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Förord 
 

Hösten 2009 gick jag en B-kurs i historia vid Stockholms universitet med en härlig se-

minariegrupp. Handledaren för dessa första trevande försök till forskning var fil dr Bo 

Eriksson som sade: ”dunkelt tänkt är dunkelt sagt”. Denna fras har följt mig genom 

mina följande skrivelser vid universitetet. 

Utan en bra handledare kan en känsla av vilsenhet uppkomma. Jag har haft turen att 

få ledning, hjälp och stöd av Isa Cegrell Karlander. Det hade varit mycket svårare att 

skriva denna examensuppsats utan våra peppande och inspirerande träffar. 

I anslutning till uppsatsen gjordes en uppsatspraktik på EU-kommissionens represen-

tation i Sverige. Visserligen får man inte välja sina kollegor i framtiden men om det 

gick skulle jag lätt stänga in mig i ett rum igen med mina praktikantkollegor Christina 

och Markus. Mer skratt, Martin Luther King-citat och kärlek kan man inte önska sig. 

Även tack till Jeanette, Therese, Johan, Katarina, Nana, Karin och alla andra på repre-

sentationen som hjälpte sina förvirrade praktikanter till en större förståelse om den stora 

apparaten som är EU. 

Juristutbildningen och en uppsats kan inte överlevas utan stöd av familj och vänner. 

Mamma och pappa som läst och stöttat. Kusin Kalle som trots att hans professionella 

timavgift lär vara otroligt hög har tagit sig tiden att plöja mina PM genom utbildningens 

gång. Uppsalalivet hade inte varit komplett utan oräkneliga filmkvällar med Caroline, 

hon är dessutom svinduktig på att korrekturläsa! Johan som förutom att läsa och kom-

mentera på denna uppsats har varit en viktig del i alla upptåg i Uppsala tillsammans 

med det fantastiska gänget i Fezt-gruppen. Stackars älskade Erik som lärde känna och 

flyttade ihop med en juriststudent. Men vilket stöd genom skrivande. Tack! 

Sist men inte minst är denna uppsats till fantastiska Jenny Lindmark. Hennes skratt, 

proffsighet och önskan att alltid hitta på något nytt gjorde henne till en ovärderlig vän. 

Hon fick inte ens leva ett år med sin juristexamen men var redan på gång att bli en grym 

jurist. Hennes sjukdom och alldeles för tidiga bortgång har påverkat uppsatsens skri-

vande. Men mer viktigt är att hennes liv har påverkat mitt. #fuckcancer 

 

Sanna Guterstam Topor 

Stockholm, 2016-03-24  
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1 Inledning 

 

1.1 Bakgrund 

 

Handel med människor som varor är en omfattande och komplex företeelse som förut-

sätter och innebär ett hänsynslöst och cyniskt utnyttjande av andra människor.1 Männi-

skohandel är en internationell verksamhet som berör flera rättsområden, drabbar tusen-

tals människor varje år, bidrar till ett stort lidande för offren och en betydande ekono-

misk lönsamhet för gärningsmännen.2  

Människor kan utnyttjas på många olika sätt, bland annat genom att de exploateras 

för sexuella ändamål, avlägsnande av organ eller tvångsarbete. Detta kan ske i en män-

niskas ursprungsland eller genom att en person fraktas till en annan världsdel.3 Över 

hela världen säljs och utnyttjas människor mot deras vilja. Offer för människohandel 

försätts ofta i en beroendeställning till gärningsmännen genom att flyttas över lands-

gränser. Gärningsmännen undviker på detta sätt ofta att själva dömas för brott.4 Brottet 

människohandel har sina rötter i slaveriet men har i det moderna samhället utvecklats 

till en växande och ekonomiskt gynnsam marknad.5 Kännetecknet för slaveri är att en 

människa görs till ett objekt eller en vara vilket innebär att personen kan säljas, köpas, 

byta, hyras med mera.6 Människor flyttas från sina ursprungsländer, oftast landet de har 

medborgarskap i, till destinationsländer som Sverige, Tyskland eller Nederländerna. 

Människohandelsoffer kommer från marginaliserade samhällen och erfarenheten av 

människohandel förstärker deras utsatta situation.7 Offer kan avvisas till ursprungslan-

det där de ofta åter hamnar i människohandel. Om offret varit vittne mot gärningsmän-

nen kan avvisningen innebära att de åter tvingas till prostitution för att betala av männi-

skohandlarnas rättegångskostnader.8 Den dominerande gruppen som exploateras för 

sexuella ändamål är kvinnor och flickor. Människohandel existerar för att fylla en efter-

                                                 
1 Prop. 2009/10:52 s 9. 
2 Pérez, I. & Benito Sánchez, D., Trafficking in Human Beings. A Comparative Study of the International 

Legal Documents, European Law Publishing, Groningen 2014, s 33. 
3 Jansson Borg, D., Modern slavery a comparative study of the definition of trafficking in persons, 

Clearence center, Leiden 2015, s 43. 
4 Prop 2009/10:152 s 9. 
5 Pérez & Benito Sánchez, Trafficking in Human Beings, s 3. 
6 Stoyanova, V., Human Trafficking and Slavery Reconsidered. Conceptual Limits and States’ Positive 

Obligations (diss), Lund University 2015, s 367. 
7 Jansson Borg, Modern slavery, s 343. 
8 Jansson Borg, Modern slavery, s 343 och Dagens Nyheter, Alexandra utvisades – till människohandlar-

na, 2015-10-21, http://www.dn.se/nyheter/sverige/alexandra-utvisades-till-manniskohandlarna/.  

http://www.dn.se/nyheter/sverige/alexandra-utvisades-till-manniskohandlarna/
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frågan på kvinnor i bordeller, massagesalonger, barer, på gator och motorvägar där 

dessa kvinnor säljs till män för prostitution.9 

Sverige fick genom sitt tillträdande i FN:s människohandelsprotokoll10 en skyldighet 

att överväga skapandet av lagstiftning, eller andra lämpliga metoder, för att låta offer för 

människohandel stanna temporärt eller permanent i landet.11 I och med genomförandet 

av Rådets Direktiv 2004/81/EG12 finns det nu möjlighet för människohandelsoffer att få 

tillfälligt uppehållstillstånd i Sverige vid medverkan i brottsutredning.  

Genèvekonventionen om flyktingars rättsliga ställning av den 28 juli 1951 (Genève-

konventionen)13 är en FN-konvention som ratificerades i Sverige den 26 augusti 1954 

och som reviderats genom New York-protokollet.14 Europeiska Unionen (EU) har se-

nare genom direktiv, inom ramen för ett gemensamt asylsystem, utvecklat flyktingbe-

greppet genom Skyddsgrundsdirektivet.15 I Sverige har dessa konventioner och direktiv 

ratificerats och gjorts till svensk lag genom utlänningslagen (2005:716) (UtlL) och dess 

4 kap. om flyktingar och andra skyddsbehövande. Bestämmelser i 4 kap. samt 5 kap. 

UtlL kan i sin tur leda till uppehållstillstånd.  

En intressant fråga växer fram: vilka möjligheter och under vilka förutsättningar 

skulle ett människohandelsoffer som exploaterats sexuellt kunna skyddas i Sverige ge-

                                                 
9 Huges, M.D., The ”Natasha” Trade: The transnational Shadow Market of Trafficking in Women, Jour-

nal of International affairs, vol. 53, No 2, s 4. Observera att sidhänvisningarna är till den digitala version-

en som återfinns här: http://www.prostitutionresearch.com/Hughes%20The%20Natasha%20Trade-

The%20Transnational%20Shadow%20Market%20of%20Trafficking%20in%20Women.pdf . 
10 Tilläggsprotokollet om förebyggande, bekämpande och bestraffande av handel med människor, särskilt 

kvinnor och barn, till Förenta nationernas konvention mot gränsöverskridande organiserad brottslighet 

(FN:s människohandelsprotokoll). 
11 FN:s människohandelsprotokoll artikel 7. 
12 Rådets Direktiv 2004/81/EG av den 29 april 2004 om uppehållstillstånd till tredjelandsmedborgare som 

har fallit offer för människohandel eller som har fått hjälp till olaglig invandring och vilka samarbetar 

med de behöriga myndigheterna. Svensk lag genom prop. 2006/07:53. 
13 Det verka råda delade meningar om denna konvention ska i förkortad version kallas ”Genèvekonvent-

ionen” eller ”Flyktingkonventionen”. Vid en fördjupningskurs jag deltog i vid Univeristy of East Anglia 

hösten 2014 i International humanitarian and regugee law flyktingrätt användes ”Geneva convention” 

för de fyra Genèvekonventionerna från 1949 som reglerar krigsföring samtidigt som ”refugee convent-

ion” användes för Genèvekonventionen från 1951.  Ännu ett alternativt namn är FN:s flyktingkonvention. 

Jag har valt att benämna den dom ”Genèvekonventionen” dels för att detta används i den svenska över-

sättningen av preambel (3) Skyddsgrundsdirektivet (Direktiv 2011/95/EU) och dels för att Genèvekon-

ventionen från 1949 inte kommer att behandlas i denna uppsats, vilket gör att det inte föreligger en risk 

för missuppfattning. 
14 Originalversionen av Genèvekonventionen hade en begränsning i sin definition av flyktingar i artikel 1 

(A) (2) (förtydligas i artikel 1 (B)) att kriterierna för att kvalificera som flykting endast gällde händelser 

som skett innan den 1 januari 1951. New York-protokollet av den 31 januari 1967 tog bort denna tidsbe-

gränsning. 
15 Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/95/EU av den 13 december 201 om normer för när tredje-

landsmedborgare eller statslösa personer ska anses berättigade till internationellt skydd, för en enhetlig 

status för flyktingar eller personer som uppfyller kraven för att betecknas som subsidiärt skyddsbehö-

vande, och för innehållet i det beviljade skyddet.  

http://www.prostitutionresearch.com/Hughes%20The%20Natasha%20Trade-The%20Transnational%20Shadow%20Market%20of%20Trafficking%20in%20Women.pdf
http://www.prostitutionresearch.com/Hughes%20The%20Natasha%20Trade-The%20Transnational%20Shadow%20Market%20of%20Trafficking%20in%20Women.pdf
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nom uppehållstillstånd. Denna uppsats kommer att fokusera på tre bestämmelser i UtlL. 

Urvalet av dessa kommer motiveras i avsnittet som behandlar avgränsningar, men redan 

här kan sägas att dessa bestämmelser är de som under studiens gång visat sig mest läm-

pade för analys i förhållande till människohandelsoffer. 

Bestämmelserna som kommer att behandlas är 4 kap. 1§ UtlL, som är bestämmelsen 

om vem som är flykting, 5 kap. 6 § UtlL, som erbjuder uppehållstillstånd vid synnerlig-

en ömmande omständigheter. Även 5 kap. 15 §, som gör det möjligt för en förunder-

sökningsledare att erbjuda tillfälligt uppehållstillstånd vid samarbete i brottsutredning, 

kommer att behandlas. 

 

 

 1.2 Syfte  

 

Människohandel är ett brott som innebär att en person ämnar att utnyttja någon annan. 

Utnyttjandet kan ske till exempel genom att tvinga en person till tvångsarbete, tigga 

eller att prostituera sig. Kring prostitution finns det ett stigma på grund av kvinnors sta-

tus som offer för människohandel och andra sexuella brott.16 Kvinnor blir först offer av 

människohandlare och ibland också av stater och sedan av sina egna samhällen.17  Tan-

ken med denna uppsats är följaktligen att studera hur villkoren för att få uppehållstill-

stånd kan appliceras på en specifik grupp, nämligen människohandelsoffer som utnytt-

jats för sexuella tjänster. Detta är en kvinnodominerad grupp och faller alltså inte inom 

den tidigare nämnda normen för tolkning av flyktingstatus. Historiskt sett har definit-

ionen av vem som är flykting tolkats som den ”vuxne heterosexuella mannen”, med 

andra ord en man som har utsatts för förföljelse på grund av oppositionella aktiviteter 

kopplade till partipolitik.18 Följaktligen har heterosexuella mäns erfarenhet av statlig 

förföljelse och offentlig politisk aktivitet kommit att prägla asylutredningarna.19  

Syftet med denna uppsats är alltså att närmare undersöka de möjligheter och under 

vilka förutsättningar ett offer för människohandel, som har utnyttjats för sexuella ända-

mål, har att få uppehållstillstånd enligt UtlL.   

