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GLOBAL STATISTIK OM MÄNNISKOHANDEL

NATIONELL STATISTIK FÖR SVERIGE

Miljontals människor utsätts för slaveri i världen idag. 

Människohandel pågår dagligen i 
Sverige. Kvinnor, män och barn utnyttjas 

för prostitution, tvångsarbete, tiggeri 
och annan brottslig verksamhet. 

Av de fall av människohandel som upptäckts är över 70% av offren 
kvinnor och flickor. 

De flesta offer för människohandel som 
utnyttjas för sexuella ändamål i Sverige 

kommer från Rumänien och Nigeria. 
Cirka 4000-5000 svenskar begår 

årligen sexuella övergrepp mot barn 
under utlandsresor, främst i Östasien. 

Människohandel omsätter cirka 1300 miljarder SEK varje år. 

Majoriteten av köp av sexuella 
tjänster äger rum i en bostad uthyrd 
i andra hand som disponeras av en 
människohandlare alternativt i ett 

hyrt hotellrum. 

Ungefär 1 av 4 offer för människohandel är barn. 

Rapporterade fall av tvångsarbete 
och ofrivilligt tiggeri ökar i Sverige. 

Tvångsarbete förekommer bland 
annat inom hotell och resturang, 

trädgårdsarbete och bärplockning 
samt inom bygg- asfalts- och 

stenläggningsarbete. 

Källor: U.S. Department of State, Trafficking in Persons Report (2020, 2019, 2018). 
International Labour Organization (2017). Polaris, Human Trafficking Hotline (2019). 
Global Slavery Index (2018). United Nations Office on Drugs and Crime (2018). 
Polismyndighetens lägesrapport 20 (2019).                      

TILLSAMMANS KAN VI FÖRÄNDRA STATISTIKEN.

Läs mer om hur du kan vara delaktig på A21.org



KÄNNETECKEN PÅ MÄNNISKOHANDEL

MISSTÄNKER DU MÄNNISKOHANDEL? GÖR EN ANMÄLAN!

SPRING I TRAPPHUS

KONTROLLERAS AV EN ANNAN PERSON

KONTROLLERAD RÖRELSE

KAN INTE SPRÅKET

BRIST PÅ FÖRTROENDE

I BEROENDESTÄLLNING

PERSONEN ÄR RÄDD, NEDSTÄMD, 

UNDERORDNAD

I Sverige är det vanligt förekommande att privata lägenheter används som bordeller. 
Tecken på detta kan vara att många olika personer besöker en lägenhet i trapphuset, eller 

om det verkar som att de som är på besök inte känner grannen de ska besöka. 

Personen kan övervakas eller åtföljas av en annan kontrollerande person och för ofta 
inte sin egen talan.

Personen transporteras ofta till och från jobbet, alternativt bor och jobbar på samma 
plats. Personen kan också visa tecken på att minsta förflyttning övervakas. 

Personen kan nyligen ha kommit till landet och talar därför inte språket, förutom 
fraser relaterade till sex eller arbete.

Personen kan vara misstänksam och ha svårt att lita på andra. En utsatt person kan 
bete sig som att de inte vågar prata eller vågar ta emot någon hjälp.

Personen kan vara anknuten till, visa tillgivenhet eller stå i beroendeställning 
till sin människohandlare. 

Personen kan agera i rädsla, oro eller undvika ögonkontakt samt kan vara rädd 
för att kontakta myndigheter.

Här är några av de vanligaste kännetecknen för att upptäcka potentiella 
offer för människohandel. Gå in på A21.org för att lära dig mer.
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