mening som svårförenligt med en enkel språklig förståelse av begreppet.145 

Tidigare angav straffbestämmelsen även att den som vidtar någon annan sådan 

åtgärd kan dömas för människohandel eftersom det ansågs omöjligt att i lagtext 

uttömmande räkna upp de situationer som kan omfattas och ett visst tolkningsutrymme 

därför måste överlåtas till rättstillämpningen.146 Rekvisitet togs bort 2010 eftersom 

överföring infördes som ett nytt rekvisit och detta ansågs omfatta de situationer som 

enligt tidigare uttalanden skulle träffas av annan sådan åtgärd. Huruvida den nya 

uppräkningen avsågs vara uttömmande eller inte berördes inte.147 Med hänsyn till 

bestämmelsens ordalydelse är det dock enligt min mening svårt att tolka bestämmelsen 

på annat sätt än att uppräkningen är uttömmande, särskilt med beaktande av de 

tolkningsprinciper som gäller inom straffrätten.148 

 

4.4.2.2 Handelsåtgärderna avgränsar det straffbara området 

Som konstaterats ovan innebär inte utformningen av handelsåtgärderna enligt den 

internationella definitionen något krav på att kriminalisera den faktiska exploateringen. 

Eftersom BrB 4:1a har utformats i enlighet med den internationella definitionens 

																																																								
142 Se prop. 2003/04:111 s 65 och prop. 2009/10:152 s 60. 
143 Se prop. 2001/02:124 s 36. Enligt prop. 2003/04:111 s 65 och prop. 2009/10:152 s 16 ff har detta rekvisit fortsatt 
samma innebörd. 
144 Se prop. 2003/04:111 s 53. 
145 Jfr t.ex. Hudiksvalls tingsrätt 2012-06-15 mål nr B 2220-11 där mottagande ansågs ha skett efter att en av 
gärningsmännen uppmanat målsäganden att bege sig till hans hem där de togs emot av hans fru. 
146 Prop. 2003/04:111 s 53. 
147 Se prop. 2009/10:152 s 17 f. 
148 Jfr ovan under 4.2 
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ordalydelse innebär legalitetskrav enligt min uppfattning att den fortgående 

exploateringen frikopplad från någon av handelsåtgärderna inte heller i svensk rätt 

omfattas av människohandelsdefinitionen. 

Utredningen om människohandel m.m. har ifrågasatt om de handelsåtgärder 

som räknas upp i bestämmelsen på ett adekvat sätt beskriver de åtgärder som bör 

omfattas när kravet på gränsöverskridande moment tagits bort, vilket innebär att offret 

inte längre behöver förflyttas för att det ska vara fråga om människohandel. Detta har 

särskilt betydelse vad gäller irreguljära migranter eftersom den största gruppen består av 

asylsökande som fått avslag och stannat kvar i Sverige. Mot denna bakgrund föreslogs 

att uppräkningen skulle kompletteras med åtgärder som innebär att gärningsmannen 

kontrollerar offret. Ett sådant rekvisit finns både i den finska och den danska 

lagstiftningen och avsågs omfatta till exempel att gärningsmannen spärrar in offret, 

omhändertar dennes identitetshandlingar eller andra tillhörigheter med följden att hon 

inte kan röra sig fritt. Utredningen framhöll att även om offret kan röra sig fritt kan 

gärningsmannen anses kontrollera henne om hon vid en helhetsbedömning saknar 

möjlighet att bestämma över sin situation. Som exempel togs en kvinna som varit 

prostituerad under en längre tid. En person som tidigare agerat som kopplare 

omhändertar hennes tillhörigheter, hotar henne och tvingar henne att utnyttjas av 

sexköpare och lämna över pengarna till honom. Personen har inte vidtagit någon 

handelsåtgärd. Med det föreslagna rekvisitet avsågs förfarandet omfattas.149 Förslaget 

genomfördes inte eftersom regeringen och flera remissinstanser ansåg att begreppet var 

otydligt. Regeringen anförde också att de åtgärder begreppet avsågs omfatta innefattade 

olika former av utnyttjande av offrets utsatta situation och påpekade att om 

gärningsmannen använder ett sådant otillbörligt medel för att vida en handelsåtgärd i ett 

utnyttjandesyfte ska denne dömas för människohandel.150  

Det är enligt min mening tveksamt om regeringen har förstått utredningens 

förslag korrekt. Utredningen vill påpeka att en sådan handelsåtgärd som omfattas av 

bestämmelsens nuvarande lydelse inte alltid ha ägt rum i anslutning till nyttjandet av 

otillbörliga medel, trots att gärningsmannen har använt sig av sådana metoder för att 

exploatera offret och begränsa hennes frihet. Som framgått rekryteras irreguljära 

migranter som huvudregel på frivillig basis varför problematiken är av särskild 

betydelse i sammanhanget. Om det otillbörliga medlet inte kan relateras till en 

																																																								
149 SOU 2008:41 s 105 f. 
150 Prop. 2009/10:152 s 17. 
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handelsåtgärd är det inte möjligt att döma för människohandel oavsett om de åtgärder 

gärningsmannen vidtagit omfattas av ledet utnyttjande av någons utsatta belägenhet. 

UNODC har påpekat att begreppet människohandel kan vara missvisande 

eftersom det betonar transaktionsaspekterna av ett brott som snarare bör beskrivas som 

förslavning.151 Jag instämmer med UNODC på denna punkt. Kravet på att samtliga 

övriga rekvisit i straffbestämmelsen måste knytas till en handelsåtgärd medför att den 

faktiska exploateringen hamnar i bakgrunden och att avgränsningen av det straffbara 

området kommer att bero av faktorer som ur brottsoffrets perspektiv är slumpmässiga. 

De valda handelsåtgärderna utgår från att flera gärningsmän än den som kommer 

utnyttja offret är inblandade eller att offret i vart fall har rekryterats och transporterats 

från sitt hemland. Kriminaliseringen tar inte sikte på fall där offret uppsöker den person 

som kommer att utnyttja honom i samma land som exploateringen fullbordas, vilket är 

det allra vanligaste rekryteringsförfarandet avseende irreguljära migranter. 

Konstruktionen tar inte heller hänsyn till att försättandet i en beroendesituation och 

därmed frihetsberövandet ofta sker successivt och inte i samma ögonblick som offret 

rekryteras eller i samband med någon annan särskild handelsåtgärd. Asp har påpekat att 

det eftersom internationella instrument och definitioner är produkter av kompromisser 

mellan olika stater med skilda agendor kan vara orimligt att vid tolkningen av 

instrumenten luta sig mot dess ordalydelse. Han menar att större hänsyn måste tas till 

dess syfte.152 En fråga värd att begrunda är därför enligt min uppfattning om inte det 

faktum att människohandelsinstrumentens även syftar till att bekämpa slaveri och 

liknande förfaranden samt skydda de mänskliga rättigheterna för de som faller offer för 

sådan exploatering medför att även exploateringsledet bör kriminaliseras. Det är som 

nämnts en orealistisk målsättning att försöka bekämpa handeln med människor utan att 

ta itu med handelns slutliga mål; exploateringen. Även om det är problematiskt att det 

av utredningen föreslagna begreppet skulle komma att träffa samma omständigheter 

som rekvisitet utnyttjande av någons utsatta belägenhet anser jag därför att det utpekade 

problemet borde ha uppmärksammats av regeringen och att en alternativ lösning borde 

ha diskuterats.  

 

																																																								
151 UNODC, Global report on trafficking 2009 s 6. 
152 Se Asp, P s 61. 
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4.4.3 Otillbörligt medel  

4.4.3.1 Inledning 

Utmärkande för människohandelsbrottet är att gärningsmannen använder sig av offrets 

sårbarhet genom att utnyttja att hon saknar valmöjligheter eller genom att försätta offret 

i en sådan situation att hon inte har något annat val än att underkasta sig 

handelsåtgärden.153 För att det ska vara fråga om människohandel krävs därför att 

gärningsmannen har använt sig av olaga tvång, vilseledande, utnyttjande av någons 

utsatta belägenhet eller annat sådant otillbörligt medel för att genomföra 

handelsåtgärden. Inför den ändring som genomfördes 2004 diskuterades borttagande av 

kravet på användande av otillbörliga medel eftersom det var svårt att tillämpa och 

bevisa att rekvisitet var uppfyllt. Kravet behölls dock eftersom det ansågs markera att 

brottet utgör en kränkning av offrets fria vilja och personliga integritet.154 

 

4.4.3.2 Olaga tvång 

Begreppet olaga tvång ska förstås på samma sätt som i kriminaliseringen av olaga tvång 

i BrB 4:4.155 Olaga tvång begås genom att gärningsmannen med användande av 

misshandel, våld eller hot om brottslig gärning tvingar någon att göra, tåla eller 

underlåta något. Ett hot kan avse vilket brott som helst och kan rikta sig mot t.ex. en 

person närstående till offret eller mot egendom som tillhör offret. Hotet måste dock vara 

allvarligt nog för att verka handlingsmotiverande för offret.  

Brottet kan också begås genom att gärningsmannen hotar med att åtala eller 

anmäla någon för brott eller att lämna annat menligt meddelande, det vill säga genom 

att gärningsmannen hotar med en gärning som inte i sig utgör ett brott. I sådana fall 

krävs att hotet är otillbörligt för att det ska vara fråga om olaga tvång. Hot om icke-

brottslig gärning kan bland annat innefatta att anmäla en utländsk medborgare med 

irreguljär status till myndigheterna. I vissa länder behandlas offer för människohandel 

som brottslingar, de bötfälls, fängslas och utvisas. Hot om att kontakta myndigheterna 

kan därför vara i allra högsta grad handlingsmotiverande.156 Otillbörligheten i ett hot om 

icke-brottslig gärning avgörs av i vilket syfte gärningsmannen har uttalat hotet. Syfte att 

skada någon eller nå otillbörlig vinning gör tvånget otillbörligt.157 Om gärningsmannens 

																																																								
153 Prop. 2003/04:111 s 26. 
154 Se Prop. 2003/04 s 57, Prop. 2009/10:152 s 15 och SOU 2008:41 s 95 f. 
155 Prop. 2009/10:152 s 59. 
156 Borg Jansson, D 2014 s 104. 
157 Jareborg, N och Friberg, S, Brotten mot person och förmögenhetsbrotten s 47 f. 
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syfte är att exploatera en papperslös migrant på något av de sätt som anges i 4:1a måste 

hotet enligt min mening anses otillbörligt då exploateringen både är skadlig för offret 

och syftet med exploateringen alltid torde vara att tjäna pengar.  

 

4.4.3.3 Vilseledande 

Med vilseledande avses detsamma som i straffbestämmelsen för bedrägeri i BrB 9:1.158 

Vilseledande innebär att gärningsmannen skapar, förstärker eller vidmakthåller en falsk 

föreställning hos offret. Vilseledande kan ske både genom uttryckliga påståenden eller 

utfästelser, genom antydanden eller agerande. Det saknar betydelse att offret borde ha 

insett att gärningsmannen inte talade sanning, men gärningsmannen måste ha uppsåt till 

offrets felaktiga föreställning.159 Villfarelsen kan bestå i att en felaktig bild av den typ 

av arbete som kommer att utföras eller villkoren för arbetet, såsom lön, arbetstider eller 

om betalning av skatt, försäkringar och arbetsgivaravgifter, förmedlas.160  

Praxis antyder att det finns en brist på förståelse för vad som utgör ett 

vilseledande i människohandelssammanhang. I flera mål där offren har kommit att 

utnyttjas i prostitution efter ankomst i Sverige har domstolarna valt att inte godta 

påståenden om vilseledande där offren varit medvetna om eller haft misstanke om att 

arbetserbjudandet avsåg sexuella tjänster. Ofta tas hänsyn till om offret arbetat som 

prostituerad tidigare.161 I ett avgörande från Malmö tingsrätt ansågs vilseledande inte ha 

skett under nämnda förhållanden, trots att gärningsmannen lovat målsäganden att de 

skulle dela lika på intäkterna från verksamheten men själv tillgodogjort sig i stort sett 

alla pengar. Tingsrätten ansåg att målsäganden hade rest till Sverige frivilligt. Hovrätten 

ändrade dock domen på denna punkt och ansåg att den oriktiga uppgiften om lön var 

tillräckligt för att gärningsmannen skulle anses ha vilselett målsäganden.162 En sådan 

praxis inverkar negativt på möjligheterna att tillämpa rekvisitet vilseledande på 

rekryteringen av papperslösa migranter eftersom de ofta både är införstådda med 

arbetets karaktär och att villkoren kommer vara dåliga. Vilseledandet avser ofta 

avvikelser i exempelvis arbetstider, lönenivå och villkor för löneutbetalning och 

boendeförhållanden som försämras efterhand. 

																																																								
158 Prop. 2009/10:152 s 60. 
159 Holmqvist, L m.fl. kommentar till BrB 9:1. 
160 Borg Jansson, D 2014 s 107. 
161 Se bl.a. Svea Hovrätt 2003-06-26 mål nr B 3065-03, Göteborgs tingsrätt 2007-06-21 mål nr 12308-06 och B 
Malmö tingsrätt 2013-11-26 mål nr B 2361-13. 
162 Malmö tingsrätt  2013-11-26 mål nr B 2361-13 och Hovrätten över Skåne och Blekinge 2014-03-05 mål nr B 
3356-13. 
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4.4.3.4 Utnyttjande av någons utsatta belägenhet 

Utmärkande för utnyttjande av någons utsatta belägenhet är enligt motiven till BrB 4:1a 

att en person som har ett maktövertag mot en annan missbrukar detta och härigenom 

bemästrar offrets fria vilja. Begreppet omfattar både ledet missbruk av maktposition och 

missbruk av sårbarhet i Palermoprotokollets definition. Enligt motiven avses närmast 

utpressningsliknande situationer där offret inte haft något verkligt eller godtagbart 

alternativ till att underkasta sig gärningsmannens begäran. 163  Borg menar att 

bedömningen av om ett utnyttjande av en persons utsatta belägenhet har skett således 

kan delas upp i två steg. I det första steget måste konstateras att offret befann sig i en 

särskilt utsatt situation. Det andra steget innebär att åklagaren måste bevisa att offret har 

saknat godtagbara handlingsalternativ och att gärningsmannen ha varit medveten om 

och utnyttjat detta.164 

Enligt regeringen kan vissa grupper typiskt sett anses befinna sig i en särskilt 

utsatt situation. Häribland uppräknas flyktingar, papperslösa, psykiskt sjuka och mentalt 

handikappade personer. Att offret lever i svår fattigdom är inte ensamt tillräckligt för att 

gärningsmannen ska anses ha utnyttjat offrets utsatta belägenhet, men det ska ses som 

en stark indikator på att så har skett. Utsatt belägenhet kan också uppkomma i 

situationer där offret på ett eller annat sätt är beroende av förövaren, redan i det initiala 

skedet eller efter att utnyttjandet har inletts. Den utsatta situationen kan ha sin grund i 

offrets relation till gärningsmannen, exempelvis att hon är anställd av eller i skuld till 

denne.165 Att offret befinner sig i ett främmande land där hon saknar språkkunskaper 

och inte är bekant med den nya miljön kan vara tillräckligt för att hon ska anses befinna 

sig i en utsatt situation. Att hennes ID-handlingar konfiskeras av gärningsmannen 

förhindrar henne från att återvända hem och att gärningsmannen håller inne lönen och 

tvingar offren att arbeta gratis kan skapa ett beroendeförhållande.166 När en förövare för 

över kontrollen över ett offer till en ny gärningsman anses både överlåtare och 

förvärvare ha utnyttjat sig av offrets utsatta belägenhet, nämligen att offret 

kontrollerades av överlåtaren.167  

I praxis har rekvisitet tillämpats så att det utöver att konstatera offret befunnit 

sig i en utsatt situation krävts att hon saknat verkliga eller godtagbara handlings-

																																																								
163 Prop. 2001/02:124 s 35. 
164 Borg Jansson, D 2013 s 139 f. 
165 Se t.ex. prop. 2001/02:124 s 34 f, prop. 2003/04:111 s 65 och SOU 2008:41 s 104. 
166 Borg Jansson, D, 2013 s 139. 
167 Prop. 2003/04:111 s 57. 
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alternativ. Detta kan jämföras med uttalandena i de folkrättsliga källorna enligt vilka 

brist på handlingsalternativ är ett kriterium för att offret ska befinna sig i en utsatt 

situation.168 Min uppfattning är att denna praxis gör det än svårare att tillämpa rekvisitet 

eftersom det utöver att konstatera att offret befinner sig i en mycket sårbar situation 

måste påvisas andra omständigheter som innebär att hon saknade handlingsalternativ. 

Detta har i praxis i princip kommit att medföra ett krav på att offret ska vara fysiskt 

frihetsberövat. Märta C Johansson menar också att även om offret varit i viss mån 

frihetsberövat tas det faktum att hon lyckats ta sig ur exploateringen som intäkt för att 

hon inte saknade handlingsalternativ. En sådan praxis är mycket olämplig, dels för att 

det innebär att det antal fall där rekvisitet kan tillämpas blir försvinnande få och för att 

det är ett verklighetsfrånvänt antagande att ta det faktum att offret slutligen lyckades 

lämna exploateringen som intäkt för att hon alltid haft handlingsalternativ. Denna praxis 

saknar dessutom stöd i straffbestämmelsen som kriminaliserar handelsåtgärderna, vilka 

ofta äger rum innan exploateringen inletts. Att offret i ett senare skede haft förmåga att 

agera för att lämna exploateringen saknar relevans för hur dennes handlingsalternativ 

såg ut när handelsåtgärden eller åtgärderna vidtogs.169 

I den enda fällande domen för människohandel för tvångsarbete ansågs 

gärningsmännen ha utnyttjat att målsägandena levt under ekonomiskt svåra 

förhållanden. De hade även satts i skuld till gärningsmännen och de hade inte haft 

någon insyn i hur denna skuld utvecklades eller påverkades av deras arbetsinsatser. De 

hade inte heller fått information om hur mycket pengar de tjänat och gärningsmännen 

hade tagit kontroll över målsägandena genom att omhänderta deras ID-handlingar. 

Dessa förhållanden ansågs ha medfört att målsägandena saknade valmöjligheter eller att 

de i vart fall var mycket beskurna och att de därför var tvungna att underkasta sig 

utnyttjandet samt att gärningsmännen rekryterat, transporterat och inhyst målsägandena 

genom att utnyttja deras utsatta belägenhet.170 I målet var således ett flertal av de 

omständigheter som nämns i förarbetena för handen.  

 

																																																								
168 Se FN:s generalförsamling 2000 § 63. Förvirringen kan dock bero på att UNODC också har uttalat att ”förutom att 
offret ska befinna sig i en sårbar situation måste GM ha missbrukat detta på ett sätt som ogiltigförklarar offrets 
samtycke; så är fallet om offret saknade verkliga och godtagbara handlingsalternativ, se UNODC 2013 s 19. 
169 Se Johansson, M, Människohandelsbrottets decennielånga metamorfos: en studie i oklarheter och motsägelser, s 
840 ff och s 846. 
170 Hudiksvalls tingsrätt 2012-06-15 mål nr B 2220-11. 
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4.4.3.5 Annat sådant otillbörligt medel 

Slutligen kan gärningsmannen enligt 4:1a ha använt sig av något annat sådant 

otillbörligt medel. Uttrycket saknar motsvarighet i den internationella definitionen. 

Enligt motiven ska rekvisitet träffa andra situationer där gärningsmannen på något sätt 

bemästrar offrets fria och verkliga vilja.171 De situationer som anges som exempel är i 

stort sett identiska med de situationer som omfattas av begreppet utnyttjande av någons 

utsatta belägenhet.172  

Utredningen om människohandel m.m. föreslog inför den ändring av 

bestämmelsen som trädde i kraft 2010 att begreppet skulle tas bort eftersom det saknar 

praktisk betydelse. Brottsoffermyndigheten anförde dock att det är omöjligt att räkna 

upp alla tänkbara situationer där gärningsmannen genomför en handelsåtgärd på ett 

otillbörligt sätt. Regeringen valde att behålla rekvisitet.173 I de domar jag har gått 

igenom har rekvisitet dock aldrig åberopats och jag har svårt att föreställa mig en 

situation som språkligt inte skulle passa in under begreppet utnyttjande av utsatt 

belägenhet. Med beaktande av de höga krav domstolarna ställt för att detta rekvisit ska 

vara uppfyllt skulle det vara önskvärt om situationer som inte uppnår dessa krav ändå 

skulle kunna omfattas av annat sådant otillbörligt medel. Av motiven framgår dock att 

det ska vara fråga om åtgärder som kan jämställas med tvång eller vilseledande vilket 

antyder att en sådan tolkning inte varit avsedd.174 

 

4.4.3.6 Tillämpnings- och bevissvårigheter 

Offer för människohandel får ofta mycket bristfällig information om de villkor som 

kommer gälla för arbetet. Gärningsmannen ger svävande uppgifter om lönenivåer och 

arbetsförhållanden. Det kan också vara mycket svårt för migranterna att komma ihåg 

vad gärningsmannen initialt uppgett om arbetsvillkoren. I praxis har det dessutom visat 

sig svårt att utreda vilka villkor som faktiskt tillämpats efter att arbetet inletts, vilket kan 

bero på faktorer såsom målsägandenas bristande utbildningsnivå och avsaknad av 

dokumentation av arbetsinsatser och löneutbetalning eller att sådan dokumentation inte 

kan antas överensstämma med verkligheten.175 Dessa omständigheter innebär att det är 

svårt att styrka att vilseledande förekommit. Detsamma har gällt de fall där olaga tvång 

																																																								
171 Prop. 2009/10:152 s 58. 
172 Se prop. 2001/02:124 s 34 och prop. 2003/04:111 s 65. 
173 Prop. 2009/10:152 s 14 f. 
174 Se prop. 2001/02:124 s 35. 
175 Se t.ex. Hudiksvalls tingsrätt 2012-06-15 mål nr B 2220-11. 
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åberopats, mycket på grund av att brottet ofta upptäcks efter att exploateringen pågått 

under en längre tid och att det tvång som ska bevisas därför ligger långt bak i tiden. Det 

har dessutom varit svårt att bevisa att det våld som förekommit varit kopplat till en 

handelsåtgärd och inte enbart spontana impulsgärningar. 176  Sambandet mellan 

handelsåtgärd och otillbörligt medel behandlas närmre nedan.  

Utnyttjande av någons utsatta belägenhet är det otillbörliga medel som oftast 

åberopas av åklagare och torde även vara den i praktiken vanligaste metoden. Det är 

betydligt mindre uppseendeväckande för gärningsmannen att dra fördel av en 

människas desperation än att använda sig av tvång. Att gärningsmannen låtit offret 

rekryteras till synes frivilligt är också förmånligt för denne då detta kan skapa 

tacksamhet och därmed lojalitet. En person som inte utsatts för tvång kan känna skam 

för att han låtit sig rekryteras vilket gör det svårare för honom att lämna den 

exploaterande situationen.177 Domstolarna har emellertid ställt höga krav för att en 

situation ska kvalificeras som utnyttjande av någons utsatta belägenhet och situationen 

ses sällan som tillräckligt allvarlig. 178 Fokus läggs på om målsäganden varit aktiv och 

initierat rekryteringsprocessen och om denne själv uttryckt en vilja att resa till och 

arbeta i Sverige,179 vilket återspeglar de oklarheter angående tolkningen av begreppet 

som föreligger på internationell nivå. Det kan enligt min mening ifrågasättas om denna 

praxis har stöd i den svenska lagtexten som använder ordet utnyttja. Enligt motiven till 

sexualbrottslagstiftningen ska utnyttja, till skillnad från missbruka, omfatta även 

situationer där målsäganden själv tagit initiativ till gärningen.180 Enligt min mening 

förlorar dessutom ledet utnyttjande av någons utsatta belägenhet sin praktiska betydelse 

om domstolarna tar hänsyn till huruvida offret initierat processen eller utåt sett samtyckt 

till exploateringen eftersom det är just sådana situationer som ska fångas upp av 

begreppet. Om det motsatta är fallet har gärningsmannen använt sig av tvång eller 

vilseledande.  