                                                 
16 Jansson Borg, Modern slavery, s 343. 
17 Jansson Borg, Modern slavery, s 343. 
18 Zamacona Aguirre, M., Riktlinjer för utredning och bedömning av kvinnors skyddsbehov – Ett funge-

rande verktyg?, Ljungbergs Tryckeri :Svenska Röda Korset, 2008, s 21.  
19 Bexelius, M., Asylrätt, kön och politik – en handbok för jämställdhet och kvinnors rättigheter, Visby 

Books on Demand, andra upplagan, 2008, s 61. 
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1.3 Avgränsningar 
 

För att i uppsatsen kunna upprätthålla ett fokus och analysera frågorna på djupet har 

vissa avgränsningar gjorts. Denna uppsats kommer att fokusera på bestämmelserna i 4 

kap. 1 § UtlL, 5 kap. 6 § UtlL och 5 kap. 15 § UtlL. Genom att fokusera på endast tre av 

de bestämmelser som kan ge offer för människohandel uppehållstillstånd kommer en 

djupare analys att kunna göras istället för att endast grundligt behandla ett flertal be-

stämmelser. Det ska även erkännas att tanken var att samtliga bestämmelser i 4 kap. 

UtlL, det vill säga även 2 § och 2a § gällande alternativt skyddsbehövande och övrigt 

skyddsbehövande, skulle behandlas. Det visade sig dock vid djupare studier att dessa 

bestämmelser troligen utgör en begränsad möjlighet för människohandelsoffer att få 

uppehållstillstånd genom, och de ströks således. 

Uppsatsen gäller möjligheten att få uppehållstillstånd vilket följaktligen utesluter 

svenska människohandelsoffer eftersom de inte omfattas av lagstiftningen. Uppehålls-

tillstånd i form av arbetstillstånd, anhöriginvandring och liknande kommer heller inte att 

behandlas här. Uppsatsen fokuserar på ett offer för människohandel som exploaterats 

sexuellt och som ansöker om uppehållstillstånd i Sverige. Angående 4 kap. 1 § UtlL är 

det värt att påpeka att fokus ligger på om offret kan anses som flykting över huvud taget 

i anslutning till någon av skyddsgrunderna. Följaktligen blir frågan om internflykt, alltså 

om det finns möjlighet för personen att befinna sig i en annan del av hemlandet, inte 

aktuell i denna uppsats då detta avgörs efter att det har avgjorts om personen är flykting 

eller inte. 

Slutligen är det värt att notera att den straffrättsliga aspekten av människohandel är i 

denna uppsats begränsad till att tas upp där den fyller ett syfte för förståelse av den mi-

grationsrättsliga aspekten. Det krävs dock en viss grundförståelse för brottets utform-

ning och konstruktion, vilket kort kommer att presenteras efter inledningen. 

 

 

1.4 Metod 

 

I en uppsats som behandlar människohandel är det viktigt att visa på skillnaderna mel-

lan människohandel och smuggling av migranter. Kriminella organisationer som 

smugglar människor eller ägnar sig åt människohandel är ofta nära sammanlänkade ef-

tersom båda typerna av organisation livnär sig på att utnyttja utsatta människor som 
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söker internationellt skydd eller tillgång till en arbetsmarknad.20 Skillnaden ligger i att 

smuggling innebär en viss grad av frivillighet: att frivilligt betala en avgift till smuggla-

ren och att när en smugglad person når sin destination lämnas de oftast av smugglarna.21 

Det följer av definitionen av människohandel att offret utnyttjas och exploateras av gär-

ningsmännen efter att de har anlänt till destinationslandet. 

Den rättsdogmatiska metoden går förenklat ut på att ta reda på all relevant informat-

ion i relation till en fråga, med andra ord vad säger lag, förarbeten, praxis och doktrin 

om det presenterade problemet. Målet med denna uppsats är inte i första hand att utröna 

gällande rätt på ett specifikt område, vilket ofta är målet vid användning av den rätts-

dogmatiska metoden. I upprepade avsnitt i denna uppsats blir dock den indirekta frågan 

vad den gällande rätten är på ett specifikt område, vilket innebär att den rättsdogmatiska 

metoden tillämpas vid dessa situationer specifikt. 

Som redan noterats finns det mängder av internationella konventioner och lagar som 

reglerar förhållandena kring människohandel och det är svårt att dra en gräns för vad 

som bör behandlas här. Utgångspunkten i uppsatsen är genomgående UtlL, men inter-

nationella konventioner, direktiv och praxis kommer att tas upp för att exemplifiera och 

förtydliga hur den svenska lagstiftningen skulle kunna tolkas.  

FN:s flyktingkommissariat, UNHCR, har skapat en viktig källa för tolkning av be-

greppet flykting. UNHCR är ett överstatligt organ som har som uppdrag att ge internat-

ionellt skydd till de som faller inom Genèvekonventionens definition av flykting och att 

hjälpa stater att finna lösningar på lång sikt.22 UNHCR har utvidgat sitt mandat till att 

utöver flyktingar även täcka in människor som befinner sig utanför sitt hemland på 

grund av inbördeskrig eller andra oroligheter som hindrar återvändande.23 UNHCR har 

även som uppgift att genom olika dokument ge vägledning till vem som är flykting och 

vilka rättigheter de har. I denna uppsats har UNHCR:s handbok om förfarande och kri-

terier vid fastställande av flyktingars rättsliga ställning (UNHCR:s handbok) och riktlin-

jer som fungerar som komplettering till handboken använts. Det finns även riktlinjer 

från UNHCR om hur flyktingdefinitionen ska tillämpas ur till exempel Gender-Related 

Persecution. Samtliga dokument som kommer från UNHCR utgör så kallad soft law och 

                                                 
20 UNHCR:s riktlinjer om människohandel, par. 4. 
21 UNHCR:s riktlinjer om människohandel, par. 4. 
22 UNGA Resolution 428 (V), kap. 1.1.  
23 Stern, R., Migrationsrätt, s 293-320, Anna Lundberg (red.) Mänskliga rättigheter – juridiska perspek-

tiv, 2010, Liber Malmö, s 295. 
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är inte direkt juridiskt bindande.24 Handboken och riktlinjerna har dock genom åren fått 

en ökad spridning och tyngd. I propositioner från den svenska regeringen har båda do-

kumenten använts i likhet med rättskällor för att definiera och diskutera svensk lagstift-

ning.25 

En annan viktig källa är internationell och nationell praxis. Gällande den internation-

ella praxisen kan nämnas att de två rättsfallen, Rantsev vs. Cyprus and Russia och Shah 

and Islam v SSHD, som kommer tas upp behandlas ofta i internationell litteratur gäl-

lande flyktingstatus och människohandel.26 

  

 

1.5 Disposition 

 

Syftet med denna uppsats är, som tidigare nämnts, att undersöka vilka möjligheter och 

under vilka omständigheter ett offer för människohandel som utnyttjats för sexuella 

ändamål kan få uppehållstillstånd i Sverige. För att besvara detta syfte kommer disposit-

ionen se ut på följande sätt. 

Det första avsnittet ämnar att kort presentera brottet människohandel i Sverige. Trots 

att denna uppsats har ett migrationsrättsligt fokus underlättas läsningen av en grundläg-

gande kunskap om brottets uppbyggnad. Ur perspektivet av 5 kap. 15 § UtlL, som be-

handlar tillfälliga uppehållstillstånd för utlänningar som samarbetar vid förundersök-

ning, är det nödvändigt att förstå brottet för att förstå bestämmelsens problematik. 

Det andra avsnittet behandlar tillfälliga uppehållstillstånd i 5 kap. 15 § UtlL. Denna 

bestämmelse ger en förundersökningsledare möjlighet att söka tillfälligt uppehållstill-

stånd för exempelvis ett offer för människohandel för att hjälpa till med brottsutred-

ningen. Bestämmelsen i 5 kap. 15 § UtlL utgör inte ett hinder för ett offer för männi-

skohandel att få ett permanent uppehållstillstånd enligt 4 kap. UtlL. Varför ska bestäm-

melsen då behandlas i uppsatsen? Räcker det inte med att behandla bestämmelserna som 

kan leda till permanent uppehållstillstånd? 5 kap. 15 § UtlL har sin nuvarande utform-

ning efter ett EU-direktiv27 som i sin ursprungsformulering endast gäller tredjelands-

                                                 
24 Stern, Migrationsrätt, s 295. 
25 Se bland annat prop. 2005/06:6 s 22ff. 
26 Se exempelvis Clayton, G., Textbook on immigration and asylum law, fifth edition, 2012, Oxford Uni-

versity press, s 480 och Opeskin, B., Perruchoud, R. & Redpath-Cross, J., Foundations of International 

Migration Law, Cambridge University Press 2012, s 242. 
27 Direktiv 2004/81/EG. 
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medborgare som är offer för människohandel eller tagit sig in i landet illegalt. Direktivet 

hindrar dock inget land från att tillämpa det på en vidare grupp. Bestämmelsens bak-

grund kommer att behandlas samt problematiken med villkoren som bestämmelsen in-

nehåller för att få det temporära uppehållstillståndet. 

Det tredje avsnittet gäller bedömningarna i 4 kap. 1 § UtlL och 5 kap. 6 § UtlL om 

definitionerna av de som kan ses som flyktingar eller de personer som kan få uppehålls-

tillstånd på grund av synnerligen ömmande omständigheter. Fokus ligger här på det som 

kallas skäl till förföljelse eller skyddsgrund. Med andra ord vilka av de i bestämmelser-

na nämnda anledningarna till förföljelse passar in på ett människohandelsoffer där syftet 

har varit att utnyttja personen för sexuella tjänster. Varje skyddsgrund och bestämmelse 

kommer att behandlas separat eller i grupp beroende på om de har liknande innebörd 

som skyddsgrund för ett människohandelsoffer.  

Det fjärde avsnittet handlar om att ifrågasätta det som har diskuterats i de tidigare 

frågorna i en avslutande diskussion. Avsnitt två och tre har ett övergripande teoretiskt 

resonemang.  Med det fjärde avsnittet och det avslutande resonemanget är målet att be-

trakta från en mer praktisk vinkel betrakta problemet med uppehållstillstånd till männi-

skohandelsoffer som exploaterats sexuellt. Nämligen utifrån två karaktärsdrag som 

finns hos majoriteten av offren för människohandel i Sverige: att de är kvinnor och att 

majoriteten kommer från länder som är medlemmar i EU. 
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2 Brottet människohandel 
 

Kravet på att kriminalisera människohandel är centralt i internationell rätt.28 Människo-

handel kriminaliserades i Sverige som ett separat brott 2002. Men definitionen av brot-

tet, som det ser ut idag, har tagit lång tid att komma fram till och att enas om. Männi-

skohandel är en kriminalisering som har påverkats av internationella konventioner och 

EU-lagstiftning.  

Människohandel är till sin natur ett brott mot person.29 Det är ett kriminaliserat age-

rande och är, enligt 4 kap. 1a § brottsbalken (1962:700) (BrB), när någon genom olaga 

tvång, vilseledande, utnyttjande av någons utsatta belägenhet eller med ett annat sådant 

otillbörligt medel rekryterar, transporterar, överför, inhyser eller tar emot en person i 

syfte att han eller hon ska exploateras för sexuella ändamål, avlägsnande av organ, 

krigstjänst, tvångsarbete eller annan verksamhet i en situation som innebär nödläge för 

den utsatte. Beroende på omständigheterna kan människohandel utgöra ett brott mot 

mänskligheten och, om det pågår en väpnad konflikt, ett krigsbrott.30 

Människohandel utgör en sorts kedjebrottslighet. För att en åklagare ska kunna få en 

person dömd för brottet måste personen styrka att den tilltalade har:  

1. Vidtagit en viss åtgärd (rekryterat, transporterat, överfört, inhyst eller tagit emot 

en person) 

2. använt ett visst (otillbörligt) medel (olaga tvång, vilseledande, utnyttjande av nå-

gons utsatta belägenhet eller med ett annat sådant otillbörligt medel) 

3. i syftet att en annan människa ska utnyttjas för visst ändamål (exploateras för 

sexuella ändamål, avlägsnande av organ, krigstjänst, tvångsarbete eller annan 

verksamhet i en situation som innebär nödläge för den utsatte). 

