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Upplägg 

• Vilka arbetar på Evonhuset och vad gör vi? 

• Hur kan sex mot ersättning och människohandel förstås utifrån svart 
ekonomi? 



Evonhusets arbete med 
sex mot ersättning 
och människohandel

Sex mot ersättning

Verksamhet i Malmö Stad

15 års gräns

Samtalsmottagning och uppsökande 
arbete, anhörigstöd och konsultation

För malmöbor

Människohandel för alla ändamål & sex mot 
ersättning 

Avtal med Jämställdhetsmyndigheten

Ingen åldersgräns

Koordinatorsuppdrag i ärenden - konsultation

För hela Region Syd 

• Skåne län 

• Kalmar län

• Kronobergs län

• Blekinge län 



Sex mot ersättning

• Vad säger lagstiftningen? 

• Bred målgrupp. 

• Fokus i dag. 

• Viktigt att reflektera över vilket språk du använder. 



Människohandel lagstiftning

SYFTE:

Sexuella 
ändamål, organ, 

krigstjänst, 
tvångsarbete, 
annat nödläge 

OTILLBÖRLIGT MEDEL:

Olaga tvång, 
vilseledande, utnyttjande 

av utsatt belägenhet, 
eller annat otillbörligt 

medel

HANDELSÅTGÄRD:

Rekrytera, 
transportera, överför, 

inhysa, ta emot en 
person

Efterföljande 
utnyttjande

Innebär fullbordad MH

Orsaks-
samband

1. Syfte 
2. Otillbörligt medel
3. Handelsåtgärd
4. Orsakssamband mellan otillbörligt 

medel och handelsåtgärden.



Otillbörligt medel

Exempel på otillbörligt medel: 

• Olaga tvång – misshandel eller hot om brottslig handling 

• Vilseledande – förmedlat en oriktig uppfattning.

• Utnyttjande av utsatt belägenhet – beroendesituation: skulder, 
anställningsavtal etc. 

• Utnyttjar att personen utifrån fattigdom, beroende av droger, 
tillstånd i landet. 

Har inte haft någon annan möjlighet än att underkasta sig 
handelsåtgärden. 

Syftar till att personen ska underkasta sig 
eller foga sig. 

Exempel: 

Olaga tvång, vilseledande, utnyttjande av 
utsatt belägenhet, eller annat otillbörligt 
medel. 



Handelsåtgärd

Exempel på handelsåtgärd: 

• Boende på arbetsplatsen. 

• Organiserat resa, arbetstillstånd och logi. 

• Kör runt målsägarna till olika platser för att möjliggöra exploatering.

• Kontaktar personer i hembyn, väljer ut personer utifrån deras 
socioekonomiska bakgrund.  

Samband med otillbörligt medel – väljer ut personer – beräknande. 

Åtgärden för genomförandet av själva 
handeln. 

Exempel: 

Rekrytera, transportera, överför, inhysa, ta 
emot en person



Syfte

Exempel på exploatering: 

• Sexuell exploatering 

• Våldtäkt – tvångsäktenskap 

• Exploateras på olika sätt sexuellt. 

• Arbetskraftsexploatering 

• Nödläge – tiggeri eller kriminalitet

Multipel exploatering – exploateras på flera sätt ex: 
arbetskraftsexploatering och sexuell exploatering.  

Behöver inte vara fullbordat – fortfarande människohandel 

Med syfte att exploatera offret: 

Sexuella ändamål, avlägsnande av organ, 
krigstjänst, tvångsarbete, annat nödläge (ex 
kriminalitet)



• Regionalt uppdrag - ingen 
myndighetsutövning.

• Samordna aktuella aktörer inom 
respektive myndighet samt civilsamhället. 

• Öka kunskapen och utvecklingen i arbetet 
mot människohandel och sex mot 
ersättning nationellt och internationellt.

• Ingår i ett nationell nätverk – NMT 
(nationellt metodstödsteam mot 
prostitution och människohandel). 

• Samverkan – ex civilsamhället 
kompletterar om våra insatser inte kan 
tillämpas. 

Regionkoordinatorernas roll



Svart ekonomi 



Olika grad av organiserad brottslighet och exploatering. 

Företag med en fasad Utan företag 



Företag med en fasad 

Ex. Thaimassage, städföretag, restaurang (multipel exploatering) etc.

• Socioekonomiska faktorer; fattigdom, arbetslöshet, minoritet, sexualitet, könstillhörighet. 

• Kan ingen engelska eller svenska. 

• Köpta tillstånd; arbetstillstånd, anknytning, aupair eller turistvisum.

• Osäkra arbetsvillkor – inga kollektivavtal eller kunskap om arbetsrätt. 

• Skuld till arbetsgivaren. 

• Familj att försörja, men kan inte berätta hur de gör det. 

• Ensamhet och utsatthet – manipulation. 

• Inget skyddsnät eller information om rättigheter etc.  

• Svårt för myndigheter att uppmärksamma, ex vid inspektion.

Olika former av kontroll och våld med syftet att kuva individen. 



Utan företag 

Ex: Sexannonser nätet, gatan, tvångsäktenskap. 

• Socioekonomiska faktorer; fattigdom, arbetslöshet, minoritet, sexualitet, 
könstillhörighet. 

• Kan ingen engelska eller svenska. 

• Skuld till hallicken/människohandlaren. 

• Familj att försörja, men kan inte berätta hur de gör det. 

• Ensamhet och utsatthet – manipulation. 

• Inget skyddsnät eller information om rättigheter etc.  

• Annonserna liknar varandra. 

• Uppsök på nätet. 