Det har också varit svårt att bevisa att gärningsmännen haft uppsåt till att 

utnyttja personens utsatta belägenhet, trots att gärningsmän ofta kommer från samma 

områden som offret och är väl medvetna om de sociala och ekonomiska 

																																																								
176 Se t.ex. Svea hovrätt 2011-06-01 mål nr B 5971-10 och Hudiksvalls tingsrätt 2011-10-31 mål nr B 1834-11. 
177 Se Hulting, M s 37 f. 
178 Se Borg Jansson, D 2014 s 181 och t.ex. Malmö tingsrätt 2010-07-02 mål nr B 3573-10 där domstolen 
konstaterade att målsägandena visserligen levt under mycket allvarliga socioekonomiska förhållanden vilket 
gärningsmannen var medveten om, men att detta ändå inte var tillräckligt. 
179 Se t.ex. Huddinge tingsrätt 2004-04-29 B 3848-03. 
180 Se prop. 2004/05:45 s 64 och s 99. 
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förutsättningarna i hemlandet.181 Domstolarna har även hänvisat till att målsäganden 

kommer från fattiga förhållanden och därför kan ha ekonomiska incitament att ljuga 

som ett argument för att dennes historia inte kan tillmätas ett högt bevisvärde.182 Det 

innebär i praktiken att en omständighet som i många fall utgör ett rättsfaktum som 

måste bevisas för att rekvisitet utnyttjande av utsatt belägenhet ska anses uppfyllt hålls 

emot migranten vid värderingen av dennes utsaga. Det är enligt min uppfattning både 

orimligt och motsägelsefullt att en omständighet som måste bevisas för att brott ska 

anses begånget samtidigt hålls emot målsäganden vid bevisvärderingen. 

Från åklagarhåll har framförts att tillämpningssvårigheterna orsakats av 

verklighetsfrämmande motivuttalanden. Det maktförhållande som gärningsmannen 

skapar eller utnyttjar uppnås ofta under en lång tid och genom att denne vidtar 

handlingar som var för sig inte anses särskilt ingripande. Förarbetena beskriver mer 

drastiska åtgärder som i praktiken är sällan förekommande.183 Dominika Borg har 

beskrivit det som att dessa omständigheter tillsammans med svårigheter att bevisa att 

olaga tvång eller vilseledande förekommit ger upphov till en ”Catch 22”. Det blir därför 

i praktiken omöjligt för åklagaren att bevisa att gärningsmannen använt sig av 

otillbörliga medel.184  

Utredningen om människohandel m.m. har kritiserat den stora vikt som läggs 

vid offrets handlingsalternativ och antyder att detta inte borde ges avgörande betydelse 

om det kan konstateras att offret befunnit sig i en utsatt position.185 Ett problem är att 

domarna som kommer från en helt annan bakgrund än målsäganden har bristande 

kunskap om dennes hemland eller livssituation i övrigt. Om domstolen exempelvis 

hänvisar till att målsäganden kunde ha utnyttjat landets sociala skyddsnät måste de 

också beakta att detta sällan har samma innebörd som i Sverige. Uppfattningen av 

acceptabla alternativ är olika i de olika länderna, särskilt mellan offret som ofta 

representerar den fattigaste gruppen med lägst social status och domaren som har hög 

utbildning och bra lön.186 Härtill kommer de tillämpningssvårigheter som följer av att 

det även på internationell nivå är mycket oklart hur bedömningen av tillgängliga 

handlingsalternativ ska ske. 

																																																								
181 Se t.ex. Svea Hovrätt 2003-06-26 mål nr B 3065-03, SOU 2008:41 s 77 och Borg, D, 2013 s 141. 
182 Se t.ex. Borg Jansson, D 2014 s 73 och Solna tingsrätt 2010-06-17 mål nr B 421-08. 
183 SOU 2008:41 s 96 f. 
184 Borg Jansson, D 2013 s 334 f. 
185 SOU 2008:41 s 78. 
186 Borg Jansson, D 2013 s 335. 
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Enligt min mening utgör inte ordalydelsen av BrB 4:1a hinder för att såsom 

UNODC föreslagit låta gärningsmannens uppsåt att utnyttja offrets sårbarhet vara 

avgörande, särskilt med beaktande av att begreppet utnyttjande inte förutsätter att 

gärningsmannen förmått offret att agera på visst sätt eller att gärningsmannen varit den 

initiativtagande. Kravet skulle således kunna tillämpas på så sätt att ett utnyttjande av 

någons utsatta belägenhet anses vara för handen om det kan konstateras att offret befann 

sig i en mycket sårbar situation och gärningsmannen hade uppsåt att utnyttja detta. 

Denna tolkningsmodell kommer i det följande att benämnas den alternativa metoden. 

En sådan tolkning skulle vara mycket mer lättillämpad eftersom problem med 

relevansen av migrantens initiativtagande, samtycke och potentiella handlingsalternativ 

undviks. Tolkningen skulle innebära ett bättre skydd mot slaveri, träldom och 

tvångsarbete som per definition är aktiviteter som utesluter samtycke och således stå i 

större överensstämmelse med Europakonventionen och ILO 29. 

 

4.4.4 Kausalsamband mellan otillbörligt medel och handelsåtgärd 

4.4.4.1 Innebörden och tillämpningen av kravet på kausalsamband 

Enligt lagtexten ska en handelsåtgärd ha vidtagits genom användande av ett otillbörligt 

medel. Detta har tolkats som ett krav på kausalsamband innebärande att 

gärningsmannen inte kan dömas för människohandel om offret hade samtyckt till 

arbetet även om hon varit medveten om vilken typ av arbete och arbetsvillkor som 

väntade, hon hade andra godtagbara handlingsalternativ och hon inte utsatts för tvång. 

Medlet kan vara kopplat till vilken som helst av de handelsåtgärder som räknas upp i 

4:1a. Det krävs inte att det otillbörliga medlet vidtas på samma gång som handels-

åtgärden. Även en situation där gärningsmannen hotat offret under en längre tid för att 

sedan missbruka den uppkomna situationen uppfyller kravet på kausalsamband.187 

Kravet på kausalsamband har sin grund i den internationella definitionen av 

människohandel, som anger att handelsåtgärden ska ha vidtagits genom (by means of) 

användande av otillbörliga medel. Som konstaterats ovan innebär även det faktum att de 

otillbörliga medlen måste kopplas till något annat än exploateringen för att rekvisitet 

ska få någon självständig betydelse att det inte är tillräckligt att tvång vidtagits för att 

förmå migranten att underkasta sig arbetet. Även om det i många fall kan konstateras att 

gärningsmannen använt sig av olika former av tvång och våld är det ofta svårt att styrka 

																																																								
187 Se t.ex. SOU 2008:41 s 107. 
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att dennes agerande var kopplat till en handelsåtgärd och att han hade uppsåt till detta 

samband. Det förefaller vanligare att tvång som vidtas under exploateringens gång 

syftar till att förmå migranten att utföra arbetsuppgifter, och således utgör ett moment i 

ledet tvångsarbete, än för att förmå honom att underkasta sig transporter eller 

inhysande.188 

Även om gärningsmannen använt sig av otillbörliga medel i samband med en 

handelsåtgärd har det i praxis visat sig svårt att stryka att medlet varit en förutsättning 

för handelsåtgärden. 189  I två domar från Göteborgs och Norrköpings tingsrätt 190 

konstaterade domstolarna att målsägandena tidigare varit aktiva i stölder och 

prostitution, samma verksamhet som de senare kom att utnyttjas i, och att det därför inte 

var visat att vilseledandet var en förutsättning för genomförande av handelsåtgärden. 

Norrköpings tingsrätt ansåg att det inte var osannolikt att målsäganden, som var 

medveten om att hon skulle arbeta som prostituerad, skulle ha samtyckt till arbetet även 

om hon kände till arbetsvillkoren innan hon reste till Sverige. Kvinnan hade inte fått 

någon lön och hon hade senare sålts till andra gärningsmän som fortsatt utnyttja henne 

sexuellt.191  

Vid bedömningen av om offret rekryterats genom vilseledande har domstolarna 

även lagt vikt vid att offret inte gjort några särskilda ansträngningar för att kontrollera 

vilka villkor som kommer gälla, vilken typ av arbete som ska utföras eller om 

gärningsmannen ens har möjligheter att förse offret med arbete,192 vilket jag uppfattar 

som att domstolarna menar att det inte är visat att arbetsvillkoren var av betydelse för 

målsägandens agerande och att ett kausalsamband därför inte är styrkt. Det är enligt min 

mening viktigt att markera skillnaden mellan att målsäganden varit medveten om att han 

kommer behandlas som en slav och att han tagit en risk för att bli exploaterad. Att offret 

insett eller borde ha insett risken för exploatering innebär inte att vilseledandet saknat 

betydelse för hans agerande. Av kommentaren till 9:1 BrB framgår även att det saknar 

betydelse om målsäganden framstår som lättlurad eller naiv. Min uppfattning är därför 

att brist på kontroll och verifiering av uppgivna arbetsvillkor aldrig bör ses som en 

indikation på att offret godtagit vilka villkor eller vilket arbete som helst. Särskilt när 

																																																								
188 Se t.ex. Svea hovrätt 2011-06-01 mål nr B 5971-10 och Hudiksvalls tingsrätt 2011-10-31 mål nr B 1834-11 där 
det inte gick att visa att det våld och de hotelser gärningsmannen utövat vidtagits för att underlätta genomförande av 
en handelsåtgärd. 
189 Se t.ex. Svea hovrätt 2003-06-26 mål nr B 3065-03. 
190 Göteborgs tingsrätt 2012-03-16 mål nr B 16821-11 och Norrköpings tingsrätt 2006-02-14 mål nr B 982-05. 
191 Domen överklagades dock till Göta hovrätt som ansåg det mycket osannolikt att målsäganden skulle ha samtyckt 
till att arbeta under sådana förhållanden och biföll åtalet, se Göta hovrätt 2006-06-13 mål nr B 626-06. 
192 Se t.ex. Göteborgs tingsrätt 2012-03-16 mål nr B 16821-11.och Malmö tingsrätt 2010-07-02 mål nr B 3573-10. 
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arbetstagare rekryterats från samhällets lägre skikt, är i desperat behov av en 

inkomstkälla och har låg utbildning är det olyckligt att domstolen tar hänsyn till 

huruvida målsäganden förvissat sig om och kontrollerat de arbetsvillkor som kommer 

gälla. En person som lever som papperslös i Sverige har på grund av brist på 

försörjningsmöjligheter ofta en svag förhandlingsposition gentemot arbetsgivaren varför 

det kan vara svårt att ifrågasätta och uppställa krav angående villkor när ett 

arbetstillfälle erbjuds.  

Domstolarna har alltså ansett att målsägandens samtycke till typen av arbete 

eller brist på kontroll av gällande villkor och arbetsgivarens förmåga att garantera dessa 

inneburit att det inte kunnat styrkas att målsäganden inte hade samtyckt även om hon 

var medveten om de villkor som senare kom att gälla. Kravet på kausalsamband har 

således medfört att domstolarna, trots att samtycke enligt Palermoprotokollet ska sakna 

betydelse så fort det kan konstateras att gärningsmannen använt sig av ett otillbörligt 

medel, måste föra resonemang där målsägandens hypotetiska samtycke utesluter 

straffansvar för arbetsgivaren. 

 

4.4.4.2 Kritik mot kravet på kausalsamband 

Borg menar att den stora fokus som hamnar på offrets agerande i det initiala skedet till 

viss del beror på kravet på kausalsamband och hur det tillämpas. Ordet genom har lett 

till att medverkan till rekrytering uppfattas som att gärningsmannen inte anses ha fått 

offret att underkasta sig handelsåtgärden genom otillbörliga medel utan enbart tagit 

tillfället i akt. Hon framhåller att kausalitetskravet förstärker en stereotypisk bild av 

människohandelsoffret som the coerced innocent som sällan passar in på verkligheten 

och öppnar upp för domstolen att göra karaktärsbedömningar och ta hänsyn till 

ovidkommande omständigheter.193 Målsägandens skyddsvärdhet bör enligt Borg inte 

bero av om det var denne eller gärningsmannen som initierade kontakten, vilket jag 

fullständigt håller med om. Det krävs sällan särskilt mycket aktivitet från arbetsgivarens 

sida för att få migranten att acceptera ett anställningserbjudande och det framstår då 

som slumpmässigt om det är denne som aktivt sökt upp arbetare eller om hon fått 

vetskap om ett arbetstillfälle på annat sätt och sedan uppsöker arbetsgivaren. De 

papperslösa arbetstagarna passar som nämnts inte in i denna bild av människohandels-

offret eftersom det är vanligt att de själva uppsöker arbetstillfällen. En del kommer 

																																																								
193 Se Borg Jansson, D 2013 s 118 och s 335 f och Borg Jansson, D 2014 s 111. 
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rentav till Sverige som asylsökande i syfte att hitta arbete här. Borg har ifrågasatt om 

det inte borde vara tillräckligt att offret faktiskt vilseletts istället för att spekulera i 

dennes hypotetiska inställning till de verkliga villkoren.194 Kravet på kausalsamband har 

skapat vad som enligt min uppfattning skulle kunna benämnas som människohandels-

bestämmelsens paradox, där samtycke ska sakna betydelse om gärningsmannen använt 

sig av otillbörliga medel men där samtycke, till och med ett hypotetiskt sådant, får 

avgörande betydelse för om handelsåtgärden vidtagits genom det otillbörliga medlet. 

Det kan även enligt min mening diskuteras om den stora vikt som lagts vid 

offrets samtycke vid avgörande om kausalsamband föreligger är förenligt med 

Palermoprotokollet. Enligt protokollet är det faktum att otillbörliga medel nyttjats 

tillräckligt för att ogiltigförklara migrantens samtycke till genomförande av 

handelsåtgärden. Såsom den svenska bestämmelsen utformats följer dock kravet på 

kausalsamband av dess ordalydelse och det kan därför av rättssäkerhetsskäl inte bortses 

från i rättstillämpningen. Det är enligt min uppfattning svårt att föreställa sig en 

tillämpning av kravet som inte innefattar en bedömning av vad migranten hade 

samtyckt till i en hypotetisk situation. Nedan kommer dock framgå att det inte är möjligt 

att med juridisk verkan samtycka till slaveri, träldom eller tvångsarbete.195 Detta innebär 

enligt min mening att det kan föreligga ett kausalsamband mellan medel och åtgärd 

även om domstolen bedömer att migranten hade lämnat sitt samtycke i en hypotetisk 

situation, om exploateringen är så pass grov att hon ändå inte med giltig verkan hade 

kunnat samtycka till denna.196   

Ett annat sätt att lösa problematiken med att en överdriven vikt läggs vid 

brottsoffrets aktivitet och hypotetiska samtycke är enligt Borg att istället relatera de 

otillbörliga medlen till det fortgående utnyttjandet.197 Borgs förslag adresserar samma 

problem som i utredningens förslag som diskuterades ovan, det vill säga att det inte 

alltid går att knyta de otillbörliga medlen till en handelsåtgärd eftersom de ofta utnyttjas 

i ett senare skede för att successivt uppnå en kontroll över offret. Förslaget utgör en 

alternativ lösning på hur de otillbörliga medlen istället kan knytas till den exploatering 

som sker under gärningsmannens kontroll. Fråga är dock enligt min mening om man 

med en sådan lösning kommer väl långt ifrån den internationella förståelsen av 

																																																								
194 Borg Jansson, D 2014 s 109. 
195 Se under 4.4. 
196 Se även Borg Jansson, D 2013 s 116. 
197 Borg Jansson, D 2014 s 183. 
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begreppet människohandel som avser brottets handelsaspekter, och inte dess 

exploateringsmoment. 

 

4.4.5 Avsikt att exploatera 

4.4.5.1 Gärningsmannen har agerat med avsiktsuppsåt 

Att handelsåtgärden ska vidtas i syfte att offret ska exploateras i viss 

verksamhet innebär att det för straffansvar krävs att gärningsmannen ska ha handlat med 

avsiktsuppsåt vid tidpunkten för handelsåtgärdens genomförande. För att kravet på 

avsiktsuppsåt ska vara uppfyllt krävs dock inte att exploateringen var det slutliga målet 

med gärningsmannens handlande. Även när exploateringen utgör ett genomgångsled för 

att uppnå ett annat syfte har gärningsmannen handlat med avsiktsuppsåt. 

Gärningsmannens syfte är sällan att åstadkomma ett utnyttjande i sig, utan snarare att 

tjäna pengar genom utnyttjandet. 198 Eftersom brottet inte kräver att ett utnyttjande 

faktiskt kommit till stånd är det även fråga om ett s.k. överskjutande uppsåtsrekvisit, 

vilket innebär att gärningsmannen måste ha haft uppsåt till något som kanske inte skett. 

Att exploatering ägt rum är varken nödvändigt eller tillräckligt för att konstatera att 

gärningsmannen då han vidtog handelsåtgärden handlade med avsikt att utnyttja offret, 

men det kan vara ett viktigt bevisfaktum för att uppsåt förelegat redan i initialskedet.199 

Från åklagarhåll har anförts att det är närmast omöjligt att bevisa att en 

gärningsman haft avsiktsuppsåt redan i det inledande skedet, vilket lett till att få åtal för 

människohandel väcks och att väckta åtal ogillas. Handelsåtgärder och otillbörliga 

medel nyttjas ofta långt innan ett tilltänkt utnyttjande äger rum, och rekvisitet ställer 

höga krav på en utstuderad brottsplan och bevisning. Kritiker har också anfört att det 

borde vara möjligt att döma för människohandel när avsiktsuppsåt uppkommer i ett 

senare skede. 200  Bristen har uppmärksammats i USA:s utrikesdepartements årliga 

rapport om människohandel.201 Att gärningsmannen redan när arbetsförhållandet inleds 

måste ha handlat med avsiktsuppsåt innebär att straffansvar förutsätter att brottets 

samtliga moment uppfylls i princip simultant. Det är inte ovanligt att ett utnyttjande-

syfte uppkommer först sedan ett anställningsförhållande mellan offer och gärningsman 

redan inletts, till exempel om en arbetande asylsökande får avslag på sin ansökan och 

																																																								
198 Se Asp, P m.fl. s 323 och Borg Jansson, D 2014 s 127. 
199 Se Asp, P m.fl. s 324 och s 377 f. 
200 Se SOU 2008:41 s 79 f, s 97 och s 110 f f. Från praxis se bl.a. Svea Hovrätt 2006-09-19 mål nr B 3651-06 och 
Hovrätten över Skåne och Blekinge 2006-01-11 mål nr B 2429-05. 
201 USA:s utrikesdepartement, Trafficking in Persons Report 2012 s 328. 
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arbetsgivaren utnyttjar den uppkomna situationen. De höga kraven som ställs på 

gärningsmannens brottsplan innebär enligt min uppfattning försämrade möjligheter att 

lagföra arbetsgivare som utnyttjar papperslösa migranter eftersom den största delen av 

särskilt den rekrytering som sker i Sverige inte förefaller vara planerad eller 

systematisk. Det faktum att olika former av tvångsmekanismer sällan behöver användas 

för att genomföra rekryteringen och att arbetsvillkor ofta successivt försämras innebär 

också svårigheter att bevisa att gärningsmannen initialt hade för avsikt att exploatera 

migranten. 

Kravet på avsiktsuppsåt har motiverats av att ett generellt uppsåtsrekvisit 

medför ett allt för vidsträckt gärningsmannaansvar. Som exempel togs att 

människosmugglare vars primära syfte är att tjäna pengar på människors förhoppningar 

om ett bättre liv i ett annat land skulle kunna dömas för människohandel eftersom de 

ofta kan tänkas ha likgiltighetsuppsåt i förhållande till exploateringen. Regeringen 

anförde att människohandelsrubriceringen endast bör tillämpas på fall där utnyttjandet 

utgör huvudmotivet för gärningsmannens handlande. Det framhölls att för gärningsmän 

som saknade avsiktsuppsåt kan medverkansansvar komma i fråga, eftersom sådant 

ansvar endast kräver likgiltighetsuppsåt i förhållande till huvudgärningsmannens 

avsiktsuppsåt.202 Inför den ändring som skedde 2004 uttryckte flera remissinstanser oro 

över kravet på avsiktsuppsåt. Flera ansåg att likgiltighetsuppsåt borde vara tillräckligt 

och BRÅ gick så långt som att föreslå kriminalisering av grov oaktsamhet i förhållande 

till det efterföljande utnyttjandet.203 Utredningen om människohandel m.m. föreslog 

2008 att rekvisitet i syfte att skulle bytas ut mot med uppsåt att.  

Borg anser att kravet förutom att medföra bevissvårigheter passar illa in på 

verkligheten där de flesta länkarna i kedjan enbart vill ha betalt för sin insats. För dem 

är det likgiltigt vad som händer efter det.204 Hon menar att det rättvisa och mest 

konsekventa vore att stämpla alla dessa länkar som människohandlare eftersom 

industrins lönsamhet är beroende av framgångsrikt deltagande av alla dessa personer. 

Oavsett deras roll är verksamhetens vinst och därmed alla medverkandes ekonomiska 

ersättning beroende av att utnyttjandet slutligen kommer till stånd.205 Enligt min mening 

kommer kravet på avsiktsuppsåt därför i praktiken att gå stick i stäv med ambitionen att 

kriminalisera varje länk i människohandelskedjan. Jag anser dock att Borgs resonemang 

																																																								
202 Se prop. 2001/02:124 s 26 f, prop. 2003/04:111 s 43 f. och prop. 2009/10:152 s 19 f. 
203 Se prop. 2003/04:111 s 43 f. 
204 Borg Jansson, D 2013 s 334. 
205 Borg Jansson, D 2014 s 128. 
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är svårförenligt med de straffrättsliga grunderna, enligt vilka var och en måste dömas 

för sin egen skuld och inte för att de utgör en länk i en verksamhet som i sin helhet är 

skadlig. Fråga är således vilket skuldkrav som kan anses rimligt med beaktande av 

brottets grovhet. Jag anser inte att, såsom regeringen anfört, ansvaret skulle bli allt för 

vidsträckt om likgiltighetsuppsåt var tillräckligt för straffansvar. För att gärnings-

mannen ska anses ha handlat med likgiltighetsuppsåt är det inte tillräckligt att hon var 

likgiltig till exploateringen. Det krävs också att hon haft en misstanke om att migranten 

kommer att exploateras på sätt som människohandelsbestämmelsen kräver.206 Detta 

skulle exempelvis kunna vara fallet om en person eller en grupp upprepade gånger 

kontaktar en människosmugglare och betalar för illegal transport av unga flickor eller 

andra personer från utsatta grupper. Ansvar skulle dock knappast komma i fråga för den 

mest omfattande typen av människosmuggling, nämligen transporter av människor som 

flytt sina hemländer. 

 

4.4.5.2 Tvångsarbete 

I förarbetena har lite sagts om innebörden av begreppet tvångsarbete och man har valt 

att istället direkt hänvisa till Palermoprotokollet och den internationella rätten, eftersom 

uttrycket avses ha samma innebörd som i de internationella instrumenten. I denna del 

hänvisas därför till redogörelsen i avsnitt 3.3.5. Det framgår inte klart i motiven om 

uttrycket i en situation som innebär nödläge syftar tillbaks på alla former av utnyttjande 

eller om det enbart hänför sig till annan verksamhet. Enligt motiven ska dock alla 

former av exploatering beskriva situationer där offret, utan att det föreligger något av 

rättsordningen erkänt intresse, tvingas att mot sin vilja utföra prestationer som är 

orättfärdiga eller innefattar ett element av förtryck eller innebär en påfrestning som 

skulle kunna undvikas. Även situationer där offret har någon annan slags skyldighet att 

prestera i eller annars tåla ett icke helt kortvarigt tillstånd av totalt beroende som den 

utsatte inte har någon möjlighet att själv påverka eller undkomma ska omfattas. Häri 

inbegrips t.ex. när en person tvingas arbeta för att betala av en skuld.207 Gemensamt för 

de avsedda situationerna är att offret försätts i ett tvångstillstånd som innebär att han 

helt eller delvis förlorar sin handlingsfrihet.208 Dåliga arbetsvillkor eller låg lön är inte 

tillräckligt. Vid den revision av straffbestämmelsen som genomfördes 2010 ersattes 

																																																								
206 Se Asp, P m.fl. s 321 f. 
207 Prop. 2003/04:111 s 45. 
208 Holmqvist, L m.fl. kommentaren till 4:1a. 



 58 

ordet utnyttja med exploatera. Ändringen markerar att det ska vara fråga om ett 

otillbörligt användande där människor hanteras och betraktas som handelsvaror, till 

skillnad från utnyttja som även kan omfatta att dra god nytta av något.209 

I den enda fällande domen för människohandel för tvångsarbete hade 

målsägandena dels utnyttjats i bärplockning, dels för att utföra arbete på ett hus. Åtalet 

bifölls i den förra men inte i den senare delen. Tingsrätten motiverade dock inte 

rubriceringen och angav inte vilka omständigheter som beaktats, utöver de som ansågs 

utgöra utnyttjande av arbetarnas utsatta belägenhet.210 Målsägandena hade arbetat med 

bärplockning tio till elva timmar per dag. De hade inte fått någon lön för arbetet. De 

fick inte heller lön för arbetet på huset, men detta var av mycket mer begränsad 

omfattning. I en annan dom där gärningsmannen dömdes för att hon utnyttjat 

målsägandena för att genomföra stölder ansågs tvångsarbete inte ha förelegat. 