Det krävs även ett orsakssamband mellan åtgärden och medlet samt ett krav på direkt 

uppsåt.31 Det är viktigt att notera att för att uppnå fullbordandepunkt vid människohan-

del behöver inget utnyttjande ha skett.32 Innebörden av detta är att en gärningsman kan 

dömas både till människohandel och till exempelvis koppleri, utan att det utgör dubbel 

bestraffning. 

                                                 
28 Artikel 5(1) FN:s människohandelsprotokoll, Artikel 18 Europarådets människohandelskonvention, 

Artikel 2 EU:s människohandelsdirektiv. 
29 Jonsson, A., Lagföring av människohandel i Sverige. En rättsfallsstudie, arbetsrapporter no. 95, De-

partment of East European Studies Uppsala University, 2005, s 10. 
30 UNHCR:s riktlinjer om människohandel, par. 3.  
31 Prop. 2009/10:152 s 20. 
32 Prop. 2009/10:152 s 20. 
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3 Tillfälliga uppehållstillstånd enligt 5 kap. 15§ UtlL 

 

 

3.1 Lagstiftning, motiv och problem 

 

 

3.1.1 Bakgrund 

 

Sverige har en positiv skyldighet att skydda och hjälpa människohandelsoffer. Detta 

slogs fast i fallet Rantsev vs. Cyprus and Russia,33 där Europadomstolen konstaterade 

att staten har en positiv skyldighet att skydda människohandelsoffer. Fallet gällde ryska 

Oxana Rantseva som hade kommit till Cypern på ett ”artist”-visa för att arbeta på en 

cabaret. Enligt en cypriotisk ombudsman kan artist på en cabaret i de flesta fall tolkas 

som människohandel och prostitution.34 Oxana plockades upp av polisen som kontak-

tade hennes arbetsgivare enligt visumet. Oxana lämnade polisstationen med anställaren 

och återfanns morgonen efter död efter att ha fallit ner från en balkong i huset där an-

ställaren bodde. Trots de speciella omständigheterna i fallet var brottsutredningen brist-

fällig. I fallet konstaterades att stater har ett positivt ansvar att förebygga människohan-

del och hjälpa dess offer.35 Brister en stat i detta så bryter staten mot förbudet mot sla-

veri i artikel 4 Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de 

grundläggande friheterna (EKMR). 

Stater är skyldiga att ha personer eller enheter som är speciellt inriktade på att utreda 

människohandel. Enheterna ska kunna skydda vittnen36, ha det oberoende som krävs i 

enlighet med statens rättssystem37 och ha tillräckliga ekonomiska resurser för sina upp-

gifter38. I en utredning gällande människohandel kan offret utgöra bevis i form av att 

vara vittne. Offer för människohandel har möjlighet att få temporärt uppehållstillstånd 

under utredningen enligt 5 kap. 15 § UtlL. Ett tidsbegränsat uppehållstillstånd om minst 

                                                 
33 Case of Rantsev vs. Cyprus and Russia, Application no 25965/04, 2010, Judgment Strasbourg 7 Janu-

ary 2010, final 10 May 2010.  
34 Rantsev vs. Cyprus and Russia, par. 80-90. 
35 Rantsev vs. Cyprus and Russia, par. 294-298, 290, 299 & 307. 
36 Artikel 29 (1) och 29 (3) Europarådets människohandelskonvention, artikel 3 EU:s människohandelsdi-

rektiv. 
37 Artikel 29 (1) Europarådets människohandelskonvention. 
38 Artikel 29 (1) Europarådets människohandelskonvention. 
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sex månader skall på ansökan av förundersökningsledaren ges till en utlänning som vis-

tas här, om 

1. det behövs för att förundersökning eller huvudförhandling i brottmål skall kunna 

genomföras,  

2. utlänningen klart visat sin vilja att samarbeta med de brottsutredande myndig-

heterna, 

3. utlänningen brutit alla förbindelser med de personer som är misstänkta för brott 

som förundersökningen avser, och  

4. hänsyn till den allmänna ordningen och säkerheten inte talar emot att tillstånd 

beviljas. 

Bakgrunden till den ursprungliga svenska bestämmelsen var en önskan om att underlätta 

lagföring av brott genom att låta målsäganden och vittnen stanna i Sverige.39 Bestäm-

melsen ändrades 1 juli 2007 till följd av EU-direktivet om uppehållstillstånd till offer 

för människohandel.40 EU-medlemsstaterna kunde välja, när direktivet implementerades 

i lag, att godkänna temporära uppehållstillstånd endast till människohandelsoffer från 

tredje land eller utvidga direktivets räckvidd till att kunna tillämpas på alla tredjelands-

medborgare som fått hjälp till olaglig invandring.41 Sverige valde att inte snäva in sitt 

redan breda tillämpningsområde i lagstiftningen, vilket innebär att 5 kap. 15 § UtlL i sin 

nuvarande utformning kan tillämpas på både tredjelandsmedborgare och EU-

medborgare.42 

Den utlänning som berörs av 5 kap. 15 § UtlL har rättigheter som kan utgöra ett 

skydd för individen. Direktivet 2004/81/EG innebär flera rättigheter för en utlänning 

som omfattas av det och skyldigheter för staten gentemot utlänningen. Innan beslut om 

uppehållstillstånd har fattats av förundersökningsledaren ska medlemsstaten ge utlän-

ningen, om personen saknar ekonomiska medel, en levnadsstandard som garanterar de-

ras uppehälle. De ska även ges tillgång till akutsjukvård och i vissa fall psykologisk 

vård.43 Utlänningen ska ha tillgång till fritt juridiskt bistånd44, och under tiden utlän-

ningen har uppehållstillstånd har hen rätt till vård45, tillträde till arbetsmarknaden, yr-

                                                 
39 SOU 2008:41 s 135. 
40 Rådets direktiv 2004/81/EG. Svensk lag genom prop. 2006/07:53. 
41 Preambel (9) och artikel 4 Rådets direktiv 2004/81/EG. 
42 Prop. 2006/07:53 s 16 och möjligt genom preamble (5) och artikel 4 Rådets direktiv 2004/81/EG. 
43 Artikel 7(1) Rådets direktiv 2004/81/EG. 
44 Artikel 7(4) Rådets direktiv 2004/81/EG. 
45 Artikel 9 Rådets direktiv 2004/81/EG. 
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kesutbildning och annan utbildning46. Dessa program och kurser ska förbättra utlän-

ningens möjligheter att få ett arbete vid återvändande till ursprungslandet.47  

Offer för människohandel har alltså, genom sitt samarbete med förundersökningsle-

daren, vissa rättigheter. Rättigheterna inkluderar bland annat tillgången till ekonomiska 

medel för en dräglig levnadsstandard. Ett offer kan följaktligen uppnå en dräglig lev-

nadsstandard som inte är kopplad till tvångsprostitution, vilket även är ett sätt att få off-

ret att bryta med människohandlaren. Möjligheten att utbilda sig inför ett återvändande 

till ursprungsstaten kan även leda till att offret inte utnyttjas för människohandel igen 

vid ett återvändande. Sammantaget utgör dessa rättigheter ett sätt att skydda människo-

handelsoffret, både direkt i Sverige men även inför ett återvändande till ursprungsstaten. 

Fördelen med lagstiftningen är att den underlättar åklagarens möjlighet att få fram 

vittnen som eventuellt kan styrka saken. Denna typ av uppehållstillstånd har inte direkt 

med humanitära skäl att göra utan inriktar sig på att säkra bevis för brottet och att bevi-

set ska finnas kvar i Sverige under hela utredningen och rättegången.48 Möjligheten till 

temporärt uppehållstillstånd och de anslutna rättigheterna ska ses som ett tillräckligt 

incitament för utlänningar som är villiga att samarbeta med förundersökningsledaren.49 

För att motverka missbruk är möjligheten till tillfälligt uppehållstillstånd förenat med 

villkor.50 Dessa villkor måste vara uppfyllda för att brottsoffret ska kunna erbjudas till-

fälligt uppehållstillstånd. Villkoren kommer nu presenteras och diskuteras utifrån per-

spektivet av ett offer för människohandel som exploaterats sexuellt. 

 

 

3.1.2 Villkoren och dess problematik 

 

 

3.1.2.1 Bakgrund och fortsatt framställning 

 

I 5 kap. 15 § UtlL ställs det upp fyra tvingande villkor för att få temporärt uppehållstill-

stånd. Bestämmelsen är, även om den finns i UtlL, kopplad till straffrätten. Detta kan 

bland annat utläsas i propositionen som upprättades när direktiv 2004/81/EG skulle in-

                                                 
46 Artikel 11 Rådets direktiv 2004/81/EG. 
47 Artikel 12 Rådets direktiv 2004/81/EG. 
48 Borg, D., 2000-talets slaveri. Människohandel och dess implikationer för svensk krishantering, arbets-

rapporter no. 92 Department of East European Studies Uppsala University, 2005, s 31. 
49 Preambel (9) Rådets direktiv 2004/81/EG. 
50 Preambel (9) Rådets direktiv 2004/81/EG. 
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föras. Villkoren behandlas i propositionen under rubriken ”Behovet för brottmålspro-

cessen”. Som nämnts har offret vissa rättigheter och staten vissa skyldigheter som kan 

innebära visst skydd. Däremot om bestämmelsen endast har ett straffrättsliga motiv 

borde den placerats i BrB för att markera dess tillhörighet till straffrätten tydligare. An-

ledningen till att bestämmelsen inte är i BrB behandlas inte direkt i förarbeten till före-

gångaren av 5 kap. 15 § UtlL. Men det kan tänkas att eftersom UtlL reglerar när någon 

befinner sig olovligt i Sverige, är det logiskt att i samma lag uppta möjligheten att ge 

personen som är här olovligt ett tillfälligt uppehållstillstånd.51 

För att illustrera problemen med villkoren, som kan uppkomma när de ska appliceras 

på ett människohandelsoffer, kommer ett mål som utreddes av JO och ett reportage som 

publicerats i Dagens Nyheter (DN) att användas. Anledningen till att dessa har valts är 

för att även om det inte går att bekräfta att de behandlar samma offer för människohan-

del, är omständigheterna så pass lika att båda här kommer att användas för att presentera 

och problematisera villkoren för den enskilde.  