Utsatta för olika typer av våld, från köpare, hallickar/människohandlare  



Sexualiserat 
våld

Fysiskt våld

Psykiskt våld / 
hot om våld

Isolering och 
anpassning

Materiellt och 
ekonomiskt 

våld

Särskild 
sårbarhet

Våldets uttryck och mekanismer

Målgruppens berättelser: 

• Att de är utsatta för s.k. 
otillbörligt medel

• Att förövaren har en beräknande 
karaktär

• Att den utsatte gör motstånd 
utifrån situationen. 



Klientens behov av hjälp 
och stöd från socialtjänsten 



Rätt till hjälp från Socialtjänsten 

• Skyldighet att ge stöd till personer utsatta för 
människohandel (EU-direktivet 2011/36/EU)

• SoL 5 kap 11 § ”Till socialnämndens uppgifter hör 
att verka för att den som utsatts för brott och 
dennes närstående får stöd och hjälp”. 

• Behovet av insatser kan vara av tillfällig eller 
långsiktig karaktär. Ex. samtalskontakt i form av kris-, 
motiverings- och behandlingssamtal (Regeringens 
handlingsplan mot prost. och människohandel, 
2018). 

• Personer som säljer sex kan vara utsatta för våld. När 
det gäller personer som är utsatta för våld eller 
övergrepp i en nära relation har socialtjänsten ett 
särskilt ansvar, enligt Socialstyrelsens föreskrifter 
(SOSFS 2014:4).



Behov i ärende Boende

- Utifrån klientens förmåga 
och skyddsbehov. 

- Närhet till stödinsatser, 
såsom sjukvård, 
regionkoordinatorer och 
övrigt stöd. 

Tydlig information om 
rättigheter samt skyldigheter 

- Ekonomiskt bistånd

- Boende

- Möjlighet att ha 
kontinuerlig kontakt med 
IOM (om det är aktuellt)

- Kontakt med 
civilsamhället om vi inte 
kan hjälpa en person         
T. ex. Frälsningsarmén i 
Helsingborg, Noomi i 
Malmö eller Safe Havens i 
Malmö. 



Summering 

• Olika grad av exploatering - en fasad

• Manipulation 

• Ingen vetskap om rättigheter

• Samhället brister i hantering och handläggning. 

• Rättighetsperspektivet går förlorat. 



Evonhuset
Stora Nygatan 55, Malmö
Malmo.se/Evonhuset
evonhuset@malmo.se
020-354040

Regionkoordinatorer mot människohandel Syd
Sara Olsson
040-349355 alt. 070-8511273
sara.olsson@malmo.se

Elin Johansson
070-8431230
elin.johansson@malmo.se
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Tips på läsning och utbildningar

Manual vid misstanke om människohandel (2019)
https://www.jamstalldhetsmyndigheten.se/manual-vid-misstanke-om-manniskohandel

Hur identifierar man barn och unga som är offer för människohandel? Hur ska man agera och hur stöttar man barnet?
https://www.nmtsverige.se/yrkesverksamma/utbildningar/manniskohandel-med-barn-och-unga

Socialstyrelsens webutbildning
https://www.socialstyrelsen.se/valds-ochbrottsrelateradefragor/sexmotersattning

Jämställdhetsmyndigheten
https://www.jamstalldhetsmyndigheten.se/mans-vald-mot-kvinnor/prostitution-och-manniskohandel

Nationellt metodstödsteam mot Prostitution och Människohandel
www.nmtsverige.se

De kan alltid hitta mig – Studie om Människohandel och utsatta barngruppers livsvillkor
Länsstyrelsen Stockholm 2018
https://www.lansstyrelsen.se/download/18.276e13411636c95dd933a57/1526903019846/Rapport%202018-
3%20De%20kan%20alltid%20hitta%20mig.pdf

https://www.jamstalldhetsmyndigheten.se/manual-vid-misstanke-om-manniskohandel
https://www.nmtsverige.se/yrkesverksamma/utbildningar/manniskohandel-med-barn-och-unga
https://www.socialstyrelsen.se/valds-ochbrottsrelateradefragor/sexmotersattning
https://www.jamstalldhetsmyndigheten.se/mans-vald-mot-kvinnor/prostitution-och-manniskohandel
http://www.nmtsverige.se/
https://www.lansstyrelsen.se/download/18.276e13411636c95dd933a57/1526903019846/Rapport%202018-3%20De%20kan%20alltid%20hitta%20mig.pdf


Forts. tips på läsning och utbildningar

Polisens rapport nr 19 människohandel för sexuella och andra ändamål
https://polisen.se/siteassets/dokument/manniskohandel/manniskohandel--lagesrapport-19.pdf

Sexualitet och hälsa bland unga och unga vuxna inom statlig institutionsvård
https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/6be84e4732334d259c3e8f0f01467c92/sexualitet-halsa-unga-unga-vuxna-statlig-
institutionsvard-18053.pdf

Statens institutionsstyrelse ”Det är värt risken”
https://www.stat-inst.se/contentassets/e59c4755a70b423e912ffa68c56dab2d/6-2013-det-ar-vart-risken.pdf

Barn i internationell människohandel och exploatering – vägledning för socialtjänsten
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/vagledning/2018-10-1.pdf

https://polisen.se/siteassets/dokument/manniskohandel/manniskohandel--lagesrapport-19.pdf
https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/6be84e4732334d259c3e8f0f01467c92/sexualitet-halsa-unga-unga-vuxna-statlig-institutionsvard-18053.pdf
https://www.stat-inst.se/contentassets/e59c4755a70b423e912ffa68c56dab2d/6-2013-det-ar-vart-risken.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/vagledning/2018-10-1.pdf