Tingsrätten påpekade att det krävs att offret är förhindrat att fritt bestämma över sina 

göranden och låtanden. Att målsägandena arbetat långa tider utan pauser ansågs 

innebära en viss inskränkning i deras handlingsfrihet. Med beaktande av att 

målsägandena enligt vittnesuppgifter i övrigt rört sig fritt ansågs gärningsmannen inte 

ha avsett utnyttja dem i tvångsarbete, trots att det var styrkt att hon aldrig avsett att 

utbetala någon lön.211 Att tillämpa ett krav på att offret i viss mån ska ha varit 

frihetsberövat strider enligt min uppfattning mot den internationella definitionen av 

exploatering för tvångsarbete. Exploateringen utgörs av de tillämpade arbetsvillkoren, 

och ILO:s definition av tvångsarbete uppställer inget krav på frihetsberövande. Vad 

gäller de irreguljära migranterna krävs sällan att de frihetsberövas för att arbetsgivaren 

ska kunna upprätthålla kontrollen över dem eftersom deras prekära status och brist på 

alternativa försörjningsmöjligheter fungerar som en stark psykisk kontrollmekanism.212 

Det är svårt att dra några generella slutsatser om vad som krävs för att ett 

utnyttjande ska utgöra tvångsarbete från förarbeten och praxis. Typen av arbete, 

arbetstider och ersättning ingår som en del i en helhetsbedömning av om personen har 

exploaterats i en situation som inneburit nödläge för honom. Vidare beaktas 

boendeförhållanden och tillgång till mat och vatten, om detta anordnas av 

gärningsmannen, och sådana omständigheter som tidigare hade betydelse för om 

																																																								
209 Prop. 2009/10:152 s 20 f. 
210 Se under 4.3.3.4. 
211 Solna tingsrätt 2010-06-17 mål nr B 421-08. Domen överklagades dock till hovrätten som ogillade åtalet eftersom 
det tidigare gällande kontrollrekvisitet inte var uppfyllt, se Svea hovrätt 2011-06-01 mål nr B 5971-10. 
212 Se t.ex. Khosravi, S i SOU 2006:37 296, Rikspolisstyrelsen, Lägesrapport 15 s 22 och Hulting, M s 37. 
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gärningsmannen haft kontroll över offret, såsom om våld eller hotelser förekommit.213 

Bedömningen måste enligt min mening försvåras av att det inte är vad som faktiskt ägt 

rum som är avgörande, utan vad gärningsmannen avsåg när en handelsåtgärd vidtogs. 

 

4.4.5.3 Annan verksamhet i situation som innebär nödläge 

Begreppet annan verksamhet i en situation som innebär nödläge för den utsatte avser 

någon form av åtgärd som offret ska utföra eller underkasta sig. Offret ska befinna sig i 

en verkligt svår situation som inte är helt tillfällig eller övergående. Som exempel på 

sådant utnyttjande anges i motiven när en person, utan att det är fråga om tvångsarbete, 

förmås arbeta under synnerligen svåra förhållanden till en mycket låg lön.214 I praxis har 

uttrycket främst åberopats och tillämpats i samband med utnyttjade i tiggeri eller 

organiserade stölder, men bör i enlighet med detta motivuttalande även kunna tillämpas 

för arbetskraftsexploatering av mindre allvarlig art. 

 

4.5 Samtyckets betydelse 
Införande av ett uttryckligt stadgande om att samtycke saknar betydelse i den svenska 

straffbestämmelsen diskuterades i samband med ändringarna 2004. Regeringen anförde 

dock att det följer redan av bestämmelsens konstruktion och straffrättens allmänna 

principer att offrets samtycke är irrelevant, varför ett uttryckligt stadgande skulle vara 

överflödigt. Eftersom brottet fullbordas redan innan utnyttjandet kommit till stånd 

saknar det betydelse om offret senare samtycker. Vidare följer av BrB 24:7 att ett 

samtycke bara har ansvarsbefriande verkan om gärningen med hänsyn till den skada, 

kränkning eller fara som den medför, dess syfte och övriga omständigheter är försvarlig 

vilket enligt regeringen normalt inte skulle vara fallet när det gäller människohandel. På 

så sätt överensstämmer svensk rätt med den ovan presenterade principen om samtyckets 

nedre gräns. Själva samtycket måste också uppfylla vissa krav. Det måste vara lämnat 

frivilligt och med full insikt om relevanta förhållanden. Ett samtycke som framkallats 

med hjälp av något av de otillbörliga medlen är således aldrig relevant.215 

Som framgått har både uttryckligt och hypotetiskt samtycke ändå tillmätts stor 

betydelse i olika sammanhang, däribland för att fastställa om det förelegat ett 

kausalsamband mellan otillbörligt medel och handelsåtgärd och har även tillåtits 

																																																								
213 Se Malmö tingsrätt 2010-07-02 mål nr B 3573-10 och Hudiksvalls tingsrätt 2012-06-15 mål nr B 2220-11 och 
2011-10-31 mål nr B 1834-11. 
214 Prop. 2009/10:152 s 60. 
215 Prop. 2003/04:111 s 60 f. Se även SOU 2008:41 s 120 f. 
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påverka bedömningen av om gärningsmannen utnyttjat offrets utsatta belägenhet. 

Omständigheter som tyder på att offret samtyckt efter att brottet redan fullbordats har 

också tillmätts betydelse. Att godta samtycke eller omständigheter som tyder på 

samtycke som bevisfaktum mot att en handelsåtgärd vidtagits genom användande av 

otillbörliga medel undergräver enligt min mening skyddet för brottsoffren och riskerar 

påverka domstolarnas bedömning av även andra rekvisit, såsom huruvida det varit fråga 

om exploatering. Detta är av särskild betydelse för de papperslösa arbetstagare som 

hamnat i exploatering eftersom de som nämnts ofta själva önskar utföra arbete och är 

villiga att godta villkor som är sämre än på den reguljära arbetsmarknaden. Svenska 

straffrättsliga principer såsom att samtycke måste ha lämnats frivilligt och att gärningen 

måste vara försvarlig utesluter enligt min mening i tillräcklig mån beaktande av 

samtycke. I praxis har dock domstolarna inte i tillräcklig grad tagit hänsyn till 

omständigheter som undergräver samtyckets juridiska relevans.  

 

4.6 Brottets fullbordan 
För att människohandelsbrottet ska fullbordas krävs inte att ett utnyttjande faktiskt har 

ägt rum, utan brottet är begånget när gärningsmannen vidtar en av de handelsåtgärder 

som uppräknas i bestämmelsen och övriga rekvisit vid den tidpunkten är uppfyllda.216 

Syftet med den tidiga fullbordanspunkten har inte behandlats i motiven, men får enligt 

min mening antas vara att lagstiftaren velat uppnå överensstämmelse med den 

internationella definitionen av människohandel och få utökade möjligheter att ingripa 

för att förhindra att ett utnyttjande kommit till stånd.  

Borg har anfört att det skydd den tidiga fullbordanspunkten innebär är av 

mycket liten betydelse för offret eftersom utnyttjandet regelmässigt har fortgått under en 

längre tid innan brottet upptäcks. Hon anser att det ur ett brottsutredningsperspektiv är 

orealistiskt att brott ska kunna upptäckas i ett så tidigt skede.217 Borgs påstående 

verifieras av den underrättspraxis jag har tagit del av, varav endast två åtal avsåg fall där 

utnyttjande inte ännu ägt rum. I det ena fallet var det oklart på vilket sätt 

gärningsmännen avsett utnyttja målsäganden och det var därför inte styrkt att de handlat 

med avsiktsuppsåt.218 I det andra fallet fälldes gärningsmännen eftersom de hade gjort 

uttalanden som tydde på att målsäganden skulle utnyttjas sexuellt på samma sätt som en 

																																																								
216 Prop. 2009/10:152 s 60. 
217 Borg Jansson, D 2014 s 137. 
218 Västmanlands tingsrätt 2011-08-25 mål nr B 406-11. 
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annan målsägande i målet. 219  Målsäganden hade dock redan upprepade gånger 

våldtagits av en av gärningsmännen. Det faktum att det i princip krävdes utnyttjande av 

en annan person som bevisfaktum för att gärningsmannen avsett utnyttja målsäganden 

tyder enligt min mening på att straffbestämmelsen knappast kan anses möjliggöra 

ingripanden i ett tidigt skede på ett effektivt sätt.  

I ytterligare ett fall avseende bärplockning ogillades åtalet bland annat då 

exploateringen pågått under en mycket kort tid och det därför inte kunde styrkas att 

gärningsmannen inte avsett att betala målsägandena för deras arbete.220 I ett mål 

avseende människohandel för stöldverksamhet uttalade tingsrätten att åtalet skulle 

ogillas enbart på den grunden att målsäganden befunnit sig i Sverige under en mycket 

begränsad tid och att han inte hade exploaterats på sätt som krävs för straffansvar. 221 

Domarna tyder enligt min mening på att det även om människohandeln upptäcks i ett 

tidigt skede är mycket svårt att bevisa att gärningsmannen avsett exploatera offret, 

eftersom den fullbordade och faktiska exploateringen ofta är det viktigaste 

bevisfaktumet för gärningsmannens avsiktsuppsåt. Exploatering av papperslösa är 

dessutom svår att upptäcka i ett tidigt skede eftersom det ofta sker inom annars legala 

sektorer och eftersom papperslösa har anledning att undvika uppmärksamhet och 

kontakter med myndigheter. Det tycks också med hänsyn till den sist nämnda domen 

råda viss förvirring bland domstolarna angående vad som faktiskt krävs för fullbordat 

brott. 

 

4.7 Ansvar för medhjälp till människohandel 
Som nämnts ovan har regeringen som argument för att behålla kravet på avsiktsuppsåt i 

förhållande till ett tilltänkt utnyttjande anfört att den som saknar sådant uppsåt kan 

dömas som medverkande, om han har uppsåt till huvudgärningsmannens avsiktsuppsåt. 

För att utreda om detta är ett effektivt alternativ till ett generellt uppsåtskrav kommer 

jag att kort redogöra för förutsättningarna för att döma för medverkan till 

människohandel. I det följande benämns den som är gärningsman i strikt mening som 

gärningsman. 

Av BrB 23:4 följer att medverkan till människohandel är straffbelagt. Enligt 

bestämmelsen ska även den som främjat gärningen med råd eller dåd dömas till ansvar. 

																																																								
219 Katrineholms tingsrätt 2006-04-12 mål nr B 133-05. 
220 Hudiksvalls tingsrätt 2011-10-31 mål nr B 1834-11. 
221 Göteborgs tingsrätt 2012-03-16 mål nr B 16821-11. 
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Denna typ av medverkan kallas medhjälp. Medverkan kan också begås genom att någon 

anstiftar en annan person att begå brott, men denna form är främst avsedd för fall där 

den medverkande haft uppsåt som krävs för fullbordat brott men inte fysiskt utfört 

åtgärderna. Jag bedömer därför att anstiftansansvar saknar relevans i sammanhanget. En 

första förutsättning för ansvar för medhjälp är att det finns en straffbelagd gärning att 

främja, det s.k. medverkansobjektet. Medverkansobjektet utgörs av den straffbelagda 

gärning som gärningsmannen begått. Det innebär att det måste kunna bevisas att någon 

har begått en gärning som uppfyller samtliga rekvisit i 4:1a, inklusive kravet på 

avsiktsuppsåt i förhållande till exploateringen. Däremot krävs inte att någon har dömts 

till ansvar som gärningsman för människohandel, att en enskild gärningsman 

identifierats eller att den person som utfört gärningen varit uppsåtlig eller oaktsam på 

sätt som krävs för ansvar.222 Vidare krävs att hjälparen psykiskt eller fysiskt främjat 

gärningsmannens gärning. Ett psykiskt främjande kan t.ex. bestå i att den medverkande 

ger gärningsmannen råd om potentiella offer och hur de kan föras in i landet. Ett fysiskt 

främjande kan t.ex. vara att bistå med transport eller bostad för gärningsman och 

offer. 223  Den medverkande måste vidare ha haft uppsåt i förhållande till 

gärningsmannens straffbelagda gärning, det vill säga till det otillbörliga medlet, 

handelsåtgärden och avsikten att exploatera offret. Likgiltighetsuppsåt är tillräckligt. 

Den medverkande måste också ha haft åtminstone likgiltighetsuppsåt i förhållande till 

sin egen gärning och till att han härigenom främjar människohandeln.224 

Ansvar för medhjälp till människohandel förutsätter således att det finns en 

annan gärningsman som genom användande av otillbörliga medel vidtagit en 

handelsåtgärd med avsikt att exploatera offret. Min uppfattning är därför att de 

bevissvårigheter som är förknippade med kravet på avsiktsuppsåt inte undviks genom 

en tillämpning av medverkansansvaret. Att bevisa att en oidentifierad gärningsman haft 

avsiktsuppsåt är ingen lätt uppgift för åklagaren. Ansvar för medverkan är heller inte 

aktuellt när någon agerat ensam och lämpar sig bättre för fall där ett stort antal 

gärningsmän varit inblandade. När det gäller exploatering av papperslösa arbetstagare 

rör det sig ofta om en ensam eller några få gärningsmän som bedriver småskalig 

verksamhet och inte ägnar sig åt organiserad människohandel. Möjligheten att framföra 

ett alternativt ansvarsyrkande för medverkan har inte utnyttjats i någon större mån. I de 

																																																								
222 Asp m.fl. s 466–468. 
223 A a s 468 f. 
224 A a s 475 f. 
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domar jag haft tillgång till i sin helhet har enbart en person dömts för medhjälp till 

människohandel. I målet dömdes även flera personer som gärningsmän i strikt 

mening. 225  Enbart i ett fall stod en man ensam åtalad för medverkan till 

människohandel, men han dömdes slutligen av hovrätten som gärningsman i strikt 

mening.226 Borg menar också att det inte minst för offret har en symbolisk betydelse att 

döma någon som gärningsman i strikt mening.227 

 

4.8 Slutsatser och sammanfattande synpunkter 
Straffbestämmelsen för människohandel har fått utstå mycket kritik. Åklagare har anfört 

att skälet till att så få fall åtalas som människohandel är att bestämmelsen som helhet är 

närmas omöjlig att tillämpa. Enligt Utredningen om människohandel m.m. tillämpas 

inte bestämmelsen i enlighet med internationella instrument och förarbetsuttalanden.228 

Kritiken riktar sig bland annat mot att bestämmelsen lägger för stor fokus på 

initialskedet vilket medför bevissvårigheter och att den fortgående exploateringen inte 

kan bestraffas på ett effektivt sätt. Uppbyggnaden av 4:1a förutsätter att samtliga 

moment uppfylls simultant och i ett mycket tidigt skede av processen, men så är sällan 

fallet i verkligheten särskilt vad avser arbetskraftsexploatering av papperslösa 

migranter. Den tidiga fullbordanspunkten gör enligt min mening mer skada än nytta och 

ingripanden kan sällan ske i tid för att förhindra exploatering.  

Tillämpning av 4:1a förutsätter även en mycket utstuderad brottsplan och 

baseras på en stereotypisk bild av människohandelsoffer som inte överensstämmer med 

verkligheten, vilket medför att det blir mycket svårt att döma för människohandel när 

offret, såsom ofta är fallet vid anställning av papperslösa, medverkat till rekryteringen. 

Både frivilligorganisationer och svenska staten har kritiserats för att presentera en allt 

för smal bild av människohandelsfenomenet som ett brott riktat mot kvinnor och barn 

som kidnappas och hålls inspärrade för att utnyttjas sexuellt, vilket lämnar särskilt 

vuxna män som kommer till Sverige med vilja att arbeta utanför straffbestämmelsens 

skydd. Kritiker framhåller att det är utbud och situationen i offrens hemländer som ger 

människohandelsindustrin bränsle och att desperata människor väljer att komma till 

Sverige även om de är medvetna om risken för exploatering.229 Enligt min mening 

																																																								
225 Norrköpings tingsrätt 2006-02-14 mål nr B 982-05. 
226 Svea hovrätt 2011-07-05 mål nr B 4140-11. 
227 Borg Jansson, D 2012 s 185. 
228 SOU 2008:41 s 93. 
229 Se t.ex. http://www.expressen.se/debatt/darfor-misslyckas-trafficking-politiken/ . 
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bidrar även den bild av förövaren som bestämmelsen bygger på till att den misslyckas 

med att effektivt sanktionera exploatering av människor. Brottsbeskrivningens 

konstruktion passar väl in på brottslighet där ett flertal personer är involverade såsom 

rekryterare, transportör och slutligen mottagaren som fullföljer exploateringen och 

dessa från början har en väl utstuderad brottsplan. Betydligt svårare blir det att tillämpa 

bestämmelsen om en ensam arbetsgivare anställer en person i en mycket utsatt situation 

och efterhand inser möjligheterna att tjäna pengar och därefter successivt och oplanerat 

verkställer brottsplanen, vilket är karaktäristiskt för de flesta fall av exploatering av 

papperslösa arbetstagare. Att straffbestämmelsen är svår att tillämpa när papperslösa 

migranter fallit offer för tvångsarbete styrks enligt min mening av det faktum att ingen 

av de domar jag haft tillgång till har avsett målsägande som befunnit sig i Sverige utan 

tillstånd, med undantag för EU-migranter som eventuellt inte uppfyller kraven för 

uppehållsrätt. 

Kontrollrekvisitet togs bort 2010 i syfte att göra bestämmelsen mer 

lättillämpad. Antalet åtal är dock fortsättningsvis lågt i förhållande till antalet 

polisanmälningar230 vilket kan tyda på att åklagare fortfarande finner det svårt att styrka 

alla straffbestämmelsens moment. Det måste dock beaktas att brottstypen även är 

mycket svårutredd på grund av att de drabbade så gott som alltid är utländska 

medborgare som ofta lämnar landet innan åtal hinner väckas och ibland är ovilliga att 

medverka i utredningen på grund av rädsla för förövarna. Det låga antalet åtal kan 

således inte hänföras enbart till straffbestämmelsens komplexitet. 

  

																																																								
230 Se http://bra.se, statistik över anmälda och handlagda brott. 2014 anmäldes 93 misstänkta fall av människohandel. 
2015 handlades 63 anmälningar, vilket innebär att något beslut fattades avseende anmälningarna. Inga åtal väcktes. 
2013 anmäldes 83 fall av människohandel till polisen. 2014 handlades 95 anmälningar och ett åtal väcktes avseende 
människohandel för tiggeri. I Länsstyrelsen i Stockholms läns rapport 2014:10 uppskattades enbart antalet EU-
migranter utsatta för arbetskraftsexploatering eller tvångsarbete vara mellan 537 och 845 personer år 2013. Se även 
Group of Experts on Action against Trafficking in Human Beings (GRETA), Report Concerning the Implementation 
of the Council of Europe Convention on Action against Trafficking in Human Beings by Sweden, p. 202-204 där 
GRETA kritiserar det låta antalet fällande domar särskilt vad gäller människohandel för andra än sexuella ändamål. 
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5 Att tillämpa BrB 4:1a vid arbetskraftsexploatering av irreguljära 

migranter 
5.1 Inledning 
Ovan har de juridiska kraven för att en gärning ska uppfylla rekvisiten för 

människohandel och de särskilda problem som är förknippade med tolkning och 

tillämpning av människohandelsbestämmelsen diskuterats ur såväl ett internationellt 

som svensk perspektiv. En god grund har lagts för att utvärdera förutsättningarna för att 

tillämpa människohandelsbestämmelsen vid exploatering av papperslösa arbetstagare. 

Både rätts- och bevisfrågor kommer att beröras. Såväl svenska rättskällor som den 

internationella rätten och dess tillhörande rättskällor kommer att beaktas i syfte att 

utreda om det i ljuset av den internationella rätten finns förutsättningar för att tillämpa 

BrB 4:1a i större utsträckning än som skett till dato.  

Diskussionen har nedan delats upp i två typfall; rekrytering i utlandet och 

rekrytering i Sverige. Exploateringen är i stort sett likadan oavsett hur personen hamnat 

i den. För att undvika upprepningar behandlas därför inledningsvis den exploatering 

som gärningsmannens avsiktsuppsåt ska relatera till. Vidare ger inhysande och 

transporter som sker under den pågående exploateringen upphov till särskilda frågor 

som är i stort sett desamma oavsett hur rekryteringen skett varför detta avslutningsvis 

behandlas skilt. 
 

5.2 Exploatering i tvångsarbete eller annan situation som innebär nödläge 
5.2.1 Inledning 

Eftersom det saknas en svensk definition av tvångsarbete kommer följande analys att 

utgå från EKMR:s och ILO:s definition av fenomenet. Straffbestämmelsens ordalydelse 

bör enligt min uppfattning inte utgöra något hinder för beaktande av de internationella 

källorna och andra dokument relevanta för dess tolkning eftersom begreppet inte 

definieras närmre i svensk lagtext. För att det ska vara fråga om människohandel måste 

arbetet utföras under hot om straff och inte vara frivilligt. Vidare krävs att arbetet är 

exploaterande. 
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5.2.2 Rekvisiten för exploatering i tvångsarbete 

5.2.2.1 Hot om straff 

Vad gäller rekvisitet hot om straff kan konstateras att flera av de företeelser som av ILO 

har identifierats som starka indikationer på tvångsarbete, däribland isolering och 

övervakning, skuldslaveri och omhändertagande av identitetshandlingar förekommer på 

den irreguljära svenska arbetsmarknaden. Andra förekommande indikationer av 

normalgraden är hot om avslöjande för myndigheter och därmed återsändande till 

hemlandet, böter, våld och sexuellt våld. Att löner helt eller delvis innehålls är 

vanligt.231  Sådana hot är enligt min mening särskilt underkuvande för papperslösa 

arbetstagare eftersom de saknar möjlighet att begagna sig av myndigheternas skydd om 

hoten verkställs.  

Som framgått behöver straffhotet inte härröra från arbetsgivaren, utan det kan 

bestå av redan existerande förhållanden som förhindrar migranten från att lämna arbetet 

och som arbetsgivaren utnyttjar för att påföra migranten exploaterande arbetsuppgifter 

eller extrema arbetstider. 232  Den papperslöses prekära status utgör som Khosravi 

påpekat en disciplinär mekanism som underlättar för arbetsgivaren att kontrollera och 

exploatera honom eftersom han inte kan uppsöka myndigheterna om han blir illa 

behandlad och eftersom arbetsgivaren kan hota med avslöjande om arbetstagaren klagar 

på arbetsvillkoren.233 Med papperslösheten följer begränsade möjligheter att försörja 

sig, och att hota med avsked kan därför förmå arbetaren att underkasta sig 

arbetsgivarens krav. Att många migranter befinner sig i en språkligt och kulturellt 

främmande miljö samt saknar socialt nätverk bidrar till en viss utsatthet. Genom att 

migranter påtvingas överdrivet långa arbetsdagar hindras de från att lära sig svenska, 

skapa ett kontaktnät i Sverige och integreras i samhället. 234 Arbetsgivarna är medvetna 

om att kontakter med det svenska samhället ökar risken för att migranterna får vetskap 

om sina rättigheter och protesterar mot arbetsgivaren eller tar kontakt med 

myndigheterna. Att arbetsgivare vidtar åtgärder för att upprätthålla isoleringen tyder 

därför enligt min uppfattning på att migrantens utsatthet och isolering utnyttjas för att 

																																																								
231 Se ovan under 2.2.2.2. 
232 Se ILO 2007 Report III part B s 20 f., Siliadin mot Frankrike § 118 och 119 och ovan under 3.3.5.2. 
233 Se ovan under 2.2.2.1. 
234 Se ovan under 2.2.3.2. 
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påtvinga denne svåra arbetsförhållanden.235 

Varken ILO eller Europadomstolen har preciserat hur allvarligt straffhotet 

måste vara för att det ska röra sig om tvångsarbete, men särskilt höga krav tycks inte ha 

ställts då alla negativa konsekvenser som kan följa av att en anställning avslutas enligt 

ILO kan omfattas.236 Om straffhotet inte framstår som särskilt grovt och främst består i 

avtalsrättsliga konsekvenser eller dylikt har Europadomstolen inte låtit talan falla på att 

klaganden inte arbetat under hot om straff, utan snarare konstaterat att ingen kränkning 

av konventionen skett eftersom klaganden frivilligt åtagit sig att utföra arbetet.237 

Huruvida en eller flera åtgärder krävs för att migranten ska anses arbeta under hot om 

straff måste enligt min uppfattning bedömas från fall till fall. Av det faktum att flera 

indikationer på arbete under straffhot förekommer och att arbetsgivare tycks utnyttja att 

migranterna redan på grund av sin irreguljära status är isolerade från samhället och har 

begränsade möjligheter att försörja sig genom att tillämpa sämre villkor än på den 

reguljära marknaden följer enligt min uppfattning att många papperslösa arbetstagare i 

Sverige måste anses arbeta under hot om straff. 