JO beslutet52 handlade om en rumänsk kvinna (NA) som försörjt sig som prostituerad 

i Göteborg våren 2011. Hennes prostitution var en del av en brottslig verksamhet som 

lett till åtal. Göteborgs tingsrätt dömde sex män till mellan tre och sex års fängelse för 

grovt koppleri och två fall av människohandel.53  DN artikeln54 handlar om Alexandra 

från Rumänien som också försörjt sig som prostituerad i Göteborg våren 2011. Alexan-

dra utvisades för att hennes prostitution ansågs utgöra ett ”hot mot den allmänna ord-

ningen”, mer om vad detta innebär nedan. NA avvisades då hon under vistelsen i Sve-

rige inte skulle försörja sig på ett ärligt sätt, 8 kap. 2 § UtlL.  Männen som såg över pro-

stitutionsverksamheten som Alexandra var inblandad i greps i Sverige. Eftersom NA 

och Alexandra kommer från Rumänien omfattas de inte av direktiv 2004/81/EG, som 

gäller tredjelandsmedborgare, men däremot av svensk lagstiftning som innefattar alla 

utlänningar.55 

 

 

 

                                                 
51 Tolkning av prop. 2003/04:35 s 70. 
52 JO beslut 2012-11-01 dnr 4468-2011. 
53 Mål B 8184-11. 
54 Dagens Nyheter, Alexandra utvisades – till människohandlarna, 2015-10-21. 
55 Prop. 2006/07:53 s 16 och möjligt genom preambel (5) och artikel 4 Rådets direktiv 2004/81/EG. 
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3.1.2.2 Villkor 1: Behov av utlänningen 

 

Ett grundläggande krav, som framkommer i lagstiftningen, är att det måste finnas ett 

behov av att utlänningen fortsatt befinner sig i Sverige för att kunna medverka vid för-

undersökningen eller vid huvudförhandlingen i ett brottmål.56 Behovet avgörs av förun-

dersökningsledaren och dennes bedömning bör vara avgörande för Migrationsverkets 

beslut.57 Tanken med att förundersökningsledaren avgör behovet ansågs av Åklagar-

myndigheten som positivt för att det skulle minska risken för missbruk av bestämmel-

sen.58 Har förundersökningsledaren inte behov av ett vittne för att styrka åtalet behöver 

inte utlänningen vara kvar i Sverige. När det gäller människohandel har domstolarna 

haft svårt att se att det är ställt bortom rimligt tvivel att samtliga steg i gärningen har 

utförts, följaktligen åtalar åklagarna gärningsmännen för grovt koppleri eller koppleri i 

andra hand.59 Detta kan bli problematiskt för offren. I allvarliga mål som människohan-

del eller grovt koppleri räknas brottsoffren i princip alltid som målsägande, men det är 

inte alls garanterat vid koppleri av normalgraden.60 Koppleri ses nämligen inte som ett 

brott mot person utan som ett brott mot staten och det allmänna.61 Om åtal väcks gäl-

lande koppleri minskas eventuellt behovet av offrens vittnesmål och de har ingen roll 

som målsägande. Om ett av polisen rapporterat ärende om människohandel behandlas 

som ett utlänningsärende, alltså frågan om personen är i Sverige illegalt eller inte, kan 

detta få förödande konsekvenser för utredningen eftersom avvisningsbeslut kan verk-

ställas omedelbart om det är uppenbart att det inte finns grund för asyl och att uppe-

hållstillstånd inte heller ska beviljas på någon annan grund.62 Det finns då inte tid att 

utreda om det är koppleri eller människohandel som har ägt rum. 

 

 

 

                                                 
56 SOU 2008:41 s 135. 
57 SOU 2008:41 s 136. 
58 Åklagarmyndigheten, Kammaråklagare Ingela Hessius, yttrande, 2005-09-27. 
59 Brottsoffermyndigheten, Barn som offer för människohandel Särskilt om stöd och rehabiliteringsåtgär-

der, men också om politik, rättsregler och institutioner, Umeå, s 19. 

http://www.brottsoffermyndigheten.se/Filer/B%C3%B6cker/Barn%20som%20offer%20f%C3%B6r%20

m%C3%A4nniskohandel.pdf  
60 Brottsoffermyndigheten, Barn som offer för människohandel, s 22. 
61 Brottsoffermyndigheten, Barn som offer för människohandel, s 22. 
62 Rikskriminalpolisen, Människohandel för sexuella ändamål, Lägesrapport 6 1 januari – 31 december 

2003, s 33 och 8 kap. 19 § UtlL. 

http://www.brottsoffermyndigheten.se/Filer/B%C3%B6cker/Barn%20som%20offer%20f%C3%B6r%20m%C3%A4nniskohandel.pdf
http://www.brottsoffermyndigheten.se/Filer/B%C3%B6cker/Barn%20som%20offer%20f%C3%B6r%20m%C3%A4nniskohandel.pdf
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3.1.2.3 Villkor 2: Klar vilja att samarbeta 

 

I 5 kap. 15 § 2 p UtlL ställs ett direkt krav på att utlänningen klart visat sin vilja att 

samarbeta. Samarbetskravet för att få ett tidsbegränsat uppehållstillstånd innebär dock 

inte att utlänningen måste lämna uppgifter som direkt styrker åklagarens sak.63 Det de-

finieras inte specifikt vad som ska krävas av utlänningen för att ”klart visa sin vilja”, 

utan detta ska avgöras utifrån omständigheterna i varje enskilt fall.64 Direktivet och 

UtlL kan dock ge tid för offret att återhämta sig, om personen kan utgöra ett bevis i ett 

enskilt fall.65 Ett krav på samarbete som är uppställt på detta sätt är logiskt, då en förun-

dersökningsledare inte kan tvinga någon att medverka vid en brottsutredning. Uppe-

hållstillstånd enligt 5 kap. 15 § UtlL riktar sig till de offer för människohandel som ser 

denna typ av uppehållstillstånd som ett tillräckligt incitament för att samarbete med för-

undersökningsledaren.66 Fördelen för förundersökningsledaren är att få tillgång till be-

vis i form av vittnen. Det är dock centralt att offret informeras om möjligheten till denna 

form av uppehållstillstånd i den första kontakten med polisen. En utlänning som berörs 

av 5 kap. 15 § UtlL bör upplysas om möjligheten att erhålla denna typ av uppehållstill-

stånd.67 I NA:s fall var det inte tydligt vad som skett men i Alexandras återgivning vå-

gade hon inte säga hela sanningen under det första förhöret därför att människohandlar-

na hade hotat hennes barn som befann sig i Rumänien. Det kan vara svårt för en utlän-

ning att klart visa sin vilja om det finns en risk att en närstående kommer att skadas på 

grund av dennes samarbete. I intervjun med Alexandra framkom att hon på grund av 

sina lögner hamnade hos gränspolisen som utvisade henne. Det framkommer inte om 

hon informerades om möjligheten att få uppehållstillstånd vid samarbete. Eftersom 

människohandel är en del av en internationell organiserad brottslighet spelar det för 

offrets säkerhet inte någon direkt roll om en eller flera gärningsmän är häktade i Sverige 

eftersom det kan finnas ett internationellt nätverk som kan agera för att straffa offret 

som har vittnat.68 

 

 

                                                 
63 SOU 2008:41, s 136. 
64 Prop. 2006/07:53, s 22. 
65 Artikel 6 Rådets direktiv 2004/81/EG och 5 kap. 15§ 2 st. UtlL. 
66 Preambel (9) Rådets direktiv 2004/81/EG. 
67 Preambel (11) och artikel 5 Rådets direktiv 2004/81/EG. 
68 Borg, 2000-talets slaveri, s 30. 
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3.1.2.4 Villkor 3: Bruten kontakt 

 

5 kap. 15 § 3 p UtlL kräver att utlänningen har brutit kontakten med de misstänkta per-

sonerna. Denna punkt fick kritik av flera remissinstanser som återgavs i propositionen. 

Jämställdhetsombudsmannen menade att det skulle bli svårt för offret att uppfylla detta 

krav eftersom det kan innebära en risk för både det egna livet och närståendes liv att 

bryta med kriminella personer.69 Svenska Röda korset anförde att kravet var för katego-

riskt och att frågan är mycket mer komplex.70 Ur ett straffrättsligt perspektiv är lagstift-

ningen logisk eftersom fokus läggs vid vikten av oberoende vittnen. Om offret för män-

niskohandel inte har kontakt med förövaren förutsätts risken vara mindre att det finns ett 

beroendeförhållande som skulle kunna påverka utlänningens samarbete med åklagaren 

eller annan berörd myndighet.71 Vid beaktande av motiven i direktivet är kravet på obe-

roende logiskt. Uppehållstillståndet inom denna bestämmelse finns som ett incitament 

för att hjälpa förundersökningsledaren med utredningen72 och har inte som direkt syfte 

att erbjuda ett mer långtgående skydd än vad som är lämpligt i förhållande till brottsut-

redningen.73 Rådets direktiv 2004/81/EG är tydligt med att direktivets bestämmelser 

inte påverkar skyddet för flyktingar74 och att det respekterar de grundläggande rättighet-

erna.75  

Som tidigare nämnts vågade inte Alexandra samarbeta med polisen på grund av ho-

ten mot hennes barn. En av anledningarna till att hon åkte till Sverige, för vad hon 

trodde var ett städjobb, var att hennes sambo var skyldig en annan man i Rumänien 

pengar. Alexandras sambo var en av de häktade i Sverige. Det kan vid sådana tillfällen 

vara svårt att ställa ett absolut krav på bruten kontakt mellan offer och förövare. Både 

baserat på en personlig relation mellan förövare och offer eller som i Alexandras fall, att 

det förelåg hot mot närstående. Riksåklagaren hade i tidigare yttranden uttryckt att alla 

referenser till ett brutet förhållande mellan offer och gärningsman borde tas bort för att 

det saknade självständig betydelse.76 Men i det slutgiltiga yttrandet ansåg ändå 

                                                 
69 Prop. 2006/07:53 s 20. 
70 Prop. 2006/07:53 s 20. 
71 SOU 2008:41 s 136. 
72 Preambel (9) Rådets direktiv 2004/81/EG. 
73 Se bestämmelser om rätt till bidrag, tillgång till arbetsmarknaden mm i preambel (12), artikel 11, artikel 

12 Rådets direktiv 2004/81/EG. 
74 Preambel (4) Rådets direktiv 2004/81/EG.  
75 Preambel (6) Rådets direktiv 2004/81/EG. 
76 Åklagarmyndigheten, Kammaråklagare Ingela Hessius, yttrande, 2005-09-27. 
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Åklagarmyndigheten att det kravet skulle kunna vara till hjälp med att ta bort ovissheten 

som gäller kring vittnen som kan påverka förundersökningen.77  

Polisen menar att en av anledningarna till den begränsade mängden fällande domar i 

människohandelsärenden är att offren inte står fast vid berättelserna som tidigare läm-

nats hos polisen. Detta ofta på grund av rädsla för repressalier, vilket sänker vittnets 

trovärdighet.78 Gärningsmännen knyter offren till sig på ett effektivt sätt genom att er-

bjuda dem ”bättre villkor” som viss rörelsefrihet eller att de får behålla viss del av sin 

inkomst.79 Detta leder till en ökad kontroll och ett känslomässigt beroende som kan re-

sultera i att lojala offer blir mindre benägna att vittna.80 För att få dessa offer att vittna 

måste det som förundersökningsledaren kan erbjuda i teorin vara ett bättre alternativ än 

alternativet människohandlarna ger. Speciellt om målet är att öka antalet fällande do-

mar. 

 

 

3.1.2.5 Villkor 4: Hänsyn till allmänna ordningen och säkerheten 

 

Om de tre första villkoren är uppfyllda ska uppehållstillstånd meddelas, om det inte med 

hänsyn till den allmänna ordningen och säkerheten talar emot det, 5 kap. 15 § 4 p. UtlL.  

Regeringen valde i detta fall att definiera vad EU-rätten menar med ”den allmänna ord-

ningen och säkerheten” genom att referera till en annan proposition som införlivade EU-

rätt.81 Vid införandet av EU:s rörlighetsdirektiv82 behandlades frågan om hur utlänning-

ar med uppehållsrätt får utvisas med hänsyn till allmän ordning och säkerhet i proposit-

ionen.83 I förarbeten har allmän ordning och säkerhet definierats som att den berörda 

personens personliga beteende måste utgöra ett verkligt, faktiskt och tillräckligt allvar-

ligt hot mot ett grundläggande samhällsintresse.84 I teorin är detta villkor inte särskilt 

                                                 
77 Åklagarmyndigheten, Kammaråklagare Ingela Hessius, yttrande, 2005-09-27. 
78 Polisen, Människohandel för sexuella ändamål, Lägesrapport 16, 2015, s 41. 
79 Polisen, Människohandel för sexuella ändamål, Lägesrapport 16, 2015, s 16. 
80 Polisen, Människohandel för sexuella ändamål, Lägesrapport 16, 2015, s 16. 
81 Prop. 2006/07:53 s 23. 
82 Europaparlamentet och Rådets Direktiv 2004/38/EG av den 29 april 2004 om unionsmedborgares och 

deras familjemedlemmars rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier och om 

ändring av förordning (EEG) nr 1612/68 och om upphävande av direktiven 64/221/EEG, 68/360/EEG, 

72/194/EEG, 73/148/EEG, 75/34/EEG, 75/35/EEG, 90/364/EEG, 90/365/EEG och 93/96/EEG (Text av 

betydelse för EES). 
83 Prop. 2005/06:77. 
84 Prop. 2005/06:77 s 195. Läs vidare i denna proposition för att få en fördjupad kunskap. 