I praxis finns dock även efter kontrollrekvisitets utmönstrande en tendens att 

ställa mycket höga krav på det tvång som utövas mot den som fallit offer för 

människohandel, vilket i princip inneburit att domstolarna krävt att den utsatte ska ha 

varit frihetsberövad.238 Detta har särskild betydelse vad gäller de irreguljära migranterna 

eftersom deras prekära status som nämnts möjliggör en stark psykisk kontroll, vilket 

innebär att arbetsgivaren inte behöver fysiskt begränsa migranternas rörelsefrihet.239  

Kravet på att offret ska ha varit frihetsberövat för att rekvisiten för människohandel ska 

anses uppfyllda saknar grund både i svensk lagtext och i internationella instrument. Om 

domstolarna övergav kravet på frihetsberövande skulle förutsättningarna för att döma 

arbetsgivaren för människohandel vid exploatering av irreguljära migranter förbättras. 

 

5.2.2.2 Ofrivilligt arbete 

Gällande kravet på att arbetet inte ska utföras frivilligt verkar det mycket ovanligt att 

papperslösa arbetstagare tvingas in i arbetet genom våldsanvändning. Vilseledande 

																																																								
235 Se ovan under 2.2.2.2. 
236 ILO 2005 s 20. 
237 Se t.ex. Van der Mussele mot Belgien § 35 och § 40. 
238 Se t.ex. Solna tingsrätt 2010-06-17 mål nr B 421-08 och Malmö tingsrätt 2010-07-02 mål nr B 3573-10. Se även 
http://www.dn.se/nyheter/sverige/papperslosa-utnyttjades-i-knarkfabriker/. Polisen ansåg inte att papperslösa som 
arbetat med att övervaka cannabisodlingar dygnet runt var utsatta för människohandel eftersom de inte varit inlåsta. 
239 Se t.ex. Khosravi, S i SOU 2006:37 296, Rikspolisstyrelsen, Lägesrapport 15 s 22 och Hulting, M s 37. 
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förekommer,240 vilket utesluter frivillighet i vart fall om vilseledandet var av betydelse 

för migrantens beslut att åta sig arbetet. Utmärkande för rekrytering av papperslösa 

arbetstagare är dock att de åtar sig att utföra arbetet med vetskap om de villkor och 

förhållanden som kommer råda. Det är i detta sammanhang av stor betydelse att 

Europadomstolen slagit fast att det finns en nedre gräns för vad arbetstagaren med giltig 

verkan kan samtycka till och att straffhotet och arbetsförhållandena kan ogiltigförklara 

ett initialt samtycke. Detsamma gäller enligt svensk rätt. Huruvida samtycket 

ogiltigförklarats avgörs genom en proportionalitetsbedömning. De framtida fördelarna 

av det utförda arbetet ska vägas mot den börda arbetet och arbetsvillkoren innebär för 

migranten.241  

I de allra flesta fall följer inga framtida fördelar av den exploatering de 

papperslösa arbetstagarna utsätts för. Det förekommer att arbetsgivaren utlovar en högre 

lön, bättre arbetsvillkor och reglerad status i framtiden så länge arbetaren sköter sig.242 

Enligt min mening kan hänsyn inte tas till exempelvis att arbetsgivaren utfäst sig att 

ordna arbetstillstånd till arbetstagaren, eftersom detta inte är en förmån kopplad till 

yrkesutövning och dessutom enligt vårt rättssystem är en grundförutsättning för att 

arbete över huvud taget ska kunna utföras lagligt. Det vore orimligt om arbetsgivaren 

kunde beröva arbetstagaren arbetsvillkor som uppnår en minimistandard och sedan 

hävda att erhållande av dessa villkor utgör en framtida fördel med utförande av arbete 

under exploaterande förhållanden. Den exploatering de papperslösa arbetstagarna utsätts 

för utgör således en sådan börda att ett initialt samtycke saknar betydelse. ILO har också 

uttalat att arbetet på grund av straffhot som aktiveras under anställningens gång kan 

övergå från frivilligt till ofrivilligt, vilket innebär att det ofta är tillräckligt att konstatera 

att migranten arbetar under hot om straff såsom beskrivits ovan.243 

 

5.2.2.3 Exploatering 

Som nämnts föreligger oklarheter angående hur begreppet exploatering ska förstås. 

Såväl i svenska som internationella källor har uttalats att det inte innebär att någon 

exploateras i tvångsarbete enbart för att hon arbetar till sämre lön eller arbetsvillkor än 

de som gäller enligt nationell standard. 244  Detta tyder på att den av Stoyanova 

																																																								
240 Se ovan under 2.2.1.1. 
241 Se t.ex. Van der Mussele mot Belgien § 36–37. 
242 Se t.ex. http://dn.fokus.se/mongoliska-kvinnor. 
243 Se ovan under 3.3.5.1. 
244 Se Ds 2008:7 s 34 och ILO, Global Report under the Follow-up to the ILO Declaration on Fundemental Principles 
and rights to Work 2005. 
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föreslagna metoden är mer lämplig än att enbart jämföra tillämpade förhållanden med 

nationella standarder. Det innebär att arbetsgivaren ska ha dragit otillbörlig fördel av 

migrantens arbetssituation. Vinsten är otillbörlig om diskrepansen mellan nationell 

standard och tillämpade villkor uppnår en viss svårhetsgrad och innebär att arbetet är 

skadligt för migranten. En sådan metod överensstämmer också med det faktum att 

människohandel anses utgöra en mycket grov kränkning av den mänskliga integriteten 

och med UNODC:s uttalande om att en gräns mellan människohandel och villkor som 

”enbart” utgör brott mot arbetsrättslig lagstiftning måste upprätthållas.245 Jag kommer 

därför i det följande att tillämpa denna modell. 

 På Sveriges irreguljära arbetsmarknad förekommer extremt långa arbetsdagar 

utan veckovila. Många migranter erhåller en mycket låg lön och arbetar under dåliga 

förhållanden. Det förekommer att arbetsgivaren inte betalar lön enligt vad som utlovats 

och att godtyckliga avdrag för olika kostnader görs.246 Vad gäller diskrepansen mellan 

tillämpade villkor och nationell standard ska bland annat enligt hotell- och 

restaurangfacket månadslönen för en okvalificerad restaurangarbetare utan 

arbetslivserfarenhet uppgå till ungefär 20 000 kronor per månad brutto exklusive 

övertids- och helgtillägg vid heltidsarbete.247  Enligt Arbetstidslagen § 5 ska ordinarie 

arbetstid inte överstiga 40 timmar per vecka. Kinesiska restaurangarbetare har uppgetts 

tjäna så lite som 3000 kronor per månad för arbete så mycket som 78 timmar per 

vecka.248  

I svensk praxis har även hänsyn tagits till boende- och levnadsförhållanden i 

övrigt när arbetsgivaren ansvarat för detta. Bostadsstandarden är ofta mycket låg och 

många migranter inhyses i små lägenheter. Det förekommer att särskilt bärplockare 

inhyses i tält eller andra byggnader som inte är ämnade för boende och de har ofta 

mycket begränsad tillgång till mat och vatten.249  Diskrepansen mellan tillämpade 

arbetsvillkor och levnadsförhållanden och nationell standard är enligt min mening 

betydande. Att utvärdera konsekvenserna av de dåliga villkoren för migrantarbetarnas 

hälsa låter sig inte göras inom ramen för detta arbete, men det är enligt min uppfattning 

uppenbart att extrema arbetstider, brist på ledighet, bristande tillgång till 

säkerhetsutrustning och sjukvård, dålig bostadsstandard och bristande tillgång till mat är 

																																																								
245 Se ovan under 3.3.5.3. 
246 Se ovan under 2.2.3.2 och  
247 Se http://www.hrf.net/din-lon. 
248 Se ovan under 2.2.3.2 och Khosravi, S i SOU 2006:37 s 298. Enligt intervjuer genomförda 2005 var den 
genomsnittliga lönen för en papperslös arbetstagare 33 kronor per timme. 
249 Se t.ex. Rikspolisstyrelsen, Lägesrapport 15 s 24. 
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skadligt för migrantarbetarnas hälsa. De låga lönenivåerna innebär att arbetsgivaren drar 

ekonomisk fördel av exploateringen. Min uppfattning är följaktligen att många 

arbetande papperslösa migranter måste anses utsatta för exploatering. 

 

5.2.3 Exploatering i annan verksamhet som innebär nödläge för den utsatte 

Vad gäller exploatering i annan verksamhet som innebär nödläge för den utsatte är som 

nämnts vägledning angående tolkning av begreppet mycket knapphändig, och rekvisitet 

har aldrig tillämpats på ”vanligt arbete” i praxis. Det är därför svårt att konstatera annat 

än att förhållanden som ligger strax under gränsen för tvångsarbete där en migrant 

förmås att arbeta under mycket svåra förhållanden till en mycket låg lön bör kunna 

omfattas av rekvisitet.  

I ett mål från Solna tingsrätt uttalade domstolen med hänvisning till 

straffbestämmelsens förarbeten att det för att det ska vara fråga om tvångsarbete krävs 

att den utsatta är förhindrad att fritt bestämma över sina göranden och låtanden. 

Målsägandena hade arbetat länge utan pauser med hushållssysslor hos den tilltalade, 

vilket inneburit en viss inskränkning i deras handlingsfrihet. Vittnen hade uppgett att de 

upplevt att målsägandena rörde sig fritt. Av dessa skäl ansåg tingsrätten att 

målsägandena inte utsatts för tvångsarbete. Det var dock klarlagt att den tilltalade avsett 

att och faktiskt utnyttjat målsägandenas utsatta belägenhet för att förmå dem att delta i 

egendomsbrottslighet, vilket enligt tingsrätten innebar att målsägandena utnyttjats i 

annan verksamhet som inneburit nödläge för dem. Härvid uppställdes i vart fall inte 

uttryckligen något krav på frihetsberövande.250 Det är således enligt min uppfattning 

tänkbart att rekvisitet skulle kunna tillämpas på migranter som exploateras grovt, men 

som inte är frihetsberövade på sätt som i praxis krävts för att det ska anses vara fråga 

om tvångsarbete. Här bör dock erinras om att det i ljuset av den internationella rätten 

inte ska krävas ett fysiskt frihetsberövande för att det ska vara fråga om tvångsarbete. 

 

5.2.4 Slutsatser 

Sammanfattningsvis uppgår enligt min uppfattning i många fall den behandling som 

papperslösa arbetare utsätts för till exploatering i tvångsarbete enligt den internationella 

förståelsen av begreppet. En restriktiv svensk praxis och krav på frihetsberövande som 

grundar sig i förarbetsuttalanden innebär dock att det är svårt att i svensk domstol styrka 

																																																								
250 Se Solna tingsrätt 2010-06-17 mål nr B 421-08. Domen överklagades till Svea hovrätt som ansåg att 
kontrollrekvisitet inte var uppfyllt, varför åtalet ogillades, se Svea Hovrätt 2011-06-11 mål nr B 5971-10. 
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att migranterna varit utsatta för eller att gärningsmannen avsett utsätta målsäganden för 

tvångsarbete. Att en papperslös arbetstagare utsatts för tvångsarbete är dock som 

nämnts varken nödvändigt eller tillräckligt för att det ska vara fråga om 

människohandel, men det är ett viktigt bevis för vilka avsikter gärningsmannen haft vid 

vidtagande av de åtgärder som utgör rekvisit för människohandelsbrottet.  

 

5.3 Två typfall 
5.3.1 Rekrytering i utlandet 

5.3.1.1 Inledning 

Rekrytering som sker från utlandet kan ske reguljärt genom att nödvändiga tillstånd för 

vistelse och arbete i Sverige söks och beviljas innan inresa till Sverige. Vid rekrytering 

av EU-medborgare finns inget krav på tillstånd. Rekryteringen kan även ske irreguljärt, 

det vill säga att tillstånd aldrig söks eller beviljas innan migranten reser till Sverige och 

påbörjar arbetet. I det senare fallet kan inresan ske på laglig eller olaglig väg, beroende 

på om migranten kommer från ett land där visum för inresa till Sverige krävs.  

 

5.3.1.2 Handelsåtgärd 

När rekryteringen sker från utlandet aktualiseras ett flertal handelsåtgärder. 

Arbetsgivaren och personer som samarbetar med denne kan förutom att ha rekryterat en 

person genom att erbjuda honom arbete ha varit inblandad i transport till Sverige och 

tagit emot personen vid ankomst. Rekrytering från utlandet sker både genom att en 

arbetstagare får vetskap om ett arbetstillfälle via sitt sociala nätverk och självmant 

uppsöker arbetsgivaren, och genom att arbetsgivaren annonserar tjänster i utlandet. I 

vissa fall används rekryteringsfirmor och andra mellanhänder.251 Det förekommer också 

att arbetsgivaren aktivt uppsöker presumtiva arbetstagare och erbjuder dem att resa till 

och arbeta i Sverige. 252  Bland organisatörerna finns såväl kriminella ligor som 

småskaliga familjenätverk.253  

Oavsett hur kontakterna mellan arbetsgivare och arbetstagare inletts är 

rekvisitet rekrytering uppfyllt om en överenskommelse om att arbetstagaren ska bege 

sig till Sverige för att arbeta träffas. För att rekvisitet ska anses uppfyllt är det irrelevant 

																																																								
251 Se t.ex. Voigazides, L och Hedberg, C s 36–40 och BRÅ rapport 2008:21 s 53–55. 
252 Se t.ex. Hudiksvalls tingsrätt 2012-06-15 mål nr B 2220-11 och 2011-10-31 mål nr B 1834-11. 
253 Hulting, M s 39. 
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vilken part som initierat kontakten.254 Att arbetsgivaren använt sig av mellanhänder och 

över huvud taget inte varit personligen inblandad i rekryteringen kan komplicera 

bedömningen av om denne kan anses ha vidtagit en handelsåtgärd, men bör i 

normalfallet inte orsaka några problem. Rekvisitet är uppfyllt om avtal träffas mellan 

arbetstagare och arbetsgivare, och förutsätter inte personlig kontakt dem emellan. 

Arbetsgivaren måste dock i vart fall ha haft likgiltighetsuppsåt i förhållande till 

rekryteringen, det vill säga att han haft misstanke om att en viss person rekryterats och 

varit likgiltigt inställd till detta. Uppsåt bör således enligt min uppfattning vanligen 

föreligga även om arbetsgivaren uppmanat en mellanhand att uppsöka arbetskraft. 

Arbetsgivaren är ibland inblandad i att anordna eller genomföra transporten till 

Sverige.255 Såväl anordnande av resa genom att boka och betala för biljetter som att 

fysiskt utföra transporten med bil uppfyller rekvisitet transportera.256 Transport kan 

också ske inom landsgränserna, exempelvis genom att arbetsgivaren kör migranten till 

arbetsplatsen efter ankomst till Sverige. Rekvisitet mottagande är uppfyllt när 

arbetsgivaren tar emot migranten i Sverige, exempelvis på arbetsplatsen eller på ett 

boende.257 Att konstatera att en eller flera handelsåtgärder vidtagits bör således inte 

vålla problem. 

 

5.3.1.3 Otillbörligt medel 

I det material jag haft tillgång till har jag inte funnit några uppgifter om att åtgärder som 

kan klassas som olaga tvång förekommer i det initiala skedet i samband med 

rekrytering, transport eller mottagande vid människohandel för tvångsarbete. Rekvisitet 

olaga tvång lämnas därför i detta sammanhang därhän. 

Många migrerande arbetstagare reser till Sverige för att inleda en anställning 

under felaktiga föreställningar. Det är inte ovanligt att utbetald lön, andra arbetsvillkor 

och boendeförhållanden avviker från vad som överenskommits mellan arbetsgivare och 

arbetstagare vid rekryteringen. I vissa fall får migranterna direkt vid ankomsten till 

Sverige reda på att villkoren ändrats.  De tvingas i denna situation välja mellan att 

acceptera de försämrade villkoren eller återvända till hemlandet. Det senare alternativet 

																																																								
254 Se ovan under 3.3.3.1 och 4.4.2.1. 
255 Se t.ex. Hudiksvalls tingsrätt 2011-10-31 mål nr B 1834-11, Hulting, M s 34 och Voigazides, L och Hedberg, C s 
59. 
256 Se ovan under 3.3.3.1 och 4.3.2.1. 
257 Se ovan under 4.4.2.1. 
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är ofta uteslutet eftersom många skuldsätter sig för att resa till Sverige. 258 I detta 

sammanhang är enligt min mening migranter som reser till Sverige utan tillstånd än mer 

utsatta, eftersom de dels ofta saknar möjlighet att vända sig till myndigheter för att få 

hjälp, dels har än mindre möjligheter att hitta en annan anställning i Sverige på grund av 

att de saknar tillstånd.  I andra fall försämras villkoren efter hand och arbetstagaren 

märker att den lön som utbetalats inte motsvarar den överenskomna, till exempel för att 

arbetsgivaren gjort avdrag för skulder som uppkommit i samband med resa, boende- 

och matkostnader.259  

Att villkoren inte motsvarar det arbetsgivaren uppgett innebär att arbetsgivaren 

vilselett migranten. Att migranten på något sätt borde ha kontrollerat arbetsgivarens 

förmåga att tillhandahålla de uppgivna villkoren eller borde ha insett att arbetsgivaren 

inte talade sanning saknar betydelse. 260  Det krävs dock att arbetsgivaren vid 

anställningens inledande hade uppsåt till att för arbetstagaren uppge andra villkor än de 

som faktiskt kommer tillämpas, vilket kan vara svårt att styrka om villkoren successivt 

försämras. Vidare förekommer att arbetsgivare ger mycket svävande uppgifter om vilket 

arbete som kommer utföras och vilka villkor som kommer gälla,261 vilket tillsammans 

med det faktum att det kan vara svårt för arbetstagaren att komma ihåg exakt vad som 

initialt överenskoms innebär att vilseledande kan vara svårt att bevisa, särskilt om ett 

skriftligt anställningserbjudande eller avtal saknas. Även om ett sådant finns 

överensstämmer de villkor som diskuteras mellan arbetsgivare och arbetstagare inte 

alltid med anställningserbjudandet. 

Många är medvetna om att typ av arbete och de villkor som uppges av 

arbetsgivaren inte kommer motsvara verkligheten, men är ändå villiga att godta 

erbjudandet för att få en chans att migrera till Sverige och därmed öka sin inkomst och 

livskvalitet.262 Vissa arbetsgivare vänder sig till särskilt sårbara grupper såsom etniska 

minoriteter och analfabeter. Fattigdom, brist på arbetstillfällen i hemlandet, väpnade 

konflikter och diskriminering medför att många har svårt att tacka nej till ett 

arbetserbjudande i Sverige även om det innebär en risk för exploatering. Bristande 

kunskap om Sverige och i det svenska språket gör att det är svårt för migranterna att 

																																																								
258 Se t.ex. Kennedy, M. och Kepa, A., Maffian känner våra familjer i Bolivia, Voigazides, L och Hedberg, C s 43 
och Rikspolisstyrelsen, Lägesrapport 15 s 22. 
259 Se t.ex. Axelsson, L m.fl. s 36 och BRÅ 2012 s 106. 
260 Se ovan under 4.4.3.3. 
261 Se t.ex. Malmö tingsrätt 2010-07-02 mål nr B 3573-10. 
262 Se Voigazides, L och Hedberg, C s 59 och Axelsson, L m.fl. s 36 f. 
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bedöma riskerna med att anta anställningserbjudandet.263 Migranter som rekryteras från 

utlandet sätts ofta i skuld till arbetsgivaren genom att denne betalar för resekostnader. 

Ibland tar arbetsgivaren även betalt för anställningserbjudandet. Skulden fungerar som 

en kontrollmekanism som binder arbetstagaren till arbetsgivaren och förhindrar honom 

från att lämna arbetet och återvända till hemlandet när han upptäcker att arbetet inte 

motsvarar hans förväntningar.264 Vissa arbetsgivare tvingar migranterna att lämna ifrån 

sig identitetshandlingar, telefoner och andra tillhörigheter vid ankomsten till Sverige.265 

Fråga är om arbetsgivaren under nämnda omständigheter kan anses ha utnyttjat 

migrantens utsatta belägenhet. Att arbetsgivaren aktivt vänder sig till sårbara grupper 

och erbjuder dem dåliga arbetsvillkor innebär enligt min mening en fördel för 

möjligheterna att bevisa att denne haft uppsåt att utnyttja migranternas utsatthet och för 

möjligheterna att utverka en fällande dom eftersom svenska domstolar som ovan 

konstaterats tenderar att lägga stor vikt vid i vilken mån arbetsgivaren aktivt påverkar 

migrantens beslut att anta anställningserbjudandet. Detsamma gäller när arbetsgivaren 

aktivt vidtar åtgärder som syftar till att binda arbetstagaren till honom och skapa ett 

beroendeförhållande genom att begränsa migrantens frihet och självständighet, såsom 

att i ett tidigt skede skapa ett skuldförhållande eller omhänderta migrantens 

identitetshandlingar och andra tillhörigheter. Om arbetsgivaren endast tagit tillfället i 

akt när en arbetstagare som befunnit sig i en mycket sårbar situation uppsökt honom kan 

det vara svårare att bevisa att arbetsgivaren utnyttjat situationen. Här bör dock erinras 

om att begreppet utnyttja enligt svensk rätt omfattar även situationer där målsäganden 

varit den initiativtagande och gärningsmannen dragit fördel av situationen,266 varför ett 

krav på aktiv påverkan enligt min uppfattning inte följer av den svenska straff-

bestämmelsens ordalydelse.  

 I praxis har som nämnts för att rekvisitet ska anses uppfyllt utöver att  

migranten befunnit sig i en mycket sårbar situation krävts att hon saknat verkliga och 

godtagbara alternativ till att acceptera erbjudandet, men oklarheter kring vad som utgör 

ett godtagbart alternativ och huruvida detta ska bedömas objektivt eller subjektivt gör 

rekvisitet svårtillämpat. När rekrytering skett i utlandet tillkommer svårigheterna för en 

svensk domare att bedöma vad som utgör ett godtagbart alternativ i målsägandens 

hemland och för en person i målsägandens socioekonomiska situation. Domaren saknar 

																																																								
263 Rikspolisstyrelsen, Lägesrapport 15 s 7 och s 22. 
264 Se t.ex. Voigazides, L och Hedberg, C s 59 och Hulting, M s 34. 
265 Rikspolisstyrelsen, Lägesrapport 15 s 22. 
266 Se ovan under 4.4.3.6. 
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exempelvis ofta kunskap om möjligheterna att erhålla socialt stöd i målsägandens 

hemland. Tillämpning av den ovan presenterade alternativa metoden267 innebär att 

domaren kan undvika bedömningar av migrantens handlingsalternativ och huruvida 

dessa var godtagbara eller inte och att rekvisitet är uppfyllt om det kan konstateras att 

migranten befann sig i en sårbar situation och att arbetsgivaren hade uppsåt att utnyttja 

detta. Mot en sådan tillämpning kan anföras att det inte ställer tillräckliga krav på att 

handelsprocessen ska kränka offrets frihet och integritet, och att det skulle vara 

överdrivet moraliserande och patriarkaliskt att inte tillåta erbjudande av undermåliga 

villkor till den som anser detta vara det bästa av flera alternativ. Rekvisitet exploatering 

i tvångsarbete innebär dock ett krav på att villkoren på ett markant sätt ska skilja sig 

från godtagbara villkor på den svenska arbetsmarknaden. Enligt min mening bör därför 

utnyttjande av migrantens sårbarhet för att förmå honom att godta sådana villkor anses 

tillräckligt allvarlig för att uppfylla straffbestämmelsens rekvisit, oavsett vilka övriga 

handlingsalternativ som fanns tillgängliga. Att migranten såg det som sitt bästa 

alternativ att godta villkoren bör enligt min uppfattning utgöra tillräckligt bevis för att 

dennes handlingsalternativ var mycket begränsade. 