26 

 

konstigt och förekommer inom flera områden i EU-rätten.85 Problem kan dock uppstå 

när det gäller vad som tolkas in som hot mot ett grundläggande intresse.  

I JO-beslutet kritiserades inte avvisningen av NA, den rumänska kvinnan som hade 

ägnat sig åt prostitution i Göteborg.86 Avvisningen skedde i enlighet med 8 kap. 2 § 

UtlL för att hon försörjde sig på ett oärligt sätt, alltså genom prostitution. Polismyndig-

heten hade konstaterat att hennes avvisning inte hindrades av rörelsedirektivet, eftersom 

kvinnan genom sitt beteende och försörjande som prostituerad utgjort ett hot mot den 

allmänna ordningen och säkerheten.87 I Sverige är det inte kriminellt att prostituera sig 

men i JO:s beslut ansågs prostitution som förseelse vara huvudsakligen brottslig och i 

den meningen förbjuden verksamhet. Följaktligen kunde prostitution ses som en avvis-

ningsgrund enligt UtlL.88 JO konstaterade att avgörande för en bedömning av vad som 

är ett hot mot allmän ordning och säkerhet är vilka åtgärder varje enskilt EU-land vidtar 

för att övervaka sina medborgare, i förhållande till rörelsedirektivet. Då försäljning av 

sexuella tjänster inte kan ske lagligt i Sverige, på grund av att köpet av sexuella tjänster 

är kriminaliserat, bedömdes avvisningen av henne vara en konkret brottsförebyggande 

åtgärd och ansågs följaktligen inte strida mot Rörelsedirektivet.89  

Beslutet bör, trots sitt logiska resonemang, kommenteras. En fråga som väcks är hur 

ett agerande som inte är kriminaliserat kan ses som i huvudsak brottsligt och alltså be-

dömas som förbjuden verksamhet? Denna fråga måste tyvärr lämnas därhän för att den 

inte ryms inom ramen för uppsatsens område. Något som konstateras i JO:s beslut är att 

kvinnans prostitution var en del av den utredning om brottslig verksamhet som lett till 

åtal. Göteborgs tingsrätt dömde sex män till mellan tre och sex års fängelse för grovt 

koppleri och två fall av människohandel.90 I JO:s beslut är den klara kopplingen, mellan 

prostitution och att det skulle kunna vara ett hot mot den allmänna ordningen och säker-

heten, förenklad. Detta skulle kunna innebära att det blir svårt för Migrationsverket att 

bevilja temporära uppehållstillstånd om offret för människohandel har utnyttjats för 

prostitution. 

Sammanfattningsvis är bestämmelsen i 5 kap. 15 § UtlL en straffrättslig bestämmelse 

som existerar för att hjälpa förundersökningsledaren att utreda brott. Bestämmelsen har 

inte som uttalat syfte att erbjuda skydd, men de rättigheter som är anslutna till bestäm-

                                                 
85 Se till exempel Kodex om Schengengränserna. 
86 JO beslut 2012-11-01 dnr 4468-2011. 
87 JO beslut 2012-11-01 s 2f. 
88 JO beslut 2012-11-01 s 4. 
89 JO beslut 2012-11-01 s 5. 
90 Mål B 8184-11. 
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melsen genom direktiv 2004/81/EG innebär möjligheter för offret att lämna sin utsatta 

situation. Villkoren för tillfälligt uppehållstillstånd kan dock bli problematiska för män-

niskohandelsoffer som tvingats i prostitution. Förutom att det kan vara svårt att bryta 

med gärningsmannen, vilket leder till att det blir svårt att klart visa sin vilja att samar-

beta med förundersökningsledaren, innebär JO:s resonemang att prostitution är ett hot 

mot den allmänna ordningen och säkerheten. Möjligheten till tillfälligt uppehållstill-

stånd kan även falla på att förundersökningsledaren inte har ett behov av offret. Mot 

detta står intresset för oberoende vittnen i brottmålet.  
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4 Möjlighet och förutsättning till uppehållstillstånd 

 

Migration har alltid varit en naturlig del av mänsklighetens historia. Genom alla tider 

har samhällen utvecklats och förstörts på grund av att människor har flyttat.91 I ett mo-

dernt juridiskt perspektiv är det ursprungsstaten, hemlandet, som ansvarar för att skydda 

medborgarna och invånarnas mänskliga rättigheter och se till att de är säkra.92 Om sta-

ten inte vill eller kan uppfylla dessa krav tvingas medborgarna att fly till en annan stat 

för att söka skydd, vilket aktiverar flera internationella och nationella regelverk.93  

4 kap. UtlL innehåller bestämmelser om vem som kan kvalificeras som flykting eller 

andra skyddsbehövande. De som kvalificerar sig som antingen flykting, alternativt 

skyddsbehövande eller övriga skyddsbehövande enligt 4 kap. och befinner sig i Sverige 

har rätt till uppehållstillstånd.94 I 5 kap. 6 § UtlL finns bestämmelsen om uppehållstill-

stånd vid synnerligen ömmande omständigheter som endast tillämpas i undantagsfall.  

 

 

4.1 Människohandel och flyktingstatus enligt 4 kap. 1 § UtlL  

 

Asyl betyder fristad och varje människa har ”var och en rätt att i andra länder söka och 

åtnjuta asyl från förföljelse” enligt artikel 14(1) i FN:s Allmänna förklaring om de 

mänskliga rättigheterna från 1948.  

Med flykting avses i 4 kap. 1 § UtlL en utlänning som befinner sig utanför det land 

som utlänningen är medborgare i, därför att han eller hon känner välgrundad fruktan för 

förföljelse på grund av ras, nationalitet, religiös eller politisk uppfattning eller på grund 

av kön, sexuell läggning eller annan tillhörighet till en viss samhällsgrupp, och inte kan, 

eller på grund av sin fruktan inte vill, begagna sig av detta lands skydd. Skyddsgrunder-

na i 4 kap. 1 § UtlL kommer från olika typer av internationell rätt. Grunden för asyl 

kommer från Genèvekonventionen där ras, nationalitet, tillhörighet till en viss sam-

hällsgrupp samt religiös eller politisk uppfattning är skyddsgrunder. Förföljelse i 4 kap. 

1 § UtlL på grund av kön eller sexuell läggning blev skyddsgrunder genom den nya 

UtlL som trädde i kraft 31 mars 2006 och återfinns i artikel 9(d) Skyddsgrundsdirekti-

                                                 
91 Jansson Borg, Modern Slavery, s 50. 
92 Stern, Migrationsrätt, s 294. 
93 Stern, Migrationsrätt, s 294. 
94 5 kap. 1§ UtlL. 



29 

 

vet. Skyddsgrundsdirektivet utesluter genom sin formulering i artikel 2(c) EU-

medborgare från att söka asyl i ett annat EU-land för att endast tredjelandsmedborgare 

omfattas. Men detta motsägs av Genèvekonventionen och i UtlL finns ingen begräns-

ning i förhållande till EU-medborgare i lagtexten.  

EU-medborgares möjlighet till asyl i en annan EU-medlemsstat regleras i Protokoll 

(nr 24), som återfinns i anslutning till EU-fördraget.95 Enligt protokollets enda artikel är 

samtliga EU-medlemsländer att anse som säkra ursprungsländer gällande alla aspekter 

av asylärenden, såvitt avser de grundläggande rättigheterna och friheterna. En ansökan 

om asyl i en annan EU-medlemsstat av en EU-medborgare får endast förklaras tillåtna 

under vissa förutsättningar reglerade i Protokoll (nr 24).  

Trots att Genèvekonventionen språkligt är könsneutral i sin definition av flykting 

finns det en internationell accepterad uppfattning att Genèvekonventionen har tolkats ur 

ett manligt perspektiv och baserats på mäns erfarenheter.96 De senaste 30 åren har anta-

let kvinnliga migranter ökat och även hur resan görs har förändrats. Kvinnor reser 

själva, inte som fruar eller döttrar, för att hitta arbetsmöjligheter i andra länder.97  

Enligt Genèvekonventionen behöver en person inte ha utsatts för förföljelse i sitt 

land för att vara en flykting. Bedömningen av flyktingskap är framåtsyftande, vilket 

innebär att bedömningen ska se till om personen riskerar att förföljas vid återvändan-

det.98 Detta kommer även till uttryck i 4 kap. 1 § 2 st. UtlL. Den asylsökande behöver 

inte ha blivit förföljd innan personen lämnade ursprungslandet. Ett rekvisit som måste 

vara uppfyllt för att en person ska anses som flykting är avsaknad av skydd från staten. 

 

 

4.1.1 Vad innebär förföljelse i 4 kap. 1 § UtlL? 

 

Det finns ingen universellt accepterad definition av förföljelse.99 Enligt Genèvekonvent-

ionens definition kan förföljelsen utföras direkt av staten, genom en representant för 

statsmakten, eller en grupp, enskild person eller organisation vars agerande myndighet-

erna godkänner, tolererar alternativt inte vill eller kan skydda individen ifrån.100 Exem-

                                                 
95 Protokoll (24) Om asyl för medborgare i Europeiska unionens medlemsstater. Fogat till Konsoliderade 

versioner av fördraget om Europeiska unionen och fördraget om europeiska unionens funktionssätt 
96 Prop. 2005/06:6 s 22. 
97 Jansson Borg, Modern Slavery, s 51. 
98 Stern, Migrationsrätt, s 297f. 
99 UNHCR:s handbok, par. 51. 
100 UNHCR:s handbok, par. 65 & Stern, Migrationsrätt, s 302. 
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pel på det senare alternativet kan vara hot från gerillagrupper eller kriminella organisat-

ioner eller våld i hemmet.101 Våld i hemmet kan medföra svårigheter i bedömningen av 

flyktingstatus om myndigheter i landet inte vill lägga sig i vad som sker i den privata 

sfären trots att den ena parten bett myndigheterna om hjälp att skydda sig.102 

Ett rekvisit som måste vara uppfyllt för att anses som flykting är avsaknad av skydd 

från staten. I de fall där staten är ansvarig för förföljelsen kan detta ta sig olika uttryck. 