Sammanfattningsvis förekommer rekryteringsmetoder som enligt min mening 

kan anses uppfylla rekvisiten vilseledande och utnyttjande av någons utsatta 

belägenhet. Problem med att tillämpa rekvisitet vilseledande uppkommer dock eftersom 

det kan vara svårt att bevisa vad som initialt överenskommits mellan arbetsgivare och 

arbetstagare och vad arbetsgivaren hade uppsåt till, särskilt när arbetsvillkoren 

försämras efterhand. Vad gäller utnyttjande av någons utsatta belägenhet är rekvisitet 

svårt att tillämpa i de fall där rekryteringen inte är uppsökande och organiserad om krav 

på att arbetsgivaren varit den aktiva parten som initierat rekryteringsprocessen 

upprätthålls. Svårigheter att bedöma tillgängliga och rimliga handlingsalternativ i 

migranternas hemländer bidrar till tillämpningssvårigheterna.  

 

5.3.1.4 Kausalsamband 

Att gärningsmannen i något skede vidtagit åtgärder som uppfyller rekvisiten olaga 

tvång, vilseledande eller utnyttjande av någons utsatta belägenhet är inte ovanligt. Att 

knyta det otillbörliga medlet till genomförande av en handelsåtgärd har dock visat sig 

svårt. När rekryteringen sker i utlandet är processen mer omfattande eftersom 

																																																								
267 Se a a. 
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arbetsgivaren ofta är inblandad i transporten. Ibland förekommer överföringar mellan 

olika personer under resan, och slutligen mottas migranten på arbetsplatsen. En migrant 

som rekryteras från utlandet saknar naturligen ofta bostad i Sverige, vilket kan innebära 

att arbetsgivaren anses inhysa migranten om denne anordnar boende. Detta innebär att 

det ofta finns ett flertal handelsåtgärder som nyttjandet av ett otillbörligt medel kan 

knytas till. Tvång och andra åtgärder som vidtagits efter rekryteringen men innan eller i 

samband med transport eller mottagande kan beaktas såsom medel för att genomföra 

dessa handelsåtgärder. 

Vid fastställande av kausalsamband mellan vilseledande och handelsåtgärd har 

svenska domstolar som nämnts lagt vikt vid huruvida migranten kontrollerat att de 

utlovade villkoren kan tillgodoses av arbetsgivaren.268 Min uppfattning är att det måste 

vara mycket svårt för migranter som befinner sig i utlandet, saknar kontaktnät i Sverige 

och kunskap om det svenska samhället och i det svenska språket att kontrollera 

huruvida arbetsgivaren framstår som seriös eller inte. Att migranten tagit en medveten 

eller omedveten risk att utsättas för exploatering, i hopp om att skapa en bättre framtid 

för sig själv, ska därför inte tolkas som att arbetsvillkoren saknade betydelse för dennes 

beslut att anta arbetserbjudandet och därmed avsaknad av kausalsamband. När 

migranten rest in till Sverige utan nödvändiga tillstånd tycks det finnas en viss tendens 

att skuldbelägga denne och anse att hon accepterat risken för att bli exploaterad,269 

vilket också innebär att det är svårt att styrka ett kausalsamband när migranten av fri 

vilja brutit mot landets migrationsregler. 

Kravet på kausalsamband mellan handelsåtgärd och otillbörligt medel har 

nödvändiggjort en bedömning av vad migranten skulle ha samtyckt till i en hypotetisk 

situation. Den stora vikt som läggs vid migrantens verkliga eller hypotetiska samtycke 

till att underkasta sig handelsåtgärd och exploatering saknar som nämnts enligt min 

uppfattning stöd i den internationella definitionen, enligt vilken redan användande av 

det otillbörliga medlet ska göra samtycket irrelevant.270 Det är av rättssäkerhetsskäl inte 

möjligt att bortse från kravet på kausalsamband och därmed migrantens samtycke i 

rättstillämpningen. En riktig tillämpning av straffrättsliga principer om samtyckets 

giltighet hade dock enligt min uppfattning inneburit att den svenska rättstillämpningen 

skulle stå i större överensstämmelse med internationella förpliktelser och medföra större 

																																																								
268 Se ovan under 4.4.4.1. 
269 Se ovan under 3.3.4 och åklagarens uttalande i 
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1316&artikel=414213. 
270 Se ovan under 4.4.4.2. 
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möjligheter att utverka fällande domar för människohandel. 

Härav kan således dras slutsatserna att det faktum att ett flertal handelsåtgärder 

vidtagits kan innebära utökade möjligheter att fastställa ett kausalsamband mellan 

otillbörligt medel och någon av åtgärderna. Skuldbeläggande av migranter som 

underlåtit att kontrollera arbetsgivarens förmåga att garantera de uppgivna villkoren och 

av egen vilja rest till Sverige utan tillstånd samt överdrivet beaktande av hypotetiskt 

samtycke medför svårigheter att fastställa kausalsamband. Större hänsyn till 

omständigheter som fråntar samtycket dess juridiska verkan skulle innebära ökade 

möjligheter att konstatera kausalsamband och även enligt min mening ligga innanför en 

rättssäker tillämpning av straffbestämmelsen. 

 

5.3.1.5 Arbetsgivarens avsiktsuppsåt 

Slutligen måste gärningsmannen då någon av handelsåtgärderna vidtogs haft för avsikt 

att exploatera migranten i tvångsarbete eller annan situation som innebär nödläge för 

honom. Även här innebär enligt min mening det faktum att flera handelsåtgärder 

vidtagits och att det således finns flera potentiella fullbordanspunkter för brottet en 

fördel, då det är tillräckligt att avsiktsuppsåt förelegat vid vidtagande av någon av 

handelsåtgärderna.  

Exploatering i tvångsarbete är ett fenomen som ofta trappas upp under en 

längre tid. Arbetsgivaren vidtar fortlöpande olika typer av åtgärder som verkar som 

tvångsmekanismer som förhindrar migranten från att lämna arbetet. Det rör sig om 

skuldförhållanden som ständigt växer, innehållande av intjänade löner, fråntagande av 

identitetshandlingar, påtvingande av allt längre arbetsdagar och kontinuerliga hot om 

våld eller om avslöjande för myndigheterna.271 Det faktum att den exploaterande 

situationen sällan åstadkoms genom en enstaka frihetsbegränsande gärning, utan genom 

en serie av gärningar som tillsammans underkuvar migrantens fria vilja måste enligt 

min mening innebära svårigheter att bevisa att arbetsgivaren initialt avsett att exploatera 

migranten i tvångsarbete eller annan situation som innebär nödläge för denne. Tänkbart 

är även att arbetsgivaren avsett att utnyttja migranten för billig arbetskraft, men att 

utnyttjandet från början inte avsågs vara så grovt att det skulle uppgå till exploatering i 

tvångsarbete. 

I praxis har det viktigaste bevisfaktumet för att avsiktsuppsåt förelegat varit 

																																																								
271 Se SOU 2008:41 s 96 f. 
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den exploatering som faktiskt ägt rum. Om brottsutredande myndigheter kopplas in 

innan exploateringen inletts har det endast då arbetsgivaren redan utsatt andra 

målsägande för exploatering som uppfyllt straffbestämmelsens rekvisit varit möjligt att 

bevisa avsiktsuppsåt.272 Viktiga bevisfaktum för ett initialt avsiktsuppsåt tycks således i 

praxis ha varit att tvångsmekanismer, och åtgärder som annars faller under rekvisitet 

utnyttjande av utsatt belägenhet, aktiveras i nära anslutning till rekrytering eller andra 

handelsåtgärder och att gärningsmannen eller gärningsmännen tidigare utsatt andra 

migranter för exploaterande arbete. I den enda fällande domen för människohandel för 

tvångsarbete påpekade domstolen att det var styrkt att gärningsmannen utnyttjat att 

offren levt under ekonomiskt svåra förhållanden och hade försatt offren i skuld till sig 

själv, berövat dem insikt i skuldens utveckling och i hur mycket pengar deras arbete 

genererade samt omgående omhändertagit offrens identitetshandlingar. Tingsrätten 

preciserade inte varför det ansågs styrkt att gärningsmannen från början haft 

avsiktsuppsåt, men det kan enligt min mening antas vara kopplat till att dessa 

tvångsmekanismer aktiverades så snart kontakt mellan gärningsman och offer 

etablerats.273 

När migranter rekryteras från utlandet kan rekryteringsprocessen ofta 

tidsmässigt ligga långt ifrån den fullbordade exploateringen274 , vilket enligt min 

uppfattning kan innebära svårigheter att bevisa ett initialt avsiktsuppsåt eftersom 

exploateringen och dess närhet till handelsåtgärdernas vidtagande varit viktiga 

bevisfaktum.275 Att styrka avsiktsuppsåt bör vara enklare i de fall rekrytering och 

exploatering är organiserad och uppsökande, vilket i högre grad tycks vara fallet när 

rekrytering sker utomlands, eftersom gärningsmännen i dessa fall ofta har en mer 

utstuderad brottsplan. Omständigheter såsom att gärningsmännen uppsöker sårbara 

grupper och erbjuder dem arbete till dåliga villkor och att det finns uppgifter om att de 

har utsatt migranter för exploatering tidigare bör enligt min mening kunna tjäna som 

bevis för att avsiktsuppsåt förelegat. Sammanfattningsvis bör det vara enklare att bevisa 

avsiktsuppsåt ju mer organiserad gärningsmännens verksamhet är. 

																																																								
272 Se t.ex. Västmanlands tingsrätt 2011-08-25 mål nr B 406-11, Katrineholms tingsrätt 2006-04-12 mål nr B 133-05 
och Hudiksvalls tingsrätt 2011-10-31 mål nr B 1834-11. 
273 Se Hudiksvalls tingsrätt 2012-06-15 mål nr B 2220-11 
274 Se t.ex. SOU 2008:41 s 110. 
275 Se även Gallagher, A s 34. 
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5.3.1.6 Exempel från verkligheten 

2005 uppdagades ett allvarligt fall av arbetskraftsexploatering av en thailändsk kvinna 

som förts till Sverige för att under flera års tid arbeta som sömmerska i källaren hos en 

privatperson som ägde en textilbutik. Kvinnan hade aldrig tillstånd att varken vistas 

eller arbeta i Sverige. Gärningsmannen hade uppsökt kvinnan i Bangkok och erbjudit 

henne arbete i Sverige till en enligt gärningsmannen bra lön med goda möjligheter att 

spara pengar. Kvinnan tackade först nej, men reste efter övertalning med 

gärningsmannens hjälp till Sverige. Hon utlovades en ersättning om omkring 5000 

kronor per månad för arbete tio timmar om dagen, sex dagar i veckan. Villkoren 

försämrades efter hand och kvinnan fick arbeta allt längre dagar till en betydligt lägre 

lön. Gärningsmannen hade tagit hennes kopia av anställningsavtalet och hon hade ingen 

insyn i hur mycket pengar hennes arbete faktiskt genererade. Hon bodde hos 

gärningsmannen och var inte inlåst, men hon fick skäll om hon lämnade hemmet och 

hade ingen egen nyckel. Hon hade dessutom svårt att vistats utanför hemmet på grund 

av bristande språkkunskaper och var förhindrad att återvända tillbaka till Thailand 

eftersom gärningsmannen hade tagit hennes pass. Människohandel för tvångsarbete var 

vid tidpunkten inte kriminaliserat i Sverige och såväl gärningsmannen som den 

thailändska kvinnan dömdes för brott mot utlänningslagen.276  

Gärningsmannen hade således rekryterat, transporterat och inhyst kvinnan. 

Hon hade vilseletts om lön, arbetstider och möjligheten att spara pengar, vilket enligt 

henne var av avgörande betydelse för hennes beslut att följa med gärningsmannen till 

Sverige. Det, tillsammans med det faktum att gärningsmannen aktivt uppsökte och 

övertalade kvinnan att anta anställningserbjudandet, bör enligt min mening innebära att 

det förelåg ett kausalsamband mellan vilseledandet och rekrytering och transport. Att 

med säkerhet uttala sig om huruvida gärningsmannen hade uppsåt att vilseleda kvinnan 

redan när hon rekryterades i Sverige låter sig självklart inte göras, men det faktum att de 

utfästa villkoren aldrig tillämpades tyder enligt min mening på att så var fallet.  

Kvinnan utförde arbete för gärningsmannens räkning. Långa arbetsdagar, brist 

på egna pengar, avsaknad av ID-handlingar och reguljär status, begränsade möjligheter 

att lämna hemmet samt hot från gärningsmannens sida kan enligt Europadomstolen 

jämställas med hot om straff eftersom omständigheterna beskär arbetstagarens möjlighet 

																																																								
276 Se Varbergs tingsrätt 2005-06-29 mål nr B 1198-04 och 
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1316&artikel=414213. 
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att lämna arbetet.277 De långa arbetsdagarna och den låga lönen, vilket måste ha 

inneburit att gärningsmannen kunde göra en vinst på utnyttjandet, innebär enligt min 

mening att kvinnan var utsatt för exploatering. Det är således enligt min uppfattning 

möjligt att gärningen skulle uppfylla rekvisiten för människohandel för tvångsarbete, 

förutsatt att kan visas att gärningsmannen vid rekrytering eller transport avsett att 

exploatera kvinnan på sätt som skett. Att villkoren försämrades successivt kan medföra 

bevissvårigheter vad gäller kravet på avsiktsuppsåt.  

Det faktum att kvinnan inhystes av gärningsmannen kan dock öppna upp för att 

beakta avsiktsuppsåt som uppkommit i ett senare skede. Det är inte otänkbart att 

gärningsmannen skulle kunna anses ha utnyttjat kvinnans utsatta belägenhet för att 

förmå henne att bo kvar hos gärningsmannen, genom att bl.a. utnyttja att hon inte kunde 

prata svenska, att hon saknade reguljär status och identitetshandlingar. Att kvinnan 

inhystes hos gärningsmannen innebar möjligheter att utkräva ett maximalt antal 

arbetstimmar och höll henne isolerad från det svenska samhället. Det kan därför tänkas 

att gärningsmannen haft ett intresse av att inhysa kvinnan, att det därför skulle föreligga 

ett kausalsamband mellan utnyttjande av kvinnans utsatta belägenhet och inhysandet 

och att det skett i syfte att utsätta kvinnan för exploatering i tvångsarbete. Då kvinnan 

uppgett att hon ville lämna Sverige kan antas att hon inte hade bott kvar hos 

gärningsmannen, om denne inte utnyttjat hennes utsatthet. 

Nyligen uppdagades en omfattande cannabishärva i Sverige och Danmark. Ett 

flertal papperslösa arbetade på odlingarna, och enligt en artikel i Dagens nyheter kunde 

de sitta i rum med cannabisplantor och odla, vattna och hålla koll på temperaturen 

dygnet runt. Lukten i rummen var väldigt stark. En 45-årig man uppger att han reste till 

Sverige för att arbeta som kock efter ett erbjudande av en landsman. Istället kördes han 

till ett hus utanför Helsingborg, där han fick instruktioner om hur plantorna skulle 

skötas. Han förbjöds att lämna huset och hans pass omhändertogs. Polisen ansåg inte att 

mannen utsatts för människohandel eftersom han inte hade varit inlåst, och han dömdes 

för grovt narkotikabrott.278 

Att mannen godtog ett erbjudande om arbete som kock i Sverige innebär att 

rekvisitet rekrytering sannolikt är uppfyllt. Det förefaller även troligt att mannen skulle 

anses vilseledd och att arbetsgivaren haft uppsåt härtill, eftersom han direkt efter 

ankomsten fördes till huset och något arbete som kock aldrig verkar ha existerat. Att 

																																																								
277 Se Siliadin mot Frankrike § 118 och 119. 
278 http://www.dn.se/nyheter/sverige/papperslosa-utnyttjades-i-knarkfabriker/. 
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mannen reste till Sverige utan att söka tillstånd för arbete och vistelse kan möjligen 

anses utgöra en anledning till misstanke om att arbetsgivaren inte var seriös. Naivitet 

eller brist på kontroll av arbetsgivarens förmåga att anställa migranten saknar dock 

relevans för rekvisitets uppfyllelse och mannen måste således anses ha vilseletts. Av 

den internationella definitionen följer att detta innebär att ett eventuellt samtycke saknar 

relevans. Enligt svensk rätt måste dock för att ett kausalsamband ska kunna fastställas 

bedömas om mannen hade samtyckt ifall han varit medveten om de verkliga 

förhållandena. Den tillgängliga informationen ger inte underlag för en sådan 

bedömning. Att mannen efter att han fått vetskap om att arbetet inte var sådant som 

arbetsgivaren utfäst inte försökte fly undan situationen bör dock inte tas som intäkt för 

att mannen ändå hade godtagit arbetet. Han kan exempelvis ha skuldsatt sig för att resa 

till Sverige, vilket innebär att han kanske var tvungen att stanna kvar i hopp om att ändå 

tjäna tillräckligt med pengar för att återbetala skulden. Vidare är det inte troligt att han 

hade samtyckt till de svåra arbetsförhållandena, att hans pass skulle omhändertas och att 

hans frihet begränsas. Hänsyn måste också tas till att arbetsförhållanden och tvång kan 

ogiltigförklara samtycket. 

Det framstår som sannolikt att gärningsmannen eller männen redan initialt 

hade en plan för hur verksamheten skulle gå till och därmed uppsåt till att exploatera de 

papperslösa migranterna. Fråga är då om arbetet kan anses utgöra tvångsarbete. 

Eftersom mannen vilseletts angående arbetets typ och arbetsförhållanden kan han inte 

anses ha frivillig åtagit sig att utföra arbetet. För att mannen ska anses ha arbetat under 

hot om straff krävs att det föreligger omständigheter som innebär att han var förhindrad 

att lämna arbetet. Härvid kan beaktas att extremt långa arbetsdagar utkrävdes, vilket 

förhindrade honom att etablera en kontakt med det svenska samhället och få vetskap om 

vilka möjligheter han hade att ta sig ur exploateringen, och att arbetsgivaren 

omhändertagit hans pass och förbjudit honom från att lämna huset. Det är även troligt 

att arbetsgivarna utnyttjat mannens utsatthet, det vill säga hans brist på försörjnings-

möjligheter och att han var förhindrad att återvände till sitt hemland då hans pass 

omhändertagits, genom att tvinga honom att arbeta under mycket svåra förhållanden 

och till dåliga villkor. Dessa omständigheter innebär enligt min uppfattning att mannen 

var förhindrad från att lämna arbetet, trots att han inte var fysiskt frihetsberövad. Han 

var således utsatt för exploatering i tvångsarbete. Jag anser i motsats till polisens 

uppfattning att mannen mycket väl kan ha varit utsatt för människohandel, även om det 

mot bakgrund av den tillgängliga informationen är omöjligt att säga om arbetsgivarna 
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haft uppsåt på sätt som krävs för straffansvar. Att människohandelsbrott inte utreddes 

och åtalades är dock enligt min mening anmärkningsvärt. 

 

 
5.3.2 Rekrytering i Sverige 

5.3.2.1 Inledning 

Rekrytering av migranter som redan befinner sig i Sverige kan avse såväl personer som 

har tillstånd att befinna sig och arbeta i Sverige som personer utan sådana tillstånd. Den 

förra gruppen utgörs av personer som har sedvanliga tillfälliga uppehålls- och 

arbetstillstånd exempelvis på grund av arbete eller familj i Sverige, eller asylsökande 

som beviljats undantag från kravet på arbetstillstånd. Migranten blir papperslös när hon 

får avslag på sin asylansökan men väljer att stanna kvar i Sverige för att arbeta, eller när 

hennes tillfälliga tillstånd löper ut utan att förnyas. Den senare gruppen består av 

personer vars tillstånd redan löpt ut och personer som redan fått avslag på sin 

asylansökan när anställningsförhållandet inleds samt de som aldrig innehaft tillstånd. 

Majoriteten av de som rekryteras i Sverige och blir utsatta för exploatering är 

asylsökande och före detta asylsökande som fått avslag och lever som papperslösa.279 

 

5.3.2.2 Handelsåtgärd 

Till skillnad från vid rekrytering från utlandet aktualiseras färre handelsåtgärder när 

rekryteringen sker i Sverige. Det kan självklart tänkas att arbetsgivaren är inblandad i 

transport av migranten inom Sverige, 280  men eftersom migranten sällan behöver 

förflytta sig någon längre väg för att påbörja arbetet torde det vara ovanligare att 

transporter förekommer. Övriga handelsåtgärder som ofta är kopplade till transporter, 

såsom överföring och mottagande, bör följaktligen också vara ovanligt. Att den 

rekrytering som sker i Sverige vanligtvis kräver mindre organisation, färre inblandade 

och en mindre utstuderad brottsplan än den rekrytering som sker i utlandet281 medför att 

utformningen av handelsåtgärderna, som avser träffa en kedja av gärningsmän som 

samverkar för att åstadkomma den slutliga exploateringen, passar mindre bra på 

																																																								
279 Se Hulting, M s 41 och BRÅ 2012 s 178. 
280 Se t.ex. http://fokus.dn.se/skuggsamhallet-mitt-ibland-oss. Rumäner som utförde trädgårdsarbete o.d. 
transporterades runt i en skåpbil. I bilen satt den s.k. ”bossen” och övervakade arbetet. 
281 Se t.ex. BRÅ 2012 s 178, http://fokus.dn.se/stadar-varje-dag-far-ut-7000-i-manaden/ och Khosravi, S i SOU 
2006:37 s 297. 
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förfarandet. Det förekommer att migranten inhyses av arbetsgivaren. 282  Eftersom 

migranter som rekryteras i Sverige ofta redan har boende och rekryteringen är mindre 

organiserad varför arbetsgivare sällan förfogar över boenden avsedda för 

migrantarbetarna är det dock troligen ovanligare än vid rekrytering utomlands. På grund 

av det stora utbudet av papperslösa eller asylsökande som är villiga att arbeta till dåliga 

villkor har arbetsgivaren inte heller ett lika starkt behov av att knyta arbetstagaren till 

sig genom att inhysa honom, eftersom det är lätt att hitta ny och billig arbetskraft som 

kan utföra okvalificerat arbete.283 

Rekryteringen sker huvudsakligen genom att personer söker jobb på 

arbetsplatser de har fått tips om via bekanta. Det tycks i första hand vara små företag 

som rekryterar papperslösa och andra migranter med prekär migrationsstatus. Det 

förekommer att större, etablerade företag använder sig av irreguljär arbetskraft via 

underentreprenörer.284 Det finns dock arbetsgivare som aktivt uppsöker asylsökande och 

papperslösa för att erbjuda dem arbete till mycket dåliga villkor.285 Som nämnts träffar 

rekvisitet rekrytering varje förfarande som ledet till att en överenskommelse om 

utförande av arbete träffas, och rekrytering har således skett oavsett hur kontakt mellan 

arbetsgivare och arbetstagare initierades.286 

Sammanfattningsvis bör rekrytering ha förekommit i något skede, men det är 

ovanligt att transporter och andra handelsåtgärder sker när rekryteringen ägt rum i 

Sverige. Som kommer utvecklas nedan innebär detta att det finns färre alternativa 

fullbordanspunkter för brottet människohandel och att det därför kan vara svårare att 

knyta samman handelsåtgärd, otillbörligt medel och avsiktsuppsåt. 

 

5.3.2.3 Otillbörligt medel 

Även när det gäller rekrytering som sker i Sverige saknas uppgifter om att det 

förekommer åtgärder som kan klassas som olaga tvång i samband med rekryteringen.287 

Att arbetsvillkor, arbetsuppgifter och andra förhållanden inte överensstämmer med vad 

som inledningsvis avtalades mellan migranten och arbetsgivaren tycks förekomma i 

varierande grad. Det förekommer att arbetsgivaren lovar att se till att migranterna får 

																																																								
282 Se t.ex. a a. En nepalesisk man som kom till Sverige som asylsökande arbetade som vårdare och inhystes av sin 
arbetsgivare. 
283 Se t.ex. Khosravi, S i SOU 2006:37 s 298 och http://fokus.dn.se/slit-med-reklam-en-sista-utvag. 
284 Se t.ex. BRÅ 2012 s 178 och http://fokus.dn.se/ica-svart-granska-stadarnas-villkor. 
285 Se t.ex. http://fokus.dn.se/klagade-pa-usla-arbetsforhallanden-fick-sparken. 
286 Se ovan under 4.4.2.1. 
287 Se BRÅ 2012 s 178. 
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arbetstillstånd bara de står ut med att arbeta under dåliga villkor en viss tid, men att det 

sedan aldrig sker. Kvinnor tvingas ställa upp på olika former av sexuellt utnyttjande för 

att få behålla sitt jobb.288 I vissa fall får migrantarbetarna inledningsvis en någorlunda 

rimlig lön för sitt arbete, men villkoren försämras sedan efter hand, arbetspassen blir 

längre och lönerna lägre eller betalas inte alls ut.289  

Dessa omständigheter kan innebära att migranterna har rekryterats genom 

vilseledande. Ett sanningslöst löfte om att se till att migranten får arbetstillstånd eller 

undanhållande av att arbetet innefattar skyldighet att utföra sexuella tjänster är 

tillräckligt för att migranten ska anses ha vilseletts, förutsatt att denne förlitade sig på 

arbetsgivarens löfte eller inte var medveten om de omständigheter som undanhölls. Det 

krävs dock att arbetsgivaren hade uppsåt att vilseleda migranten redan vid rekryteringen 

eller vid en annan handelsåtgärd. Att så var fallet kan vara svårt att visa om villkoren 

försämras efter hand eller om utkrävande av sexuella eller andra tjänster som inte ingick 

i avtalet inte framstår som planerade, utan snarare som impulsgärningar. 

Det är dock vanligt att migranter som befinner sig i Sverige uppsöker 

arbetstillfällen trots att de är medvetna om att arbetet kommer innebära mycket långa 

arbetsdagar och dålig ersättning.290 Migranter som saknar tillstånd att vistas i Sverige 

har inte tillgång till den reguljära arbetsmarknaden och vanligen inte rätt till olika 

sociala bidrag.291 Det innebär att de i brist på försörjningsmöjligheter måste vända sig 

till den irreguljära marknaden och godta arbetserbjudanden till mycket dåliga villkor. 

De migranter som vid rekryteringen har tillstånd att befinna sig och arbeta i Sverige kan 

likväl vara i ett underläge i förhållande till arbetsgivaren. En migrant som har ett 

tidsbegränsat uppehållstillstånd kan vara beroende av ett anställningserbjudande får att 

få rätt att stanna i Sverige. Detsamma gäller asylsökande som på grund av att 

situationen i deras hemland inte anses vara tillräckligt allvarlig riskerar att få avslag på 

sin asylansökan. En anställning innebär för dessa migranter en chans att få stanna kvar i 

Sverige.292  

Att migranten är papperslös eller har ett tidsbegränsat uppehållstillstånd 

																																																								
288 Se t.ex. http://fokus.dn.se/mongoliska-kvinnor. 
289 Se t.ex. http://fokus.dn.se/skuggsamhället-mitt-ibland-oss. 
290 Se t.ex. http://fokus.dn.se/skuggsamhället-mitt-ibland-oss och Khosravi, S i SOU 2006:37 2006:37 s 298. 
291 Se t.ex. Kammarrätten i Jönköping mål nr 3594-11 och 3595-11 och Kammarrätten i Göteborg mål nr 1007-09 
och 4920-08. Av HFD 2014 ref. 37 följer dock att socialtjänsten inte kan avvisa en ansökan om socialbidrag enbart 
på den grund att sökanden vistas i Sverige utan tillstånd om det inte är möjligt att verkställa utvisningen till 
sökandens hemland. 
292 Se 5 kap. 4 § Utlänningsförordningen och http://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Arbeta-i-
Sverige/Anstalld/Sarskilda-regler-for-vissa-yrken-och-lander/Undantag-fran-kravet-pa-arbetstillstand.html.  
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innebär inte per automatik att hon befinner sig i en utsatt belägenhet. Om så är fallet 

måste enligt min mening bero på en rad olika omständigheter såsom migrantens 

utbildningsnivå, behörigheter och kunskaper i svenska vilket inverkar på hennes 

konkurrenskraft på den svenska arbetsmarknaden, situationen i migrantens hemland och 

hur starka skäl hon därmed har att undvika ett återsändande och huruvida migranten har 

en familj med barn att försörja. Att de som befinner sig irreguljärt i Sverige måste hålla 

sig utanför myndigheternas radar begränsar deras möjligheter att integreras i det 

svenska samhället och lära sig språket, vilket skapar utanförskap och gör att 

migranterna har svårt att få vetskap om sina rättigheter. De migranter som har befunnit 

sig längre i Sverige, lärt sig en del svenska och har en etablerad diaspora här verkar ofta 

ha en starkare ställning gentemot arbetsgivare, eftersom migranterna kan stötta varandra 

exempelvis genom att föra vidare information om vilka arbetsgivare som är pålitliga 

och om alternativa arbetstillfällen.293 

Både migranter som vid rekryteringstillfället befann sig legalt eller illegalt i 

Sverige kan således beroende på omständigheterna anses befinna sig i en utsatt 

belägenhet. Att de som redan är papperslösa är hänvisade till den irreguljära 

arbetsmarknaden innebär enligt min mening att de måste anses mer utsatta än de som 

vid anställningsförhållandets inledande hade tillstånd att vistas och arbeta i Sverige, 

eftersom tillgängliga arbetstillfällen och därmed handlingsalternativ är mycket mer 

begränsade. Det måste beaktas att de som har ett tidsbegränsat uppehållstillstånd eller är 

asylsökande har möjlighet att beviljas (förlängt) uppehållstillstånd om de hittar ett 

arbete. Detta innebär att en arbetsgivare redan vid den första kontakten med migranten 

kan ha ett maktövertag i förhållande till denne, eftersom hon kan påverka dennes rätt att 

befinna sig i Sverige. Migranter som befinner sig i en sådan situation är även under 

tidspress att hitta ett nytt arbete, vid risk om att bli tvungna att återvända till hemlandet.  

Det förekommer att arbetsgivare drar fördel av migranternas utsatthet och brist 

på valmöjligheter genom att erbjuda dem arbete till sämre villkor än som annars skulle 

godtas av en arbetstagare. Papperslösa får generellt en lägre lön än de som har tillstånd 

att vistas i Sverige.294 Att arbetsgivaren har uppsåt till migrantens utsatthet och brist på 

alternativ och drar fördel av detta faktum genom att erbjuda sämre villkor än som 

																																																								
293 Se t.ex. http://fokus.dn.se/skuggsamhället-mitt-ibland-oss. Pape har bildat ”l’Association des immigrés africains 
en Suède”, en förening för fransktalande afrikaner som bland annat arbetar för att driva svenskaundervisning och på 
så sätt undvika utnyttjande. 

 
294 Khosravi, S i SOU 2006:37 s 297 f. 



 86 

annars hade varit möjligt är med tillämpning av den alternativa metoden tillräckligt för 

att anse att arbetsgivaren har utnyttjat migrantens utsatta belägenhet. Om det såsom 

förekommit i svensk praxis för att ett utnyttjande ska anses föreligga krävs att 

arbetsgivaren aktivt uppsökt migranten och påverkat dennes beslut att anta 

arbetserbjudandet är det dock svårt att tillämpa rekvisitet i detta fall,295 eftersom många 

migranter som befinner sig i Sverige själva uppsöker arbete även om de är medvetna om 

de dåliga villkoren. 

Sammanfattningsvis har rekvisiten olaga tvång och vilseledande en mindre 

betydelse för den rekrytering av migrantarbetare som redan befinner sig i Sverige. 

Många kan på grund av sin prekära migrationsrättsliga status och den osäkerhet samt 

brist på försörjningsmöjligheter som följer härav, tillsammans med andra 

omständigheter, anses befinna sig i en utsatt belägenhet. Detta innebär dock också att 

det ofta är migranterna som själva uppsöker arbetstillfällen även om de är medvetna om 

att villkoren är undermåliga och exploaterande, vilket medför att det kan vara svårt att 

bevisa att arbetsgivaren utnyttjat detta faktum. Tillämpning av den alternativa metoden 

för tolkning av begreppet utnyttjande av någons utsatta belägenhet skulle enligt min 

uppfattning skapa utökade förutsättningar för att tillämpa straffbestämmelsen särskilt 

när migranter rekryteras och exploateras i Sverige.  

 

5.3.2.4 Kausalsamband 

Att rekrytering som skett i Sverige ofta är mindre organiserad, färre aktörer är 

inblandade och några andra handelsåtgärder än rekrytering därför sällan vidtas medför 

att det uttryckliga eller subtila tvång som arbetsgivaren riktar mot arbetstagaren i 

princip måste kunna knytas till den initiala kontakten mellan arbetsgivare och 

arbetstagare. Som påpekats aktiveras ofta tvångsmekanismer såsom hot och 

innehållande av löner under exploateringens gång. Dessa åtgärder kan dock sällan 

knytas till genomförande av en handelsåtgärd, varför de trots att de underkuvar 

migrantens fria vilja och förhindrar honom från att lämna arbetet inte innebär att 

migranten utsatts för människohandel. I svenska förarbeten antyds att även utnyttjande 

av utsatthet och beroendeförhållanden som uppkommit under exploateringens gång ska 

kunna beaktas såsom otillbörliga medel.296 Det krav på kausalsamband som följer av 

bestämmelsens ordalydelse och hänsyn till den tilltalades rättssäkerhet utgör dock 

																																																								
295 Se ovan under 4.4.3.4. 
296 Se prop. 2009/10:152 s 17. 
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hinder mot en sådan tillämpning. Sådana förarbetsuttalanden är enligt min mening 

missvisande och döljer människohandelsdefinitionens otillräcklighet i detta hänseende. 

Som nämnts uppsöker migranter som befinner sig i Sverige självmant 

arbetstillfällen även till dåliga villkor. Att brottsoffrets aktivitet och hypotetiska eller 

uttryckliga samtycke till arbetet och arbetsvillkoren i praxis har uppfattats som att 

gärningsmannen inte har förmått offret att underkasta sig handelsåtgärden genom 

användande av otillbörliga medel medför därför att kausalsamband kan vara särskilt 

svårt att styrka. Att migrantens aktivitet ska ha en negativ inverkan på möjligheterna att 

utkräva straffansvar är enligt min mening mycket olyckligt. Det är onekligen är de som 

själva uppsöker exploaterande arbete som är mest desperata och utsatta och således i 

störst behov av lagstiftningens skydd. Här måste återigen domstolarna bli bättre på att ta 

hänsyn till omständigheter som ogiltigförklarar brottsoffrets samtycke, såsom att det 

inte är möjligt att samtycka till vilka arbetsvillkor som helst och att ett samtycke måste 

vara frivilligt lämnat för att ha ansvarsbefriande verkan.  

 

5.3.2.5 Arbetsgivarens avsiktsuppsåt 

Kravet på att avsiktsuppsåt ska ha förelegat redan vid handelsåtgärdens vidtagande 

innebär som nämnts att straffbestämmelsens samtliga rekvisit sällan är uppfyllda om 

gärningsmannen inte redan vid rekryteringen haft en mycket bestämd brottsplan. Det 

finns en stor skara av bland annat asylsökande och papperslösa migranter i Sverige som 

i brist på alternativ är villiga att utföra arbete till mycket dåliga villkor. Vissa kommer 

rentav hit med vetskap om att de inte kommer att beviljas asyl, men utnyttjar 

asylprocessen som en chans att hitta ett arbete i Sverige under tiden de vistas lagligt här. 

Andra går under jorden efter att ha fått ett slutgiltigt utvisningsbeslut i väntan på att de 

några år senare ska kunna söka uppehållstillstånd på nytt och måste under denna tid 

hitta ett sätt att försörja sig och eventuella familjemedlemmar. Att en stor grupp 

människor aktivt söker lågkvalificerade och lågavlönade arbeten hos arbetsgivare som 

är villiga att anställa arbetstagare utan tillstånd innebär enligt min uppfattning att en 

arbetsgivare som önskar utnyttja detta för sin egen ekonomiska vinning inte behöver 

utarbeta någon avancerad brottsplan för att genomföra exploateringen. Av intervjuer 

genomförda av BRÅ framgår också att det inte tycks föreligga någon organisation 

bakom svartarbetet och exploateringen.297  

																																																								
297 BRÅ 2012 s 178. 



 88 

De villkor som erbjuds är ofta redan vid rekryteringen mycket dåliga.298 Att 

arbetsgivaren har avsikt att utkräva mycket arbete för en låg lön är dock inte tillräckligt 

för att det ska vara fråga om människohandel.  Avsikten måste täcka en grov 

exploatering och de övriga omständigheter som krävs för att det ska vara fråga om 

tvångsarbete, vilket innebär att arbetsgivaren redan initialt måste ha avsett att vidta en 

rad åtgärder som medför att migranten arbetar under ett straffhot eller under andra 

omständigheter som förhindrar migranten från att lämna arbetet och kränker dennes fria 

vilja. Att migranterna ofta utsätts för exploatering och tvångsmekanismer som 

successivt blir grövre innebär dock såsom påtalats ovan att arbetsgivaren troligen initialt 

saknade avsiktsuppsåt till en så grov exploatering som uppfyller straffbestämmelsens 

krav, även om ett sådant uppsåt utvecklats under exploateringens gång. Såsom nämnts 

under 5.2 medför också den hårda konkurrensen på den irreguljära arbetsmarknaden och 

migranternas brist på handlingsalternativ att de tvångsmekanismer som krävs för att 

arbetsgivaren ska kunna förmå migranten att underkasta sig det exploaterande arbetet 

sällan är så grova som svenska domstolar krävt för att det ska anses styrkt att 

arbetsgivaren avsett att exploatera migranten i tvångsarbete. 

Det finns dock uppgifter om att vissa arbetsgivare satt i system att uppsöka och 

rekrytera exempelvis asylsökande och har ett stort antal asylsökande och papperslösa 

anställda till undermåliga villkor.299 Att så är fallet talar enligt min uppfattning för att 

arbetsgivaren redan vid rekryteringen haft uppsåt att exploatera migranterna, eftersom 

det tyder på att arbetsgivaren byggt upp ett system som tillåter honom att tjäna pengar 

på migranternas utsatthet. Kravet på avsiktsuppsåt skulle under sådana omständigheter 

kunna anses styrkt, om exploateringen är av sådant allvar som förutsätts för 

straffansvar. 

Avsiktsuppsåt måste ha förelegat vid tidpunkten för vidtagande av någon 

handelsåtgärd. Att färre, ofta inte fler än en, handelsåtgärder vidtas i samband med den 

exploatering av arbetstagare som rekryteras i Sverige medför således att 

straffbestämmelsens tillämplighet begränsas Om enbart rekrytering förekommit finns 

endast en potentiell fullbordanspunkt, och avsiktsuppsåt som utvecklats i ett senare 

skede kommer således att vara irrelevant för huruvida brott har begåtts eller inte. 

Av detta kan sammanfattningsvis konstateras att det i praktiken kommer vara 

svårt att fastställa att arbetsgivaren handlat med avsikt att exploatera migranten i 

																																																								
298 Se t.ex. http://dn.fokus.se/skuggsamhallet-mitt-ibland-oss. 
299 Se ovan under 2.2.1. 
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tvångsarbete. Detta beror på att den rekrytering som sker i Sverige inte är organiserad 

och systematisk och således inte passar in i den stereotypa bilden av förövaren som en 

kallblodig och beräknande medlem i en kriminell organisation och att den på grund av 

migrantarbetarnas lättillgänglighet inte behöver vara det, att tvång och exploatering ofta 

successivt förvärras, att det sällan finns mer än en potentiell fullbordanspunkt ett 

eventuellt avsiktsuppsåt kan knytas till och att migranternas utsatthet medför att 

arbetsgivaren inte har något behov av att ta till så grova tvångsmekanismer som i praxis 

har krävts för att migranten ska anses utsatt för tvångsarbete. 

 

5.3.2.6 Exempel från verkligheten 

I ett reportage i Dagens nyheter berättar en man från Marocko om hur han tillsammans 

med ett flertal andra nordafrikaner arbetar med att packa frukt och grönsaker. De kallar 

arbetsplatsen för ”sista anhalten”; det är dit papperslösa söker sig när de fått slut på 

pengar och inte har något annat val. Mannen berättar att han tjänar ungefär 15 kronor 

per timme. När mannen klagar till sin arbetsgivare svarar arbetsgivaren att om han inte 

är nöjd är det bara att hitta ett annat jobb.300 

Ovan beskrivna scenario förefaller vara ett typiskt exempel på hur 

exploateringen av papperslösa arbetstagare ofta i praktiken ser ut. För bedömningen av 

människohandelsbestämmelsens tillämplighet får förutsättas att rekrytering, det vill säga 

en överenskommelse om utförande av arbete, förekommit i något skede. I reportaget 

framkommer inte att det förelegat något tvång eller vilseledande bakom rekryteringen. 

Det faktum att migranterna benämner arbetsplatsen ”sista anhalten” tycks tvärtom 

antyda att migranterna är väl medvetna om att de kommer få arbeta långa dagar till en 

skamlig lön. Många nordafrikaner lever som papperslösa i Sverige efter att ha fått 

avslag på sin asylansökan. Förtryck, fattigdom och brist på framtidsutsikter i 

hemländerna är tillräckligt för att få migranterna att bege sig till Europa i hopp om att 

hitta arbete, men räcker sällan till för att asyl ska beviljas.301 Att en arbetsgivare drar 

fördel av migranternas brist på försörjningsmöjligheter genom att erbjuda en lön om 15 

kronor per timme bör enligt min uppfattning kunna uppfylla rekvisitet utnyttjande av 

någons utsatta belägenhet. Att migranterna är villiga att godta en sådan lönenivå bör 

utgöra tillräckliga bevis för att de saknade andra godtagbara alternativ. Att migranten 

befunnit sig i en utsatt situation blir än tydligare om denne inte talar svenska eller 

																																																								
300 http://fokus.dn.se/skuggsamhallet-mitt-ibland-oss. 
301 Se t.ex. http://www.svt.se/ug/vi-vet-inte-hur-vi-ska-na-dem. 
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engelska, är nyanländ i Sverige och saknar socialt nätverk och kunskap om det svenska 

samhället. Att arbetsgivaren är medveten om att hon kan erbjuda sådana villkor och att 

detta förefaller ske regelbundet tyder på att hon har uppsåt att utnyttja deras utsatthet.  

Avseende kausalsambandet mellan handelsåtgärd och otillbörligt medel är det 

enligt min uppfattning osannolikt att migranterna hade godtagit ett arbete till så dåliga 

villkor om de inte befunnit sig i en mycket utsatt situation och saknat alternativa 

försörjningsmöjligheter. Eftersom svenska domstolar i praktiken har uppställt ett krav 

på att arbetsgivaren aktivt ska ha påverkat migrantens beslut att anta 

anställningserbjudandet genom exempelvis övertalningsförsök hade dock förfarandet 

knappast ansetts uppfylla rekvisitet när migranterna själva uppsökt arbetet. 

Att arbetsgivaren redan från början erbjudit och tillämpat mycket dåliga villkor 

tyder på att hon haft avsiktsuppsåt härtill. Den sista frågan blir således om den avsedda 

exploateringen kan anses så grov att den uppgår till exploatering i tvångsarbete. 

Skillnaden mellan den lön som betalas ut och en godtagbar lön på den reguljära 

arbetsmarknaden är enligt min uppfattning så betydande att det måste anses vara fråga 

om exploatering, som möjliggör för arbetsgivaren att erhålla en otillbörlig ekonomiskt 

vinst. Den låga lönen innebär att migranterna regelbundet måste arbeta mycket långa 

dagar för att kunna försörja sig, vilket kan antas ha en skadlig inverkan på deras 

psykiska och fysiska hälsa. För att det ska röra sig om tvångsarbete krävs att migranten 

har arbetat under hot om straff. I det beskrivna scenariot har arbetsgivaren påpekat att 

mannen från Marocko får hitta ett annat arbete om lönen inte duger. Enligt ILO är det 

inte tillräckligt att lön och andra villkor understiger nationell standard. Ovan har 

visserligen påpekats att hot om avskedande och utnyttjande av migrantens brist på 

försörjningsmöjligheter kan utgöra hot om straff, om metoden används för att hålla kvar 

migranten i arbetet och tillämpa sämre villkor än annars varit möjligt. För att det ska 

röra sig om tvångsarbete måste arbetsgivaren dock ha agerat för att förhindra migranten 

från att lämna arbetet.302 Arbetsgivarens uttalande framstår inte var avsett som ett hot 

om avskedande i syfte att hålla kvar mannen, utan snarare som att arbetsgivaren vill 

klargöra att villkoren inte kommer att ändras och att det är honom likgiltigt om mannen 

fortsätter arbeta eller inte. Scenariot uppvisar ingen av de indikationer som enligt ILO 

tyder på att migranten är utsatt för arbete under tvång, och kan enligt min mening inte 

anses vara så grovt att det uppgår till tvångsarbete.  

																																																								
302 Se ILO 2005 s 19. 
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För att migranterna ska anses utnyttjas i annan verksamhet i en situation som 

innebär nödläge krävs enligt förarbetsuttalanden att det ska vara fråga om en verkligt 

svår situation som inte är helt tillfällig, exempelvis att någon förmås att arbeta under 

synnerligen svåra förhållanden till en mycket låg lön. 303  Även om migranterna 

visserligen kan anses befinna sig i en mycket svår situation härrör den huvudsakligen 

från deras avsaknad av reguljär status i Sverige, och inte från arbetsgivarens agerande. 

Det saknas praxis angående innebörden av uttrycket synnerligen svåra förhållanden. 

Ordet synnerligen har dock på andra ställen i den svenska lagstiftningen markerat att en 

mycket restriktiv bedömning måste göras.304 Utöver låg lön och långa arbetsdagar finns 

inget som tyder på att migranterna arbetar under särskilt svåra förhållanden. 

Av detta följer att migranterna har rekryterats genom utnyttjande av deras 

utsatta belägenhet, eftersom arbetsgivaren dragit nytta av att migranterna saknar 

försörjnings-möjligheter för att erbjuda dem sämre villkor än som annars hade varit 

möjligt. Härav följer också att arbetsgivaren har avsett exploatera migranterna. 

Arbetsgivaren har dock inte haft för avsikt att försätta migranterna i en situation där de 

arbetar under hot om straff eller i annan situation som innebär nödläge. Det är således 

inte fråga om människohandel. 

Många mongoler kommer till Sverige som asylsökande för att söka arbete. Få 

beviljas dock asyl, och många stannar kvar och arbetar utan tillstånd efter avslaget. En 

mongolisk kvinna som arbetar på en kemtvätt berättar om hur hon jobbar tio timmar om 

dagen, sex dagar i veckan och får ut 7000 kronor per månad. Arbetsgivaren har lovat att 

se till att hon får arbetstillstånd om hon inte klagar på lönen och arbetstiderna. Han 

utnyttjar henne även sexuellt under arbetstid. Hon fortsätter dock gå till jobbet och hon 

säger inget om det som hänt eftersom hon är rädd för att chefen i sådana fall kommer 

anmäla henne till polisen. Hon är mer rädd för att utvisas än hon är för honom, och hon 

vill inte förlora sin inkomst.305 

Av det beskrivna scenariot framgår inte hur rekryteringen gått till, varför 

bedömningen av huruvida straffbestämmelsens rekvisit är uppfyllda delvis måste ta 

avstamp i en hypotetisk diskussion. Med beaktande av att många mongoler kommer till 

Sverige för att söka arbete är det mest troligt att kvinnan själv uppsökt arbetsgivaren i 

hopp om att få anställning. Det är möjligt att arbetsgivaren vilselett kvinnan angående 

																																																								
303 Se under 4.4.5.3. 
304 Se t.ex. angående begreppet synnerligen ömmande omständigheter i Utlänningslagen, prop. 2004/05:170 s 187 f 
och MIG 2009:33. 
305 http://fokus.dn.se/mongoliska-kvinnor. 
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arbetsvillkoren eftersom han lovat fixa arbetstillstånd och eftersom tillhandahållande av 

sexuella tjänster sannolikt inte ingick i det ursprungliga avtalet. Huruvida rekvisitet 

vilseledande är uppfyllt eller inte beror dock på om arbetsgivaren redan vid 

rekryteringen avsåg att lura kvinnan eller inte. Det kan vara svårt att bevisa uppsåt om 

det sexuella utnyttjandet snarare framstår som spontana än planerade gärningar.  

Om vilseledande inte går att bevisa kan arbetsgivaren möjligen anses ha 

utnyttjat kvinnans utsatta belägenhet. Som nämnts befinner sig papperslösa ofta i en 

mycket utsatt ekonomisk situation på grund av brist på försörjningsmöjligheter. Många 

mongoler har bristande kunskaper i svenska och engelska, vilket gör att de har ännu 

svårare att hitta jobb och svårt att kommunicera med omvärlden i Sverige vilket 

försvårar isoleringen. Att mongoler inte har en så stor etablerad diaspora i Sverige gör 

att det är svårare för dem att få information om sina rättigheter än för andra grupper. 