Antingen kan det finnas lagar som kan bedömas som förföljande eller så finns det ett 

förbud mot ett agerande, till exempel könsstympning, som inte efterföljs.103 Det måste 

bevisas att staten i ursprungslandet inte vill eller har förmåga att skydda en kvinna eller 

att hon på grund av sin fruktan inte vågar söka statens skydd.104 I vissa stater kan en 

kvinnas ställning i sig vara anledning till att hon inte söker hjälp av myndigheterna.105  

Vad som utgör en välgrundad fruktan för förföljelse är individuellt för varje enskild 

person. Även om män och kvinnor kan utsättas för samma förföljelse existerar det vissa 

typer av förföljelse som anses specifikt relaterade till en persons kön.106 Det råder ingen 

tvekan om att våldtäkt och andra könsspecifika former av våld som hemgiftsrelaterat 

våld, könsstympning, våld i nära relationer och människohandel är handlingar som leder 

till mental och fysisk smärta och ett lidande som har använts som metod för förföljelse 

av både privata och offentliga aktörer.107 Problemet är att förföljelse som utförs av pri-

vata aktörer är svårare att bevisa vid en prövning av asylansökan i jämförelse med sys-

tematisk statlig förföljelse. 108 

Förföljelse, enligt det dominerande synsättet, anses utgöras av allvarliga kränkningar 

av de mänskliga rättigheterna.109 Enligt artikel 4 EKMR är frihet från slaveri en rättig-

het. Människohandel kan utgöra en form av tortyr vilket innebär en grym, inhuman eller 

nedbrytande behandling.110 Tortyr kombinerat med brotten kopplade till människohan-

del, som koppleri, kan i vissa former påminna om slaveri. Artikel 5 i EKMR uttrycker 

rätten till frihet och säkerhet. Studier visar att majoriteten av kvinnorna kommer till 

                                                 
101 Stern, Migrationsrätt, s 302. 
102 Stern, Migrationsrätt, s 302. 
103 UNHCR:s riktlinjer om kön, par. 10-11. 
104 Bexelius, M., Kvinnor på flykt, en analys av svensk asylpolitik ur ett genusperspektiv 1997-2000, Råd-

givningsbyrån för asyl och flyktingar, Stockholm 2001, s 91. 
105 Bexelius, Kvinnor på flykt, s 91. 
106 UNHCR:s riktlinjer om kön, par. 9. 
107 UNHCR:s riktlinjer om kön, par. 9. 
108 Segenstedt, A. & Stern, R., Vad krävs för att få skydd?, Svenska Röda Korset, 2011, Ljungbergs 

Tryckeri, s 17. 
109 UNHCR:s handbok, par. 51. 
110 UNHCR:s riktlinjer om kön, par. 18. 
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Sverige för att leva under bättre förhållanden än de hade i ursprungslandet.111 Många 

kvinnor som befinner sig i Sverige har haft en svår barndom präglad av missbruk och 

misshandel, men även fattigdom och diskriminering har påverkat valet att resa.112 De 

som organiserar människohandeln har olika sätt att locka kvinnor in i sexköpshandeln, 

bland annat genom att ljuga och erbjuda tjänster som servitriser.113 När kvinnorna når 

destinationslandet Sverige visar sig situationen vara drastiskt annorlunda än vad de har 

väntat sig. Genom att människohandlarna kidnappar, håller offren inlåsta och beslagtar 

pass och andra ID handlingar utgör även människohandeln en begränsning av kvinnor-

nas rätt till frihet och säkerhet. Offer för människohandel får flera av sina mänskliga 

rättigheter kränkta på ett sådant sätt att förföljelse kan föreligga.  

 

 

4.1.2 Vad innebär välgrundad fruktan i 4 kap. 1 § UtlL? 

 

Välgrundad fruktan har ett subjektivt och ett objektivt element. Känslan av fruktan är en 

personlig upplevelse, vilket innebär att det finns en viss subjektivitet när flyktingdefinit-

ionen ska appliceras.114 Rekvisitet välgrundad visar att den subjektiva känslan av rädsla 

måste stödjas av objektiva fakta.115 Det subjektiva elementet är kopplat till en bedöm-

ning av den sökandes person. Psykologiska reaktioner hos olika individer kan variera 

trots att de har utsatts för liknande övergrepp.116 Här görs en bedömning av individens 

trovärdighet, personliga bakgrund, familj, tillhörighet till någon av förföljelsegrunderna 

m.m.117 

Om en person vid återvändande till sitt ursprungsland riskerar att ännu en gång utsät-

tas för människohandel kan detta ses som en välgrundad rädsla för förföljelse. Männi-

skohandel innefattar i sin natur flera former av allvarlig exploatering som kidnapping, 

fångenskap, våldtäkt, sexuellt slaveri, tvingad prostitution, tvångsarbete, organhandel, 

misshandel och svält.118 Samtliga former av exploatering utgör allvarliga brott mot de 

mänskliga rättigheterna och utgör generellt förföljelse.119 De svenska reglerna om asyl 

                                                 
111 Brå, Sexuell människohandel, Rapport 2008:24, s 32. 
112 Brå, Sexuell människohandel, Rapport 2008:24, s 32. 
113 Brå, Sexuell människohandel, Rapport 2008:24, s 55. 
114 UNHCR:s handbok, par. 37. 
115 UNHCR:s handbok, par. 38. 
116 UNHCR:s handbok, par. 40. 
117 UNHCR:s handbok, par. 41. 
118 UNHCR:s riktlinjer om människohandel, par. 15. 
119 UNHCR:s riktlinjer om människohandel, par. 15. 
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är till för att skydda människor från detta. Svenska staten har ett ansvar att skydda män-

niskor vars rättigheter kan komma att kränkas. Människohandelsoffer är en grupp som 

har en hög risk att bli offer upprepade gånger, vilket är en konsekvens av deras avsak-

nad av rättslig status, bristande språkkunskap, fattigdom, ungdom eller trauma efter 

sexuella övergrepp.120 Kvinnor och barn som häktas i destinationslandet och straffas för 

sin prostitution eller för att ha tagit sig illegalt in i landet, skickas sedan tillbaka till ur-

sprungslandet utan att hänsyn tas till de risker de möter där i form av människohandlare 

eller utstötning.121 Det bör utgöra en grund till att ge en person asyl om personen löper 

hög risk för att åter hamna hos människohandlare vid återvändandet. Vilket inkluderar 

bestraffningen som människohandlarna kan utsätta offret för på grund av att de har 

samarbetat med myndigheterna i destinationslandet.122 Detta innebär inte att en person 

saknar asylskäl bara för att personen inte riskerar att åter exploateras i människohan-

del.123 

 

 

4.2 Skyddsgrunderna i 4 kap. 1 § UtlL och människohandel 

 

 

4.2.1 Ras och nationalitet 

 

Det finns endast en mänsklig ras men i UtlL sammanhang har ordet en specifik inne-

börd. I dagens sammanhang ska ras förstås och tolkas i sin vidaste mening för att inklu-

dera alla etniska grupper som anses som ”raser” i allmänt bruk.124 Det är oftast inte till-

räckligt att endast tillhöra en specifik etnisk grupp för att anses som flykting.125 

Skyddsgrundsdirektivet menar att begreppet ras särskilt ska omfatta hudfärg, härkomst 

eller tillhörighet i viss etnisk grupp.126  

                                                 
120 Fitzpatrick, J., Trafficking as a human rights violation: The complex intersection of legal frameworks 

for conceptualizing and combating trafficking, Michigan Journal of International law, vol 24:1143, s 

1143-1167, 2003, s 1154. 
121 Fitzpatrick, Trafficking as a human rights violation, s 1154. 
122 UNHCR:s riktlinjer om människohandel, par. 17. 
123 UNHCR:s riktlinjer om människohandel, par. 16. 
124 UNHCR:s handbok, par. 68.  
125 UNHCR:s handbok, par. 70. 
126 Artikel 10.1.a Europaparlamentet och Rådets direktiv 201195/EU. 
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Skyddsgrunden ras överlappar ibland den andra skyddsgrunden nationalitet127 och de 

kommer därför att behandlas tillsammans. Nationalitet avser inte endast medborgarskap 

utan även tillhörighet i en etnisk eller lingvistisk grupp.128 Enligt Skyddsgrundsdirekti-

vet innefattar nationalitet avsaknaden av medborgarskap samt tillhörighet till en grupp 

som definieras genom dess kulturella, etniska eller språkliga identitet, gemensamma 

geografiska ursprung eller politiska bakgrund eller dess förbindelser med befolkningen i 

en annan stat.129  

Ursprungsländerna, de länder där offren hittas av människohandlarna, befinner sig 

ofta i ett tillstånd av fattigdom, arbetslöshet och olika former av ojämlikhet som rasism 

eller kvinnoförtryck.130 När det pågår en väpnad konflikt i en stat kan förföljelse ta sig 

uttryck i människohandel inriktad mot en specifik grupp människor tillhörande en viss 

ras eller nationalitet, speciellt om konflikten är mellan dessa grupper.131 Om det inte 

pågår en väpnad konflikt löper i vissa fall människor som tillhör en specifik ras eller 

etnicitet ökad risk för människohandel om inte staten kan eller vill skydda dem.132 

Människohandelsoffer som har varit målsägande i svenska rättsprocesser har i flera 

fall tillhört grupper som i sina ursprungsländer varit ekonomiskt och socialt utsatta.133 

Grunden för många människor att fatta beslutet att migrera är ofta fattigdom. Våld i 

nära relation och diskriminering på grund av kön eller etnicitet vidmakthåller fattigdom, 

vilket i sin tur bidrar till människohandel.134 Flera människohandelsoffer som varit mål-

sägande i svenska rättsprocesser har tillhört minoritetsgrupper vilka har haft det svårare 

att få anställning i sina hemländer.135 Om offret tillhör en, i ursprungslandet diskrimine-

rad, etnisk minoritetsgrupp kan det föreligga en risk att offren inte skyddas av ur-

sprungslandets stat ifall de återvänder och är i behov av skydd, stöd eller vård. Speciellt 

kvinnor som kommer från redan marginaliserade grupper kan ha särskilt svårt att få 

hjälp eller gehör hos myndigheter, polis och domstolar.136 Gärningsmännen, som ofta 

utgör en del av ett internationellt kriminellt nätverk, har ofta god kunskap om både des-

tinationslandet och om ursprungslandet och eventuella offers ekonomiska och sociala 

                                                 
127 UNHCR:s handbok, par. 74. 
128 UNHCR:s handbok, par. 74. 
129 Artikel 10.1.c Europaparlamentet och Rådets direktiv 201195/EU. 
130 Prop. 2009/10:152 s 9. 
131 UNHCR:s riktlinjer om människohandel, par. 34 & par. 36. 
132 UNHCR:s riktlinjer om människohandel, par. 34. 
133 Polisen, Människohandel för sexuella ändamål, Lägesrapport 16, 2015, s 40. 
134 Jansson Borg, Modern Slavery, s 54.  
135 Polisen, Människohandel för sexuella ändamål, Lägesrapport 16, 2015, s 40. 
136 Bexelius, Asylrätt, kön och politik, s 49f. 
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ställning och levnadsförhållanden där.137 Ett exempel på en grupp som utnyttjats i män-

niskohandel är den rysktalande minoriteten som bor i någon av de baltiska staterna, spe-

ciellt i Lettland.138 Det uppstår en hierarki mellan människohandelsoffer där etniska 

lettiska kvinnor oftast hamnar på bordeller i Tyskland och den rysktalande minoriteten 

istället får vandra längst motorvägarna mellan stora europeiska städer.139 

I regeringens proposition om flyktingskap och förföljelse på grund av kön eller sexu-

ell läggning framhölls att ras och nationalitet normalt inte var könsrelaterad förföl-

jelse.140 Detta kan ifrågasättas. Även om propositionen inte direkt gällde människohan-

delsoffer diskuterades inte den speciella situationen att kvinnor som tillhör en viss ras 

eller nationalitet, i sin vidaste bemärkelse, kan vara extra utsatta.  