Många har dessutom tagit lån för att ta sig till Sverige, vilket innebär att de inte kan ge 

upp och återvända till Mongoliet på grund av skuldsättning och skam över 

misslyckandet.306 Detta innebär att många mongoliska kvinnor som lever utan tillstånd 

eller som asylsökande i Sverige befinner sig i en mycket utsatt situation. Om en 

arbetsgivare i vetskap om dessa omständigheter utnyttjar detta för att erbjuda hårt arbete 

för en så låg lön som det är fråga om i beskrivna scenario, ungefär 30 kronor per timme, 

måste rekvisitet utnyttjande av någons utsatta belägenhet enligt min mening vara 

uppfyllt med tillämpning av den alternativa metoden. Kausalsamband skulle sannolikt 

föreligga eftersom det inte är troligt att en person som inte befann sig i en så utsatt 

situation skulle tacka ja till arbetet. Om kvinnan själv uppsökte arbetet är dock rekvisitet 

inte uppfyllt om det för att det ska vara fråga om ett utnyttjande krävs att rekryteringen 

skett på arbetsgivarens initiativ eller genom dennes övertalning. 

Slutligen är fråga om arbetsgivaren avsett exploatera kvinnan i tvångsarbete. 

Jag utgår från att arbetsgivaren haft uppsåt till de långa arbetsdagarna och den låga 

lönen och att detta är de villkor som initialt erbjöds. Villkoren avviker markant från 

godtagbara villkor på den reguljära arbetsmarknaden och det hårda arbetet måste anses 

skadligt för kvinnan, särskilt om även den sexuella exploateringen beaktas. Det är 

således enligt min uppfattning fråga om exploatering. Arbetsgivaren förmår kvinnan att 

godta de undermåliga villkoren genom löfte om att i framtiden fixa arbetstillstånd och 

tvingar henne att underkasta sig sexuellt utnyttjande med vetskap om att hon inte kan 
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säga emot på grund av rädslan för att han anmäler henne till polisen eller säga upp sig 

på grund av bristen på alternativa försörjningsmöjligheter. Dessa omständigheter 

innebär enligt min uppfattning, särskilt med beaktande av att sexuellt utnyttjande enligt 

ILO utgör en indikation på tvångsarbete, att kvinnan arbetar under hot om straff. Att 

arbetsgivaren har utnyttjat hennes rädsla och hennes brist på handlingsalternativ samt 

förlett henne att tro att hon kommer få arbetstillstånd om hon godtar exploateringen för 

att tillämpa mycket dåliga villkor och utnyttja henne sexuellt innebär enligt min 

uppfattning att kvinnan arbetat under ett tvång som till sin effekt måste jämställas med 

hot om straff. Detta trots att arbetsgivaren inte uttalat några uttryckliga hot.307 Jag menar 

därför att dessa omständigheter måste vara tillräckliga för att anse att kvinnan utsatts för 

exploatering i tvångsarbete. Förutsatt att det kan styrkas att arbetsgivaren redan vid 

rekryteringen avsett vidta dessa åtgärder är kravet på avsiktsuppsåt uppfyllt, något som 

dock i praktiken kan vara svårt att bevisa. Hon har inte varit fysiskt frihetsberövad, även 

om det faktum att hon genom tvångsmekanismer knyts till arbetet innebär en 

begränsning av hennes rörelsefrihet. Det är således möjligt att scenariot med 

tillämpning av svensk praxis inte skulle anses uppfylla rekvisitet exploatering i 

tvångsarbete. Sammanfattningsvis bör scenariot dock enligt min uppfattning anses 

uppfylla rekvisiten för människohandel för exploatering i tvångsarbete. 

 
 
5.4 Särskilt om inhysande och transport under pågående exploatering 

Av de ovan behandlande typfallen framgår att människohandelsbestämmelsens 

konstruktion och fokus på förfarandets initialskede ofta omöjliggör beaktande av 

otillbörliga medel och kontrollmekanismer som aktiveras under utnyttjandets gång. I 

och med att inhysande upptas som en handelsåtgärd kan dock det faktum att 

arbetsgivaren tillhandahåller bostad för migranten förbättra möjligheterna att utverka en 

fällande dom för människohandel. Det förekommer att arbetsgivaren tillhandahåller 

bostäder för migranterna särskilt när större grupper rekryterats utomlands. Migranter 

som rekryteras i Sverige inhyses mer sällan av arbetsgivaren eftersom denna typ av 

rekrytering är mindre organiserad, men vissa migranter som arbetar med närvård och 

hushållssysslor bor med arbetsgivaren i dennes bostad.308 

 Att en handelsåtgärd, såsom inhysande, vidtas under exploateringens gång 

																																																								
307 Se ovan under 3.3.5.1, 4.4.5.2 och Siliadin mot Frankrike § 118 och 119. 
308 Se t.ex. http://dn.fokus.se/skuggsamhallet-mitt-ibland-oss. 
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skapar förutsättningar för beaktande av hot, våld och vilseledande såsom otillbörliga 

medel som förekommer efter att migranten initialt rekryterats, transporterats och tagits 

emot av arbetsgivaren. De tvångsåtgärder som vidtas under exploateringens gång 

sammanfaller till stor del med rekvisiten för tvångsarbete. Här erinras om att det ovan 

konstaterats att rekvisitet inhysande inte medför att exploateringen i sig omfattas av 

människohandelsbestämmelsen. Det är självklart inte uteslutet att arbetsgivaren tvingar 

migranten att bo i en bostad som tillhandahålls av arbetsgivaren eftersom detta bidrar 

till att denne kan upprätthålla kontrollen över migranten även på dennes fritid och utgör 

en ursäkt för arbetsgivaren att göra avdrag för bostadskostnader från migrantens lön. 

Det torde dock vara vanligare att tvång vidtas för att förmå migranten att underkasta sig 

arbetskraftsexploateringen och arbeta hårdare, vilket som nämnts inte är tillräckligt för 

att konstatera människohandelsbrott. I sådana fall utgör tvångsåtgärderna enbart ett 

moment i rekvisitet exploatering för tvångsarbete. Det har i praxis varit svårt att visa att 

tvång och våld som förekommit kontinuerligt varit kopplat till just inhysandet. Om det 

kan konstateras att tvånget vidtagits för att förmå migranten att inhysas eller fortsätta 

vara inhyst hos arbetsgivaren möjliggörs även beaktande av avsiktsuppsåt som 

uppkommit under exploateringens gång. 

Samma resonemang kan tillämpas i det fallet att transporter förekommer efter 

att exploateringen inletts. Det kan exempelvis tänkas att arbetet förutsätter att migranten 

befinner sig på olika platser och att arbetsgivaren skjutsar migranten mellan dessa 

platser. Detta förekommer ibland i anslutning till exempelvis mark-, trädgårds- och 

byggnadsarbete.309 Om det kan konstateras att tvång, vilseledande eller utnyttjande av 

utsatt belägenhet förekommit just för att förmå migranten att transporteras innebär detta 

utökade möjligheter att utverka en fällande dom för människohandel. Eftersom 

transporterna till skillnad från inhysandet ingår som ett moment i utförandet av arbetet 

kan det tänkas vara lättare att påvisa ett samband mellan tvånget och genomförande av 

transporterna. Även i detta fall möjliggörs beaktande av avsiktsuppsåt som uppkommit 

senare, vilket utgör en betydlig fördel för möjligheterna att lagföra arbetsgivaren.  

 

5.5 Slutsatser och sammanfattande synpunkter 
Möjligheterna att döma en arbetsgivare som exploaterat en irreguljär migrant för 

människohandel är av ett flertal skäl begränsade. Detta beror till viss del på att 

																																																								
309 Se a a. 
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människohandelsdefinitionen avser en tvingande handelsprocess, ofta av gräns-

överskridande karaktär, som syftar till att försätta migranten i en exploaterande situation 

som är svår att ta sig ur, och inte själva exploateringen. Många papperslösa som är 

utsatta för exploaterande arbete, som i sig uppfyller rekvisiten för exploatering i 

tvångsarbete, har inte utsatts för en handelsprocess av sådan art att den uppfyller 

rekvisiten för människohandel oavsett hur man vrider och vänder på definitionen 

eftersom situationen helt enkelt inte avsetts träffas. 

Om man ser till den svenska bestämmelsens ordalydelse och bakomliggande 

syfte finns ett visst utrymme för att lagföra arbetsgivaren för människohandelsbrott i när 

denne försatt en papperslös arbetstagare i en exploaterande situation, men ett flertal 

omständigheter hänförliga till rättstillämpningen sätter käppar i hjulet härför. Den 

stereotypiska bilden av offer och förövare passar illa på fenomenet och har lett till att 

domstolarna tolkar straffbestämmelsen på ett sätt som innebär att dess rekvisit näst intill 

aldrig anses uppfyllda vid arbetskraftsexploatering av irreguljära migranter. Papperslösa 

uppsöker ofta själva arbetsgivaren och rekryteras genom subtila metoder när de redan 

befinner sig i Sverige. Den utsatthet som avsaknaden av legal status innebär medför att 

arbetsgivaren inte behöver aktivt vidta fysiska åtgärder för att begränsa migrantens 

frihet och därmed förmå honom att underkasta sig handelsprocessen och exploateringen. 

Migrantens frihet begränsas istället genom psykiska kontrollmekanismer och påförande 

av extrema arbetsdagar utan veckovila. Dessa omständigheter innebär också att 

arbetsgivaren inte behöver ha någon initial och välgenomtänkt brottsplan för att med 

framgång försätta migranten i en exploaterande situation som är svår att ta sig ur. Krav 

på avsaknad av handlingsalternativ, kausalsamband mellan otillbörligt medel och 

handelsåtgärd och att arbetsgivaren ska kontrollera offret genom att hon berövas 

friheten samt bristande beaktande av och förståelse för omständigheter som innebär att 

offrets samtycke förlorar sin betydelse medför därför betydande begränsningar i 

möjligheterna att tillämpa straffbestämmelsen särskilt avseende arbetskraftsexploatering 

av irreguljära migranter. Detta gäller i än högre grad de migranter som rekryteras i 

Sverige, och som även torde representera majoriteten av de exploaterade migranterna. 

Min uppfattning är att nämnda krav saknar stöd i den internationella definitionen av 

människohandel och således innebär en begränsning av det straffbara området som inte 

är förenlig med Sveriges folkrättsliga förpliktelser på människohandelsområdet. 

Om svenska domstolar övergav dessa krav som utvecklats i praxis skulle det 

således dels innebära utökade möjligheter att utverka fällande domar för 
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människohandel vid exploatering av papperslösa arbetstagare, dels innebära en 

rättstillämpning som står i bättre överensstämmelse med folkrättsliga förpliktelser, 

kriminaliseringens syfte och straffrättsliga principer för samtyckets betydelse. En sådan 

tillämpning ligger inom ramen för straffbestämmelsens ordalydelse och skulle således 

inte innebära att förövarens rättssäkerhet åsidosätts. Ett krav på någon typ av 

kausalsamband mellan handelsåtgärd och otillbörligt medel följer visserligen av 

lagtextens ord ”genom”, men de problem som kravet gett upphov till lindras avsevärt 

om domstolarna tar bättre hänsyn till omständigheter som ogiltigförklarar samtycke och 

om rekvisitet utnyttjande av någons utsatta belägenhet tillämpas i enlighet med den 

alternativa modellen, vilket innebär att det är tillräckligt att visa att migranten befann 

sig i en utsatt position och att arbetsgivaren hade uppsåt att utnyttja detta. Det ska dock 

erinras om att även definitionen av människohandel i sig bygger på en stereotypisk bild 

av fenomenet och att svårigheter att bevisa användande av otillbörliga medel och 

avsiktsuppsåt till tvångsarbetet enligt min uppfattning är av större betydelse för de 

irreguljära migranter som exploateras på den svenska arbetsmarknaden i högre grad än 

andra utsatta grupper. Detta beror återigen på att deras utsatthet och det faktum att de 

ofta rekryteras när de redan befinner sig i Sverige ställer lägre krav på arbetsgivarens 

brottsplan och aktivitet samt innebär att färre handelsåtgärder som de otillbörliga 

medlen kan kopplas till vidtas. 
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6 En mer effektiv lagföring av brott mot papperslösa 
6.1 Följderna av människohandelsbestämmelsens bristande tillämplighet 
Straffbestämmelsens utformning som bygger på en stereotypisk bild av förövare och 

offer har som visats medfört att den exploatering som är av störst praktisk betydelse i 

Sverige idag faller utanför det straffbara området. Kriminaliseringens bristande 

tillämplighet har negativa effekter för såväl den brottsbekämpande verksamheten som 

för skyddet för de irreguljära migranternas mänskliga rättigheter. Johansson har 

framhållit att straffbestämmelsen inte tillämpas i enlighet med sitt ändamål och att 

ansvar inte utkrävs i de fall det borde göra det. Detta medför att gärningsmän inte 

avskräcks från de åsyftade handlingarna, vilket skapar ett tillåtande klimat.310 Åklagare 

har också anfört de stora svårigheterna att utverka fällande domar verkar hämmande på 

viljan att väcka åtal för människohandel.311 Det är enligt min mening självklart att det 

faktum att gärningsmän sällan döms till ansvar och att det i många fall i praktiken inte 

är möjligt att utkräva ansvar för människohandel av de arbetsgivare som exploaterar 

irreguljära migranter skapar en fristad för de arbetsgivare som önskar utnyttja 

migranternas utsatthet för sin egen ekonomiska vinning. Detta kan inte anses önskvärt 

ur ett brottsbekämpningsperspektiv. 

Trots att arbetet mot människohandel har sitt ursprung i ett brottsbekämpnings-

instrument finns starka kopplingar till skyddet för de mänskliga rättigheterna. 

Människohandel har erkänts som en grov kränkning av brottsoffrets mänskliga 

rättigheter. Såväl Europarådets konvention som EU:s direktiv betonar att skyddet för 

offrens rättigheter är av central betydelse i kampen mot människohandel och att 

instrumenten syftar till att åstadkomma ett bättre skydd för dessa rättigheter.312 Av 

Europadomstolens praxis följer även att förbudet mot slaveri, träldom och tvångsarbete 

innefattar ett förbud mot människohandel.313 Effektiv lagföring av människohandel, och 

de rättighetskränkningar brottet innebär, kan således inte betraktas enbart som en 

brottsbekämpningsfråga. När straffbestämmelsens utformning och tillämpning 

utvärderas måste effekterna för de utsattas mänskliga rättigheter beaktas. 

																																																								
310 Se Johansson, M s 857. 
311 Se t.ex. SOU 2008:41 s 110. 
312 Se Rainey, B m.fl. s 200 f., ingressen till Människohandelsdirektivet p. 4, 7 och 33, ingressen till 
människohandelskonventionen och art. 1. 
313 Se bl.a. Rantsev mot Cypern och Ryssland §§ 279 och 282. 
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Tillgången till de mänskliga rättigheterna ska inte vara beroende av en persons 

migrationsstatus i ett land.314 ILO har i ett tilläggsprotokoll till ILO 29 erinrat om att 

alla medlemsstater har en skyldighet att säkerställa att varje person som utsatts för 

tvångsarbete har tillgång till effektiva och tillräckliga rättsmedel.315 I den förklarande 

rapporten till människohandelskonventionen framhålls att konventionens skydd gäller 

varje människa, oberoende av hur hon tog sig in i landet och av hennes 

migrationsrättsliga status.316 Att Sverige har en skyldighet att tillförsäkra även de 

irreguljära migranter som befinner sig i landet ett skydd mot människohandel och 

tvångsarbete är således ostridigt. 

UNODC har framhållit att avsaknad av reguljär status i ett land är en 

omständighet som tycks innebära att en person löper en större risk att utsättas för 

människohandel än andra utsatta grupper. 317  Papperslösheten och den särskilda 

sårbarhet som följer härav är som visats ofta en tillräcklig tvångsmekanism för att 

migranten ska underkasta sig exploatering. Trots att denna grupp är särskilt mottaglig 

för att utsättas för exploatering är det den utsatthet som oundvikligen följer av 

papperslösheten som gör att människohandelsbestämmelsen sällan kan tillämpas. Detta 

bygger ut den fristad för skrupellösa arbetsgivare som bristen på rättighetsskydd för 

irreguljära migranter innebär och medför att den rabatt om 50 % som en arbetsgivare i 

Khosravis studie talade om kan utnyttjas utan beaktansvärda risker, ibland till och med 

till halva reapriset. Det är enligt min mening onekligen den som själv söker sig till 

exploateringen och som är villig att underkasta sig denna utan att hon tvingas eller 

vilseleds som är den mest utsatta och i störst behov av skyddet för sina mänskliga 

rättigheter. Ändå är det just hon som på grund av den stereotypiska bilden av the 

coerced innocent faller utanför människohandelsregelverkets skyddssfär. 

Kriminaliseringens oförmåga att bestraffa människohandelsbrott mot 

irreguljära migranter ger enligt min mening uttryck för staternas bristande förmåga och 

vilja att tillerkänna icke-medborgare rättigheter och de mänskliga rättigheternas paradox 

som uppmärksammats av Hannah Arendt. Paradoxen innebär att det är de människor 

som uteslutits ur samhället för att de saknar legal status som är mest utsatta för 

rättighetskränkningar och som därför har det största behovet av sina mänskliga 

rättigheter. Ändå är det just avsaknaden av tillhörighet till en stat kapabel att skydda 

																																																								
314 Se t.ex. Gallagher, A s 146. 
315 Protocol to the Forced Labour Convention, 1930 av den 11 juni 2014. 
316 Europarådet 2005 p. 62. 
317 Se UNODC 2013 s 15. Se även Ds 2008:7 s 151. 



 99 

deras rättigheter som medför att de går dessa förlustiga. 318  Utformningen av 

människohandelsbrottet har medfört att skyddet i praktiken enbart sträcker sig till dem 

som fortfarande tillhör samhället och som måste tvingas eller luras in i exploateringen 

eftersom de har något att förlora. Till de som redan ramlat ut och som är det enklaste 

bytet för en skrupelfri arbetsgivare sträcks inga händer. Som antytts av Stoyanova är det 

möjligt att definitionens bristande tillämplighet avseende exploatering av irreguljära 

migranter varit avsiktlig och ska markera att de irreguljära migranterna är mindre 

skyddsvärda än andra.319 Ovan har även framgått att särskilt det krav på frihets-

berövande som uppställts i svensk praxis ytterligare begränsar straffbestämmelsens 

tillämplighet avseende exploatering av papperslösa.  

Enligt min uppfattning bottnar vår oförmåga att garantera de irreguljära 

migranternas mänskliga rättigheter i en önskan att upprätthålla den statliga 

suveräniteten och undvika av ekonomiska bördor. Ur ett suveränitetsperspektiv är det 

inte önskvärt att en stor grupp papperslösa lever i landet. Att tillhandahålla ett effektivt 

rättighetsskydd för denna grupp skulle göra livet som papperslös mer tolerabelt och kan 

tänkas sända en signal om att irreguljära migranter är mer välkomna i Sverige än i andra 

länder. Det skulle även innebära en stor ekonomisk börda för staterna att tillförsäkra de 

mänskliga rättigheterna till just de grupper som är mest utsatta för rättighets-

kränkningar. Ytterligare ett skäl till att irreguljära migranter inte identifieras som offer 

för människohandel kan enligt min mening vara en ovilja hos allmänheten att acceptera 

att vår levnadsstandard upprätthålls på bekostnad av mindre privilegierade människors 

rättigheter. Van Deer Anker har påpekat att de vinster de irreguljära migranternas billiga 

arbetskraft genererar för de rika destinationsländerna står i ett extremt missförhållande 

till staternas underlåtenhet att garantera ett skydd från människohandel och 

tvångsarbete.320  

Det har även anförts att det för att brottsbekämpning ska kunna ske på ett 

effektivt sätt krävs att myndigheterna tar hänsyn till brottsoffrens mänskliga rättigheter. 

Ett rättighetsbaserat angreppssätt skapar ett förtroende för myndigheterna och 

uppmuntrar brottsoffer att kontakta myndigheterna och att medverka vid brottsutredning 

och rättegång. Detta är särskilt viktigt eftersom många brottsoffer kommer från länder 

																																																								
318 Se Arendt, H, The Origins of Totalitarianism kap. 9: The Decline of the Nation-State and the End of the Rights of 
Man och Gallagher, A s 160. 
319 Se ovan under 3.3.4. 
320 Van Deer Anker s 170. 
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där förtroendet för myndigheter är lågt och kan känna oro att utsättas för repressalier vid 

kontakt med myndigheterna.321 

Sammanfattningsvis förmår kriminaliseringen av människohandel enligt min 

mening inte effektivt bekämpa människohandelsbrott eller skydda de irreguljära 

migranterna från kränkningar av deras rätt att inte utsättas för människohandel, slaveri, 

träldom eller tvångsarbete – en av de rättigheter som av Europadomstolen har 

identifierat som mest grundläggande i ett demokratiskt samhälle.322 Kriminalisering, 

lagföring och bestraffning av sådana gärningar är nödvändigt för att Sverige ska anses 

uppfylla internationella förpliktelser och tillhandahålla ett skydd mot kränkningar av 

brottsoffrets mänskliga rättigheter. 323  En mer effektiv lagföring av den faktiska 

exploateringen av arbetskraft är således önskvärd ur både ett rättighets- och ett 

brottsbekämpningsperspektiv.  

 
6.2 Att skapa förutsättningar för en mer effektiv lagföring 
6.2.1 Ändamålsenlig rättstillämpning 

Från flera håll har anförts att ett av skälen till att straffbestämmelsen sällan kan 

tillämpas är att förarbetsuttalanden målar upp en bild av människohandel som saknar 

förankring i såväl internationella instrument som i hur människohandeln går till i 

praktiken. Detta har medfört att svenska domstolar utöver straffbestämmelsens rekvisit 

uppställt krav som inte kan anses förenliga med den internationella definitionen av 

människohandel och förpliktelsen att kriminalisera och bestraffa densamma.324 

Johansson menar att det tidigare gällande kontrollrekvisitet lett till en 

sammanblandning av handelsprocessen och den faktiska exploateringen. Kravet på 

kontroll ledde till att exploateringen måste ha inletts för att brottet skulle anses 

fullbordat och att offret i princip måste ha varit fysiskt frihetsberövad, eftersom fysiska 

begränsningar av offrets rörelsefrihet var det enklaste sättet att visa att han 

kontrollerades av gärningsmannen. Efter att rekvisitet togs bort ur den svenska 

straffbestämmelsen kvarstår dock denna sammanblandning och kravet på 

frihetsberövande eftersom förarbetsuttalanden anger att det för att det ska vara fråga om 

människohandel krävs att gärningsmannen bemästrat offrets fria vilja, att offret saknat 

																																																								
321 Se Jordan, A s 4 och Rikspolisstyrelsen, Lägesrapport 10 s 13. 
322 Se Siliadin mot Frankrike § 112. 
323 Se ILO 29 art. 25, Palermoprotokollet art. 5, Människohandelskonventionen art. 1 och art. 18, Siliadin mot 
Frankrike § 112 och Rantsev mot Cypern § 285. 
324 Se SOU 2008:41 s 91 ff och Johansson, M s 829 f. 
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valmöjligheter och att ett maktförhållande mellan offer och gärningsman har uppstått.325 

Domstolar har även tagit det faktum att offret lyckats lämna exploateringen som bevis 

för att denne inte befann sig i ett sådant underläge i förhållande till arbetsgivaren som 

krävs för ansvar för människohandel. Detta har enligt Johansson medfört en 

perspektivförskjutning från gärningsmannens åtgärd, medel och syfte till offrets 

handlingsförmåga. Kontroll och maktförhållande tycks kräva fysisk inlåsning och direkt 

våld och hot, vilket innebär att de i dagsläget vanligaste formerna av människohandel 

undgår straffansvar eftersom offren uppvisar handlingskraft och självständighet.326  

Johansson framhåller att denna praxis strider mot den internationella 

definitionen av människohandel och därmed mot Sveriges folkrättsliga förpliktelser 

samt att kraven saknar grund i den svenska straffbestämmelsens ordalydelse. Hon 

påpekar att svenska förarbetsuttalanden inte kan tillåtas stå över de förpliktelser som 

följer av såväl EU-rätten som av EKMR och att större hänsyn måste tas till de 

internationella källorna vid tolkning av straffbestämmelsen. Det är i första hand 

lagstiftaren som ansvarar för att genomföra direktiv och andra internationella 

instrument, men även domstolarna har en skyldighet att se till att befintlig lagstiftning i 

största möjliga mån tillämpas i enlighet med de mänskliga rättigheterna och andra 

folkrättsliga förpliktelser. Det är därför inte rimligt att anföra rättssäkerhetsskäl för att 

med hänvisning till förarbeten tolka en straffbestämmelse mot sin lydelse.327 

Johanssons uppfattning ger stöd för den ovan anförda ståndpunkten att svensk 

praxis uppställt krav som saknar grund i såväl den internationella definitionen som i 

svensk straffrätt. Särskilt med beaktande av att svenska förarbetsuttalanden inte kan ges 

företräde framför bl.a. EU-rättsliga förpliktelser och skyldigheten att respektera de 

mänskliga rättigheter som stadgas i EKMR anser jag därför att det finns ett utrymme att 

tillämpa straffbestämmelsen på ett sätt som skapar bättre förutsättningar för att lagföra 

arbetsgivare som exploaterat irreguljära arbetstagare. Det krav på frihetsberövande som 

i praktiken uppställts i praxis kan och bör således överges, och domstolar bör inte låta 

migrantens samtycke till arbetet utesluta straffansvar när det står klart att denne befunnit 

sig i en utsatt situation och arbetsgivaren dragit fördel av detta genom att erbjuda 

																																																								
325 Se Johansson, M s 840 och s 846. 
326 Se a a s 857. Se även Hathaway, J s 17. Hathaway framhåller att det moderna slaveriet inte handlar om att äga 
någon fullständigt, utan om att kontrollera dem genom psykiska metoder och isolering från samhället för att utkräva 
så mycket arbete som möjligt till minsta möjliga kostnad. Om arbetstagaren visar handlingskraft och protesterar mot 
arbetsgivarens krav är det mer fördelaktigt för den senare att överge arbetstagaren och rekrytera nya personer än att 
utöva tvång mot befintliga arbetstagare. 
327 Se Johansson, M s 867 och s 861. Se även ovan under 4.2. 
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mycket dåliga villkor. Av den internationella definitionen följer klart och tydligt att 

samtycke ska sakna betydelse när gärningsmannen använts sig av ett otillbörligt medel. 