Den absolut viktigaste anledningen till att människohandel över gränserna har nått de 

proportioner som finns idag ligger i de betydande välståndsskillnader som finns mellan 

Väst- och Östeuropa.141 Som tidigare nämnts utesluter EU:s Skyddsgrundsdirektiv EU-

medborgare från möjligheten att få flyktingstatus genom att den endast refererar till 

tredjelandsmedborgare och statslösa. Protokoll (nr 24) reglerar även tydligt i vilka situ-

ationer en EU-medborgare kan söka asyl i ett annat EU-medlemsland. Då Genèvekon-

ventionen är ratificerad av samtliga EU-medlemsstater bör inskränkningens effekt vara 

begränsad, men ändå kunna bidra till en restriktivare tolkning av en EU-medborgares 

asylansökan.142 I länder med hög fattigdom och arbetslöshet har minoriteter än svårare 

att ta sig i på arbetsmarknaden. Detta har varit ett problem för till exempel romer som är 

medborgare i medlemsländer som inte vill eller kan skydda dem.143  Romer är en grupp 

som i sina ursprungsländer har det ekonomiskt svårare än majoritetsbefolkningen.144 

EU:s regler förhindrar dock stater att skydda minoritetsgrupper, genom uppehållstill-

stånd, vars ursprungsstat är med i EU. Lagstiftningen ska ses som ett hinder för att asyl-

rätten utnyttjas för andra ändamål är vad som är avsett.145 

EU arbetar med att harmonisera regelverken i medlemsstaterna för att hantera pro-

blemet med människohandel, men de betydande ekonomiska och sociala skillnaderna 

som nu finns mellan de nya och gamla medlemsstaterna kommer bestå under överskåd-

                                                 
137 Polisen, Människohandel för sexuella ändamål, Lägesrapport 16, 2015, s 17. 
138 Jansson Borg, Modern slavery, s 46. 
139 Jansson Borg, Modern slavery, s 46. 
140 Prop. 2005/06:6 s 24. 
141 Jonsson, Lagföring av människohandel i Sverige, s 4. 
142 Stern, Migrationsrätt, s 311. 
143 Stern, Migrationsrätt, s 310. 
144 Jansson Borg, Modern slavery, s 46. 
145 Protokoll (nr 24). 
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lig tid.146 För kvinnor som har utsatts för sexualbrott kan det finnas en risk eller i alla 

fall en rädsla för att hängas ut som offer.147 Dessa personer stigmatiseras i sina hemlän-

der, inklusive vissa EU-medlemsstater.148 Saknar en person asylskäl kan Migrationsver-

ket fatta ett snabbt beslut i ärendet, detta gäller till exempel fall när den sökande kom-

mer från ett EU-land.149 

 

 

4.2.2 Religion och politisk åsikt 

 

Förföljelsegrunden religion har djupa rötter och religionsfriheten är en av de icke-

inskränkbara mänskliga rättigheterna.150 Rätten till religion- tanke- och samvetsfrihet 

stadgas bland annat i artikel 9 EKMR. Rätten inkluderar friheten att ändra sin religion 

eller att utöva den offentligt eller privat.151 Ordet ”religiös övertygelse” ska tolkas brett 

och inkluderar ateism och rätten att inte utöva eller ha en religion.152 Den politiska åsik-

ten är kopplad till yttrandefriheten som är stadgad bland annat i artikel 19 FN:s all-

männa förklaring om de mänskliga rättigheterna från 1948.153 

När förföljelse är relaterad till kön finns det ofta situationer när både förföljelsegrun-

den religion och politisk åskådning är sammanvävda, speciellt om offren kommer från 

en stat där det inte finns någon egentlig skillnad på religion och politik.154 Religioner 

har i vissa samhällen och stater tydliga föreskrifter om specifika roller och beteenden 

för kvinnor respektive män.155  

Religion som förföljesegrund kan bli tillämplig om en kvinna eller man inte anpassar 

sig till sina specifika roller eller bryter mot koderna.156 Förföljelse av politiska skäl kan 

bli aktuellt om en person medvetet eller omedvetet bryter mot diskriminerande lagar 

eller religiösa föreskrifter och följaktligen kan uppfattas som oppositionell.157 Detta kan 

ta sig uttryck i att kvinnan bryter mot föreställningen om vad en riktig kvinna är, till 

                                                 
146 Jonsson, Lagföring av människohandel i Sverige, s 4. 
147 Jansson, Människohandel för sexuella ändamål, s 556. 
148 Jansson, Människohandel för sexuella ändamål, s 556. 
149 Zamacona Aguirre, Riktlinjer för utredning av kvinnors skyddsbehov, s 26. 
150 Stern, Migrationsrätt, s 299. 
151 UNHCR:s handbok, par. 71. 
152 Stern, Migrationsrätt, s 299. 
153 Stern, Migrationsrätt, s 301. 
154 Prop. 2005/05:6 s 24. 
155 Prop. 2005/06:6 s 23. 
156 Prop. 2005/06:6 s 23. 
157 Prop. 2005/06:6 s 24. 
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exempel om hon skiljer sig, blir gravid utan att vara gift, lever som ogift, är transsexu-

ell, konverterar till en annan religion eller har prostituerat sig eller utnyttjats sexuellt 

och därför sedan inte accepteras av samhället.158 Politisk aktivitet uppfattas ofta som 

något som sker i den publika och formella sfären, följaktligen har kvinnors ofta tystare 

politiska ställningstagande inte tagits på samma allvar.159  

Både sekulära och religiösa lagar runt om i världen har i flera fall skrivits av män och 

vissa fastslår explicit eller implicit traditionella könsroller och begränsar kvinnors do-

män till familjen och hemmet.160 Lagar kan vara statens sätt att utsätta kvinnor för 

våld.161 Om det finns det en politisk vilja att upprätthålla en icke jämlik status mellan 

kvinnor och män kan en ensamstående kvinna som lämnar landet för det hon tror är ett 

legitimt jobb ses som ett hot mot politiken. Om kvinnan skulle återvända efter att ha 

utsatts för människohandel där hon exploateras sexuellt finns det en risk att hur hon 

bemöts av staten kan utgöra politisk förföljelse, om hon ses som en som bryter mot den 

rådande normen. 

Förföljelse som utförs av privata aktörer är svårare att bevisa vid en prövning av asy-

lansökan i jämförelse med systematisk statlig förföljelse.162 Migrationsöverdomstolen 

har i praxis betonat att hänsyn ska tas till om den politiska åsikten har varit känd i hem-

landet och hur detta har uppfattats där.163 Detta riktar sig kanske mer mot någon som 

aktivt går ut och manifesterar sin åsikt än någon som tyst bryter mot normer för att för-

ändra sina livsvillkor. Denna bild blir problematisk om den ställs mot hur verkligheten 

kan se ut för ett människohandelsoffer. I bland annat Pakistan och Nepal har det före-

kommit att männen sålt sina kvinnor som prostituerade eller till människohandlare.164 

När de inte längre kan säljas, för att de till exempel har smittats av AIDS/HIV, har de 

ingen möjlighet att återvända till sina byar på grund av stigmat kopplat till prostitution. 

Ett kvinnligt offer har vittnat att när de säljs är deras liv över och hembyn ser det som 

att de bara har sig själva att skylla.165  

                                                 
158 Zamacona Aguirre, Riktlinjer för utredning av kvinnors skyddsbehov, s 20. 
159 Zamacona Aguirre, Riktlinjer för utredning av kvinnors skyddsbehov, s 89. 
160 Bexelius, Asylrätt, kön och politik, s 35.  
161 Bexelius, Asylrätt, kön och politik, s 40. 
162 Segenstedt & Stern, Vad krävs för att få asyl?, s 17. 
163 MIG 2007:20. 
164 Economic and Social Council, Report of the Special Rapporteur on violence against women , its caus-

es and consequences, Ms Radhika Coomaraswamy, United Nations, E/CN.4/1996/53, 5 February 1996. 
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Oavsett hur rekryteringen av människohandelsoffer gått till vet majoriteten av dem 

inte om att sexuell exploatering och våld väntar dem när de anländer till destinations-

landet.166 Vid återvändande kan ett offer vara rädd för utfrysning, diskriminering eller 

bestraffning av familjen, det lokala samhället eller i vissa fall av myndigheterna.167 

Detta är speciellt ett problem för de som har varit utsatt för människohandel för tvingad 

prostitution.168 Även om nivån av utfrysning, diskriminering eller bestraffning inte når 

upp till kraven på förföljelse riskerar isoleringen och förkastelsen från familjen och den 

sociala tryggheten leda till en ökad risk för personen att än en gång blir offer för männi-

skohandel.169 Detta kan komma att bidra till att en asylsökande känner en välgrundad 

fruktan och följaktligen har rätt till uppehållstillstånd. 

 

 

4.2.3 Tillhörighet till viss samhällsgrupp 

 

Tillhörighet till viss samhällsgrupp innefattar ofta personer med liknande bakgrund, 

vanor eller social status.170 I förarbetena till Genèvekonventionen finns sparsamt med 

uppgifter om varför begreppet samhällsgrupp inkluderades i flyktingdefinitionen.171 

Den svenska delegaten vid 1951 års konferens uttryckte helt enkelt att fall gällande viss 

samhällsgrupp existerar och ska följaktligen nämnas explicit i konventionen.172 Ef-

tersom denna skyddsgrund har en vag definition har den gett upphov till flest processer 

på en internationell nivå.173  

Enligt Skyddsgrundsdirektivet definieras en viss samhällsgrupp som en grupp där 

gruppens medlemmar har en gemensam väsentlig egenskap, en gemensam bakgrund 

som inte kan ändras, en gemensam egenskap eller övertygelse som är så grundläggande 

för identiteten eller samvetet att de inte kan avsvära sig den. Gruppen har även en sär-

skild identitet i det berörda landet eftersom den uppfattas som annorlunda av omgiv-

                                                 
166 Hughes, The ”Natasha” Trade, s 6. 
167 UNHCR:s riktlinjer om människohandel, par.18. 
168 UNHCR:s riktlinjer om människohandel, par.18. 
169 UNHCR:s riktlinjer om människohandel, par. 18. 
170 UNHCR:s handbok: par. 77. 
171 Goodwin-Gill, G. S. & McAdam, J., The refugee in international law, third edition, Oxford University 

press, 2007, s 74. 
172 Goodwin-Gill & McAdam, The refugee in international law, s 74 som i sin tur refererar i not 119 till 

UN docs. A/CONF.2/SR.3, p 14. 
173 Clayton, Textbook on immigration and asylum law, s 479. 



38 

 

ningen.174 Sedan denna grund skrevs 1951 har den utvecklats i förhållande till vad den 

innefattar och vilka som kan utgöra en viss samhällsgrupp.175  

Begreppet viss samhällsgrupp kan inte definieras endast utifrån att medlemmarna i 

gruppen blir förföljda eller att gruppen delar en gemensam rädsla för att förföljas.176 

Emellertid, om en grupp är utsatt för ageranden som kan likställas med förföljelse kan 

detta vara en relevant faktor i att definiera en viss samhällsgrupp i en bestämd kon-

text.177 Det klassiska exemplet, som citeras från praxis, är att vänsterhänta män i sig inte 

utgör en viss samhällsgrupp men om de skulle börja förföljas för att de är vänsterhänta 

skulle deras samhälle snabbt erkänna dem som en viss grupp. Förföljelsen av vänster-

hänta skulle skapa en uppfattning om att de är en viss samhällsgrupp. Men det som 

identifierar dem är inte att de förföljs utan att de är vänsterhänta.178 Begreppet viss sam-

hällsgrupp måste tolkas dynamiskt och utifrån den sökandes specifika sammanhang.179 

Samhällsgruppen kan utgöras av fackliga medlemmar, särskilda yrkesgrupper eller olika 

samhällsklasser.180 Utbildade personer sågs som representanter för en degenererad sam-

hällsklass i röda khmerernas Kampuchea och idag kan HIV/AIDS-smittade i specifika 

kontexter ses som en viss samhällsgrupp.181 

Kvinnor är ett exempel på en grupp som är definierade genom sina medfödda och 

oföränderliga karaktärsdrag och behandlas konstant annorlunda än män.182 Men det är 

värt att notera att regeringen, när kön infördes som egen förföljelsegrund i svensk rätt, 

inte betraktade kön enligt dåvarande svensk rätt som en grund för att tillhöra en viss 

samhällsgrupp.183 Ett brittiskt rättsfall kommer att användas för att exemplifiera hur viss 

samhällsgrupp kan appliceras specifikt på kvinnor i utsatta situationer. I fallet Shah and 

Islam v SSHD184 sökte två kvinnor från Pakistan asyl i Storbritannien. Shahs man var 

våldsam och han tvingade henne att lämna deras gemensamma hem. Kort efter att hon 

anlänt till Storbritannien födde hon ett barn och hon fruktade att hennes man skulle an-

                                                 
174 Europaparlamentet och Rådets direktiv 201195/EU artikel 10.1.d. Utveckling av UNHCR:s riktlinjer 

om tillhörighet i viss samhällsgrupp, par. 11. 
175 Goodwin-Gill & McAdams, The refugee in international law, s 73-86.  
176 UNHCR:s riktlinjer om tillhörighet i viss samhällsgrupp, par. 14. 
177 UNHCR:s riktlinjer om tillhörighet i viss samhällsgrupp, par. 14. 
178 McHugh, J., i Applicant A v. Minister for Immigration and Ethnic Affairs, (1997) 190 CLR 225, 264, 

142 ALR 331. 
179 Stern, Migrationsrätt, s 300. 
180 Wikrén, G. & Sandesjö, H., Utlänningslagen med kommentarer, 10:e upplagan, Norstedts Juridik, 

Polen 2014, s 149. 
181 Stern, Migrationsrätt, s 300. 
182 UNHCR:s riktlinjer om människohandel, par. 38. 
183 Prop. 2005/06:6 s 11. Se Utlänningslagen – vägledande beslut, UN 328-97. 
184 Shah and Islam v SSHD [1999] 2 AC 629 med hjälp av sammanfattningen i Clayton, Textbook on 

immigration and asylum law, s 480. 
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klaga henne för otrohet och anmäla henne för sexuell omoral enligt sharia-lagstiftning. 