 

6.2.2 Behov av lagändringar och ändringsförslag 

Sedan brottet människohandel infördes i Brottsbalken 2002 har straffbestämmelsen 

ändrats två gånger i syfte att utvidga straffansvaret och göra tillämpningen av 

paragrafen enklare och mer effektiv. 2014 tillsattes ytterligare en utredning vars uppgift 

är att föreslå ändringar för att åstadkomma ett förstärkt straffrättsligt skydd mot 

människohandel. Uppdraget ska redovisas sommaren 2016.328 Att straffbestämmelsen 

varit föremål för så många ändringar tyder enligt min uppfattning på att inte heller 

lagstiftaren anser att den fungerar på ett tillfredsställande sätt och förmår uppfylla sitt 

syfte. Vilka ändringar som kommer föreslås av 2014 års människohandelsutredning 

återstår att se.  

Den nuvarande straffbestämmelsen är till ordalydelsen i stort sett liktydig med 

den internationella definitionen. Att ändra dess lydelse skulle således troligen medföra 

att paragrafen i vart fall vid en första anblick blir mindre förenlig med de folkrättsliga 

instrumenten och EU:s människohandelsdirektiv. GRETA, som har till uppgift att 

utvärdera medlemsstaternas implementering av människohandelskonventionen, har 

bland annat kritiserat Norge för att de inte inkluderat kravet på att gärningsmannen ska 

ha vidtagit en handelsåtgärd.329 Jag anser dock att det kan ifrågasättas om en ordagrann 

implementering av människohandelsdefinitionen är det bästa sättet att uppfylla 

internationella förpliktelser. Det har anförts att den internationellt erkända definitionen 

av människohandel är olämplig för implementering i nationell lagstiftning, eftersom den 

är alldeles för komplicerad och i praktiken kommer att bli mycket svår att tillämpa.330 

UNODC har även erinrat om att lagstiftaren måste ta hänsyn till Palermoprotokollets 

innebörd vid implementering, och inte enbart anta definitionen ordagrant. En sådan 

metod skulle typiskt sett inte vara tillräcklig, eftersom den inte tar hänsyn till nationella 

straffrättsliga principer och användning av juridiska begrepp.331 Det bör även påpekas 

att de internationella instrumenten utgör minimistandarder, och att det inte finns några 

hinder mot att staterna antar mer omfattande kriminaliseringar.332 Härav följer att 

																																																								
328 Se prop. 2001/02:124, prop. 2003/04:11, prop. 2009/10:152 och Ju 2014:22, 
http://www.regeringen.se/rattsdokument/kommittedirektiv/2015/06/dir.-201564/. 
329 Se GRETA, Report concerning the implementation of the CoE trafficking convention by Norway s 16. 
330 Se t.ex. Jordan, A s 7. 
331 UNODC 2004 § 36 (e). 
332 Se t.ex. Borg 2014 s 77 och Stoyanova, V s 144 och Människohandelsdirektivet art. 1. 
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önskan att uppfylla de internationella förpliktelserna inte utgör ett hinder för en 

förändrad straffbestämmelse. 

Fråga är dock vad som avses åstadkommas med lagändringarna – ska 

människohandelsbrottet fortsättningsvis förbehållas handelsprocessen, eller är 

ambitionen att kriminaliseringen ska kunna tillämpas för att bestraffa exploateringen? 

Det framstår som att det i svensk rätt föreligger oklarheter angående huruvida 

straffbestämmelsen ska tillämpas på exploateringen eller inte, särskilt med beaktande av 

att det förekommit att åtal ogillats på den grund att exploatering inte inletts eller enbart 

pågått en kort tid.333 Johansson menar att sammanblandningen av handelsprocessen och 

den fortgående exploateringen lett till att behovet av en särskild kriminalisering av 

exploateringsledet dolts.334  

Det främsta problemet med den befintliga straffbestämmelsen, som inte kan 

lösas på rättstillämpningsnivå, är enligt min mening att den förutsätter att 

gärningsmannen eller männen haft en mycket bestämd brottsplan redan då kontakten 

med offret etablerats genom att kräva att samtliga rekvisit, inklusive kravet på 

avsiktsuppsåt, uppfylls simultant med handelsåtgärdens vidtagande. Förutom att detta 

sällan är fallet för majoriteten av de personer som utsätts för exploatering är det även 

mycket svårt att bevisa. Bland de förslag som tidigare diskuterats återfinns att byta ut 

kravet på avsiktsuppsåt mot ett generellt uppsåtskrav.335 En straffbestämmelse som 

enbart kräver likgiltighetsuppsåt i förhållande till den tilltänkta exploateringen skulle 

sänka kraven på en utstuderad brottsplan och således passa bättre på hur brottsligheten 

ser ut i praktiken, samtidigt som straffbestämmelsen skulle stå i god överensstämmelse 

med den internationella definitionen.  

Jag anser dock att det inte är motiverat att låta tidpunkten för uppkomsten av 

gärningsmannens uppsåt vara avgörande för huruvida förfarandet ska vara straffbart 

eller inte, på så sätt att fall där gärningsmannen redan när kontakt med offret etablerades 

hade uppsåt till exploateringen kan bestraffas, och fall där sådant uppsåt uppkommer i 

ett senare skede men där exploateringen i praktiken är lika grov faller utanför det 

straffbara området. Att låta kravet på handelsåtgärder utgå och istället såsom i den 

																																																								
333 Det finns ingen särskild kriminalisering av tvångsarbete i svensk rätt. Exploateringsledet ska istället kunna 
bestraffas som exempelvis bedrägeri, utpressning eller ocker, se Ds 2008:7 s 39 f. 
334 Se Johansson, M s 830. Se även Hathaway, J s 11 f. Hathaway menar att Palermoprotokollets definition av 
människohandel snarare medfört att kampen mot det faktiska slaveriet hamnat i bakgrunden och passar väl för de 
stater som önskar ge ett intryck av att de tar itu med slaveriet, men som saknar vilja att bekämpa problemet i sin 
helhet. 
335 Se prop. 2003/04:11 s 43 f och  
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norska straffbestämmelsen enbart kräva att gärningsmannen använt sig av otillbörliga 

medel för att utsätta en person för exploatering i bl.a. tvångsarbete skulle därför enligt 

min mening vara att föredra. 336  En sådan kriminalisering skulle medföra bättre 

förutsättningar för att bestraffa den exploatering av papperslösa migranter som äger rum 

i Sverige, eftersom arbetsgivarna i dessa fall sällan har en utstuderad brottsplan och för 

att de papperslösa som rekryteras i Sverige inte utsätts för en handelsprocess som enligt 

den nuvarande bestämmelsen krävs för straffansvar. Många papperslösa kan dock anses 

befinna sig i en mycket utsatt situation och hamnar till följd av detta i exploatering som 

måste anses uppgå till exploatering i tvångsarbete. 

Stoyanova menar att det som kriminaliserats utgör gärningar som snarare kan 

beskrivas som medverkan till exploatering, med ett krav på avsiktsuppsåt vilket gör 

brottet mycket svårt att bevisa. Hon anser att en enklare lösning hade varit att 

kriminalisera exploateringen och bestraffa handelsaspekterna som försök eller 

medverkan. Nackdelen med en sådan konstruktion är dock att den faktiska 

exploateringen, eller i vart fall straffbar förberedelse eller försök måste äga rum för att 

någon ska kunna straffas. 337  Lösningen skulle möjligen utesluta några mycket perifera 

gärningar som är straffbara enligt den gällande definitionen. Som påvisats är det dock 

svårt att utverka fällande domar i de fall exploateringen inte kommit till stånd. 

Konstruktionen skulle även enligt min mening kompenseras av effektivitetsvinster som 

följer av en enklare straffbestämmelse och möjligheten att bestraffa den faktiska 

exploateringen, och därmed leda till fler fällande domar. 

Att enbart kriminalisera handelsprocessen har enligt min mening liten 

betydelse i svensk kontext, eftersom Sverige är ett destinationsland. De problem som 

finns i Sverige skulle således bäst bemötas genom en kriminalisering som även träffar 

exploateringen. I doktrin har även framhållits att det är mycket tveksamt om det är 

möjligt att bekämpa det som beskrivs som den moderna slavhandeln utan att ta itu med 

det faktiska slaveriet, som utgör ändamålet med handeln och är det som skapar 

vinsterna för denna skrupelfria verksamhet.338 Syftet med att kriminalisera en gärning är 

att straffhotet ska utväga de skäl gärningsmannen kan tänkas ha för sitt agerande. 

Eftersom skälet inte är att åstadkomma handelsåtgärder, utan att erhålla ekonomisk 

																																																								
336 Enligt den norska straffbestämmelsen ska ”den som genom våld, hot, missbruk av någons sårbara position eller 
med annan otillbörlig åtgärd utnyttjar en person för […] tvångsarbete […] eller som förleder en person till att låta sig 
utnyttjas i något sådant ändamål” dömas för människohandel. Transport o.d. kriminaliseras i andra stycket, se 
Straffeloven § 224 och SOU 2008:41 s 60. 
337 Se Stoyanova, V s 99 och s 104 f. 
338 Se t.ex. ILO 2005 s 21 och Hathaway, J s 50. 
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vinning genom exploatering framstår kriminalisering av exploateringen som en mer 

effektiv metod. En fråga värd att ställa är även vilket incitament en arbetsgivare har att 

avbryta exploateringen efter att handelsmomenten fullbordats. Människohandel är som 

nämnts inte ett perdurerande brott och exploateringens allvar och hur länge den fortgått 

är inte nödvändigtvis omständigheter som kan beaktas vid straffvärderingen.339 Vidare 

är antalet fall där människohandeln upptäcks och åtal väcks utan att exploateringen 

faktiskt ägt rum försvinnande få, och antalet fällande domar ännu färre. Jag menar 

därför att en kriminalisering som även träffar exploateringsledet särskilt ur ett svenskt 

perspektiv vore mer angeläget såväl ur ett brottsbekämpnings- som rättighetsperspektiv. 

Det viktigaste är dock att regeringen tar ställning till om människohandelsbrottet ska 

omfatta exploateringen eller inte, så att behovet av en särskild kriminalisering av 

exploateringen i sådana fall framträder tydligt och kan adresseras på ett lämpligt sätt.  

 

6.2.3 Är flera fällande domar ett eftersträvansvärt mål? 

Att människohandel betraktas som i första hand en brottsbekämpningsfråga har 

kritiserats från flera håll eftersom det trots att brottet utgör en grov rättighetskränkning 

medför att de utsattas rättigheter hamnar i skymundan och kompromissas till fördel för 

andra ändamål.340 För att undvika kränkningar av de irreguljära migranternas rättigheter 

är det klart att förebyggande insatser som stärker migranternas sociala och ekonomiska 

ställning, till exempel genom att ge migranterna möjligheter att få sina basala behov 

tillgodosedda och sprida information om migranternas rättigheter gentemot 

arbetsgivaren och möjligheter att med myndigheternas hjälp hävda sin rätt gentemot 

denne är mycket viktiga. För de migranter som ändå utsätts för människohandel och 

exploatering bör denna rättighetskränkning kompenseras genom möjligheter att erhålla 

en rättvis ersättning för utfört arbete och skadestånd samt tillgång till andra stödinsatser 

såsom fysisk och psykisk vård, möjlighet att få uppehållstillstånd och hjälp att etablera 

sig på arbetsmarknaden.341 Att arbetsgivaren döms till ansvar för brott är sannolikt av 

underordnad betydelse ur den utsatta migrantens perspektiv. 

Jag anser dock att det har både praktisk och symbolisk betydelse för de 

irreguljära migranterna och skyddet för deras rättigheter att människohandelsbrott mot 

																																																								
339 Jareborg, N, Allmän kriminalrätt, s 47. 
340 Se ovan under 3.4. 
341 Se t.ex. UN Economic and Social Council, Recommended principles and Guidelines on Human Rights and 
Human Trafficking s 10 ff. 
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denna grupp arbetare åtalas och lagförs i större utsträckning. 342 Att en arbetsgivare 

åtalas och döms för människohandel innebär på en individuell nivå bland annat att 

arbetstagaren har möjlighet att erhålla kränkningsersättning. 343  Andra former av 

skadestånd och ersättning för utebliven lön är inte beroende av en fällande dom, men att 

åtal väcks innebär en fördel för migranten eftersom denne har möjlighet att få hjälp av 

ett målsägandebiträde som för dennes talan, en möjlighet som saknas om 

skadeståndsanspråk drivs inom ramen för en civilrättslig process. En tvistemålsprocess 

innebär också en större ekonomisk risk för migranten, eftersom denne riskerar att bli 

ansvarig för rättegångskostnader om han förlorar processen.344 Ett flertal rättigheter ska 

enligt bl.a. Människohandelskonventionen följa av att en person erkänns som offer för 

människohandel. Dessa rättigheter ska inte vara beroende av att åtal väcks och att någon 

döms till ansvar, men få ges tillgång till dessa rättigheter om brottsligheten inte 

uppmärksammas av myndigheterna.345 

Vidare skulle lagföring av de arbetsgivare som utsatt papperslösa arbetstagare 

för grov exploatering enligt min mening även ha en symbolisk betydelse. Att 

arbetsgivaren fälls för människohandelsbrott och döms till straff utgör en markering och 

ett erkännande av den rättighetskränkning denne utsatt arbetstagaren för. Detta är 

särskilt viktigt för de irreguljära migranterna, eftersom de är en grupp som ofta har 

svårigheter att få tillgång till sina mänskliga rättigheter och kränkningar sanktioneras av 

olika skäl sällan, bland annat för att migranterna av rädsla för att utvisas inte uppsöker 

myndigheter när de utsatts för brott och för att myndigheterna när brott ändå kommer 

till deras kännedom tenderar att betrakta migranterna som medbrottslingar snarare än 

offer. 346  Att fler åtal väcktes och fällande domar meddelades skulle enligt min 

uppfattning även tjäna till att lyfta problemet med arbetskraftsexploatering av 

irreguljära migranter till ytan, medvetandegöra allmänheten och förhoppningsvis få till 

följd att myndigheter avsatte ökade resurser för att bekämpa exploateringen. En mer 

effektiv lagföring av förövare har dessutom hämmande effekter för verksamheten, 

																																																								
342 En del förmåner är enbart beroende av att åtal väcks, men för att åtal ska väckas krävs att åklagaren anser att det 
finns goda möjligheter att åstadkomma en fällande dom. 
343 En förutsättning för kränkningsersättning är enligt Skadeståndslagen (1972:207) 2:3 att brott har begåtts. 
344 Av Lag (1988:609) om målsägandebiträde § 1 följer att målsägandebiträde ska förordnas vid brott enligt BrB 4 
kap. varpå fängelse kan följa. Biträdet ska enligt 3 § samma lag bistå målsäganden med att föra talan om enskilt 
anspråk med anledning av brottet. Angående rättegångskostnader se Rättegångsbalken (1942:740) 18 kap. jämfört 
med 31 kap. 
345 Se t.ex. Europarådet 2005 § 127–137. 
346 Se t.ex. http://www.dn.se/nyheter/sverige/papperslosa-utnyttjades-i-knarkfabriker/ och Ds 2008:7 s 167. 
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eftersom det medför ökade risker, och innebär således en viss förebyggande effekt även 

om denna inte ska överskattas.347 

Brott som inte uppfyller rekvisiten för människohandel kan ibland bestraffas 

som exempelvis ocker, bedrägeri och utpressning. Eftersom dessa brott utgör 

förmögenhetsbrott är dock möjligheterna att utkräva kränkningsersättning mycket mer 

begränsade än om arbetsgivaren döms för människohandel. En sådan process ger inte 

heller målsäganden tillgång till de ovan nämnda rättigheterna som är särskilt 

förknippade med en brottmålsprocess för människohandel eller andra grövre brott. 

Straffsatserna är dessutom låga och markerar därför knappast den rättighetskränkning 

människohandelsbrottet utgör, och uppfyller inte heller de krav som ställs på 

minimistraff för människohandel i de internationella instrumenten. 348 

 
 

	  

																																																								
347 UN Economic and Social Council s 9 och s 12. 
348 Se t.ex. Johansson, M s 859. 
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7 Sammanfattning och avslutande reflektioner 
Exploatering av papperslösa arbetstagare är ett utbrett problem på den irreguljära 

svenska arbetsmarknaden. Den sårbarhet det innebär att leva i ett land utan tillstånd får 

till följd att de irreguljära migranterna löper en mycket hög risk för att utsättas för 

arbetskraftsexploatering, och det är därför av stor vikt att sådana kränkningar av 

migranternas rättigheter beivras genom att gärningsmän åtalas och döms. Att 

exploateringen tillåts fortgå har skadliga verkningar såväl för individen som samhället i 

stort.349 En effektiv bestraffning innebär att det blir mer riskfyllt för en arbetsgivare att 

exploatera en papperslös migrant för sin egen ekonomiska vinning och bör således ha en 

stävjande effekt på denna skrupelfria verksamhet. Det är emellertid just den sårbarhet 

som följer av papperslösheten som innebär att straffansvar sällan kan utkrävas, eftersom 

arbetsgivaren inte behöver använda sig av fysiskt tvång eller frihetsberövande för att 

förmå migranten att godta exploaterande arbetsvillkor.  

Det erinras regelbundet om att människohandelsregelverket är av essentiell 

betydelse för bekämpande av det moderna slaveriet och ett stort antal internationella 

instrument betonar att människohandel utgör en grov kränkning av brottsoffrets 

mänskliga rättigheter. Genom att exploateringen av de irreguljära migranterna i regel 

faller utanför den folkrättsliga definitionen ger den uttryck för staternas ständiga 

oförmåga att garantera och beskydda de irreguljära migranternas rättigheter och att den 

statliga suveräniteten och ekonomiska överväganden placeras över skyddet för de 

mänskliga rättigheterna. Svenska domstolar har vid rättstillämpningen uppställt krav 

som medför att tillämpningen av BrB 4:1a strider mot den internationella definitionen 

och att förutsättningarna för att utkräva ansvar av en arbetsgivare som exploaterat en 

papperslös migrant ytterligare begränsas. 

Straffbestämmelsens uppbyggnad har gjort att det är mycket svårt att bevisa att 

samtliga rekvisit är uppfyllda. Härutöver är ett viktigt skäl till att straffansvar sällan kan 

utkrävas när irreguljära migranter är brottsoffer att det som kriminaliseras är en 

tvingande handelsprocess, och inte den fortgående exploateringen av migranternas 

arbetskraft. Höga krav ställs i fråga om gärningsmannens uppsåt, aktivitet och 

brottsplan för att en process som uppfyller straffbestämmelsens rekvisit ska anses ha 

förekommit, vilket medför att den i praktiken sällan kan tillämpas på annat än 

gränsöverskridande och mer organiserad brottslighet. Majoriteten av de papperslösa 

																																																								
349 Se t.ex. DS 2008:7 s 135–145. 
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som exploateras på den svenska arbetsmarknaden har inte utsatts för en sådan process, 

och arbetsgivaren kan därför inte straffas trots att exploateringen är mycket grov. 

Exploateringen är enligt de internationella regelverken avsedd att kriminaliseras som ett 

särskilt brott, något som med undantag för sexuell exploatering inte skett i Sverige. Det 

är dock enligt min mening inte kontroversiellt att hävda att den exploatering många 

papperslösa arbetstagare utsätts för utgör just en sådan modern form av slaveri som 

människohandelsinstrumenten avser att bekämpa,350 och att ge upp ambitionen att 

lagföra arbetsgivare som utsatt irreguljära migranter för arbetskraftsexploatering skulle 

därför vara otillfredsställande. Av detta följer att straffbestämmelsen bör revideras för 

att göras mer lättillämpad och för att möjliggöra bestraffning av den fortgående 

exploateringen. Om en sådan ändring inte genomförs är det dock viktigt att domstolarna 

vid rättstillämpningen tydligt markerar att människohandelsbrottet är avsett att träffa 

enbart handelsprocessen, och inte exploateringen, så att behovet av en särskild 

kriminalisering av slaveri, träldom och tvångsarbete tydligt framgår. Det är enligt min 

uppfattning troligtvis avsaknaden av en sådan, tillsammans med förvirrande 

förarbetsuttalanden, som medfört att domstolarna haft svårt att skilja på exploatering 

och handelsprocess. 

Avslutningsvis måste dock påpekas att en reviderad straffbestämmelse eller en 

nykriminalisering på intet sätt är tillräckligt för att människohandel för arbetskrafts-

exploatering av irreguljära migranter ska kunna bekämpas på ett effektivt och 

ändamålsenligt sätt. Det finns ett flertal andra omständigheter som försvårar för de 

brottsbekämpande myndigheterna att utreda denna typ av brottslighet, inte minst det 

faktum att en irreguljär migrant på grund av risken för utvisning sällan gör en 

polisanmälan när hon utsatts för brott. Många har även på grund av situationen i sitt 

hemland en bristande tilltro till myndigheterna. 351  Härutöver tillkommer att de 

brottsbekämpande myndigheterna till följd av en oproportionerlig fokus på 

människohandel för sexuell exploatering har bristande utbildning i hur offer och 

förövare för människohandel för tvångsarbete identifieras. Detta leder till att 

migranterna ofta behandlas som brottslingar och illegala migranter istället för offer och 

deporteras innan brott kan utredas. En del ser sig inte heller som offer, eftersom de trots 

grov exploatering kan erhålla en högre inkomst än i sitt hemland. 352 Vidare förekommer 

																																																								
350 Se även Hathaway, J s 17 om slaverifenomenets anpassning till moderna förhållanden. 
351 Se t.ex. Rikspolisstyrelsen, Lägesrapport 10 s 13. 
352 Se t.ex. Ds 2008:7 s 164–167. 
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att offer är motvilliga att vittna mot sina förövare. Detta kan vara en konsekvens av en 

typ av stockholmssyndrom, rädsla för och påverkan från gärningsmannen, rädsla för att 

erkänna att man är ett offer för människohandel och rädsla för att det ska komma ut i 

hemlandet och att man därför blir föremål för stigmatisering och social utstötning.353 En 

effektiv bekämpning av människohandelsbrott mot irreguljära migranter kräver således 

ett brett spektrum av åtgärder och kan inte begränsas till lagstiftnings- och 

rättstillämpningsnivå. 

  

																																																								
353 Se Borg Jansson, D 2014 s 115. 
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Källförteckning 
Internationella instrument 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/36/EU av den 5 april 2011 om 
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