Islam arbetade som lärare i Pakistan och levde även hon i ett våldsamt äktenskap, men 

under en längre period, 20 år. En dag när hon arbetade uppstod en konflikt mellan två 

ungdomar som tillhörde rivaliserande politiska fraktioner. Hon ingrep och den ena 

fraktionen, samma som hennes man tillhörde, blev våldsam och anklagade henne för 

otrohet. När hennes man fick reda på detta angrep han henne och hon hamnade på sjuk-

hus två gånger. Hon lämnade sin man och bodde hos sin bror tills främmande män ho-

tade honom. Hon kunde inte längre stanna i Pakistan utan flydde med sina två barn till 

Storbritannien.  

The Court of Appeal ansåg inte att de tillhörde en viss samhällsgrupp men det be-

dömdes annorlunda i House of Lords. House of Lords godkände Amnesty Internationals 

rapport som bevis för att kvinnor diskriminerades i det juridiska systemet i Pakistan, 

speciellt angående bevis eftersom kvinnor i de värsta fallen av sexuell omoral inte ens 

hördes. Straffskalan för den som döms är från 100 piskrapp till stening till döds på en 

offentlig plats.  

House of Lords kom fram till att kvinnorna kunde ses som en viss samhällsgrupp ge-

nom att ställa sig frågan vad anledningen till förföljelsen var. Förföljelsen berodde på 

att de var kvinnor. De var kvinnor i ett samhälle som diskriminerade kvinnor. På grund 

av den tydliga diskrimineringen kunde ”kvinnorna i Pakistan” ses som en viss sam-

hällsgrupp. Med andra ord kan en grupp ses som en viss samhällsgrupp i ett specifikt 

samhälles kontext.185 I detta fall gjordes bedömningen att kvinnorna som grupp kände 

en välgrundad fruktan både baserat på deras egna erfarenheter, subjektivt, och utifrån 

Amnestys rapport över denna grupps ställning i Pakistan, objektivt. Detta exempel tyd-

liggör vikten av att landinformationen som ligger till grund för bedömningen av asylan-

sökan är korrekt. Det är dock problematiskt när ursprungsländerna inte har någon detal-

jerad statistik eller annan information om diskriminerande lagar eller normer.186 

Kvinnors utsatta ställning i vissa sociala sammanhang kan utgöra en faktor för att 

kvinnor särskilt kan utgöra en grupp som människohandlare vill exploatera. Detta inne-

bär att vissa grupper av kvinnor kan utgöra en viss samhällsgrupp.187 Tidigare offer för 

människohandel kan också utgöra en viss samhällsgrupp på grund av de oföränderliga 
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186 Zamacona Aguirre, Riktlinjer för utredning av kvinnors skyddsbehov, s 99. 
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och gemensamma karaktärsdragen av att ha utsatts för människohandel.188 En viss sam-

hällsgrupp kan dock inte endast definieras med hänsyn till förföljelsen de kommer att 

utsättas för eller rädslan för förföljelse som de kan utsättas för.189 Det är alltså den tidi-

gare erfarenheten av att ha varit människohandelsoffer som utgör ett av elementen som 

definierar en viss samhällsgrupp. Snarare än den framtida rädslan för förföljelse, utfrys-

ning, diskriminering eller rädsla för att åter hamna i människohandel.190  

 

 

4.2.4 Kön 

 

Historiskt sett har bestämmelserna i Genèvekonventionen tolkats utifrån den heterosex-

uella mannens upplevelse av att vara flykting, vilket har lett till ett exkluderande av 

kvinnor och homosexuellas upplevelser.191 Sexuell läggning kommer inte behandlas 

närmare här för att denna skyddsgrund endast i begränsade fall beröra människohan-

delsoffer. Sexuell läggning och kön som förföljelsegrund infördes dock samtidigt i 

svensk lag.192 Genèvekonventionen innehåller inte kön som en skyddsgrund men det 

hävdas att detta inte utesluter att förföljelse på grund av kön omfattas.193 I flera länder 

har kvinnor fått asyl som tillhörande en viss samhällsgrupp. 194  

Det ansågs dock vid införandet av Skyddsgrundsdirektivet i svensk lag att det inter-

nationellt rådde en enighet om att Genèvekonventionen behövde ges en vidare tolkning 

än vad ramen för ”tillhörighet till viss samhällsgrupp” kunde ge.195 I bestämmelsen gäl-

lande kön inkluderas både det biologiska och det så kallade sociala könet, alltså kultu-

rellt och socialt bestämda föreställningar om kvinnor och mäns beteende.196 Detta på-

minner om de risker för förföljelse som återfinns vid förföljelse på grund av religion 

och politik. 

                                                 
188 UNHCR:s riktlinjer om människohandel, par. 39. 
189 UNHCR:s riktlinjer om tillhörighet i viss samhällsgrupp. 
190 UNHCR:s riktlinjer om människohandel, par. 39. 
191 UNHCR:s riktlinjer om kön, par. 5. 
192 Innan kön blev en egen grund för flyktingstatus i Sverige kunde en utlänning som sökte asyl på grund 

av sitt kön kvalificera sig under den dåvarande bestämmelsen om skyddsbehövande i övrigt, i dåvarande 

3 kap. 2 § 3 p. gamla UtlL. Innan detta täcktes grunden kön in av uppehållstillstånd på grund av humani-

tära skäl, enligt prop. 2005/06:6 s 13. 
193 Zamacona Aguirre, Riktlinjer för utredning av kvinnors skyddsbehov, s 20. 
194 SOU 2005/06:6 s 20. 
195 Prop. 2005/06:6 s 21. 
196 Wikrén & Sandesjö, Utlänningslagen, s 151. 
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Kvinnor som har utsatts för sexuella övergrepp eller människohandel kan i början av 

asylprocessen undvika att berätta om sina erfarenheter, resväg eller identitet på grund av 

rädsla för repressalier.197 Det är möjligt att det finns stereotypa bilder av att den asylsö-

kande kvinnan ska vara på ett visst sätt, till exempel ett passivt offer för mäns förtryck 

som inte gärna tar risker.198 Följaktligen krävs det utbildad personal vid bemötande av 

eventuella människohandelsoffer för att kunna göra en trovärdighetsbedömning fri från 

egna fördomar om kvinnliga offer. I den tidigare nämnda rättsfallsstudien av Bexelius 

nämns att många kvinnor hade svårt att visa att det fanns en risk för fortsatt sexuellt 

utnyttjande vid ett återvändande.199 Det krävs även att den som gör bedömningen har 

tillgång till korrekt landinformation.200 

I ett internationellt perspektiv är diskrimineringen av människohandelsoffer stor.201 I 

destinationsländer behandlas många som kriminella, antingen som prostituerade eller 

illegala migranter, vilket innebär att när de upptäcks i polisrazzior blir de arresterade 

och får vänta på deportering.202 Sexindustrin förbrukar kvinnor, fysiskt och emotionellt, 

vilket skapar ett behov av nya kvinnor med jämna mellanrum. Följaktligen är rekryte-

ringen av utsatta kvinnor och människohandeln lönsam.203 Om offret tvingas återvända 

kan de utsättas för risken att bli straffade av människohandlarna i hemlandet.204  

För att ett offer för människohandel som exploaterats sexuellt ska kunna anses som 

flykting på denna grund krävs det att den sökande kan visa att erfarenheten är ett karak-

tärsdrag hos en viss grupp. Detta blir aktuellt vid en svensk ansökan om flyktingstatus 

eftersom Sverige aldrig ansåg att endast kön kunde utgöra en viss samhällsgrupp. Som i 

exemplet med vänsterhänta skulle människohandelsoffer kunna ses som en viss sam-

hällsgrupp om det pågick riktad förföljelse mot dem. Problemet är dock att majoriteten 

av dem är kvinnor och den förföljelse som kvinnor utsätts för sker i det privata eller av 

privata aktörer, vilket skapar ett svårare bevisläge. Våld som har utförts av offentliga 

personer, som soldater och poliser, har även behandlats som enskilda individers age-

rande och följaktligen inte kvalificerat som förföljelse.205 I Shah and Islam var grunden 

                                                 
197 Zamacona Aguirre, Riktlinjer för utredning av kvinnors skyddsbehov, s 97. 
198 Bexelius, Asylrätt, kön och politik, s 84. 
199 Bexelius, Kvinnor på flykt, s 90. 
200 Lifos landinformation har kritiserats på sin bristande information om just ländernas inställning till kön, 

läs mer i Zamacona Aguirres Röda korset rapport. 
201 Huges, The ”Natasha” Trade, s 7. 
202 Huges, The ”Natasha” Trade, s 7. 
203 Huges, The ”Natasha” Trade, s 6. 
204 Perez Cepeda & Benito Sánchez, Trafficking in human beings, s 33. 
205 Goodwin-Gill & McAdams, The refugee in international law, s 82. 
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att de var kvinnor som övergivits av sina män, de hade inget annat manligt skydd, de 

var dömda av sitt lokala samhälle för sexualbrott och de fruktade att de vid ett återvän-

dande skulle utnyttjas fysiskt och psykiskt samtidigt som myndigheterna inte skulle 

skydda dem.206  

Sammanfattningsvis kan det konstateras att skyddsgrunden kön kan utgöra en grund 

för uppehållstillstånd till människohandelsoffer. Kvinnor som har varit offer för männi-

skohandel löper en risk till följd av sitt kön att få sina mänskliga rättigheter kränkta till 

den nivån att det utgör förföljelse. Den välgrundade fruktan för förföljelse kan innebära 

att staten är aktiv i förföljelsen eller en passiv aktör som inte hindrar privata aktörer från 

att förfölja offret. 

 

 

4.3 Synnerligen ömmande omständigheter 

 

Enligt 5 kap. 6§ UtlL får, om uppehållstillstånd inte kan ges på annan grund207, uppe-

hållstillstånd beviljas en utlänning om det vid en samlad bedömning av utlänningens 

situation finns sådana synnerligen ömmande omständigheter att han eller hon bör tillåtas 

stanna i Sverige. Vid bedömningen ska utlänningens hälsotillstånd, anpassning till Sve-

rige och situation i hemlandet särskilt beaktas. Denna bestämmelse är ett resultat av en 

utmönstring av begreppen ”humanitära skäl” och ”strida mot humanitetens krav” som 

ansågs vara för oprecisa.208 Bestämmelsen är en undantagsregel.209 Vid en bedömning 

av om 5 kap. 6 § UtlL är tillämplig ska en samlad bedömning av olika omständigheter 

göras. Därför att omständigheterna kanske inte enskilt men tillsammans utgör skäl för 

att få uppehållstillstånd.210 De omständigheter som särskilt ska beaktas är hälsotillstånd, 

anpassning till Sverige och situationen i hemlandet och de tar alla sikte på omständig-

heter som är kopplade till utlänningens person.211 

I vissa fall kan hälsotillståndet hos ett offer för människohandel leda till ett uppe-

hållstillstånd enligt 5 kap. 6 § UtlL. De domar som har granskats vid utredningar visar 

ofta upp en mörk bild av utlänningars situation både under och efter själva människo-

                                                 
206 Goodwin-Gill & McAdams, The refugee in international law, s 83f. 
207 Det ska allts först undersökas om den asylsökande kan kvalificera under någon av bestämmelserna i 4 

kap. UtlL innan ansökan prövas enligt 5 kap. 6 § UtlL. 
208 Prop. 2004/05:170 s 185. 
209 Prop. 2004/05:170 s 186. 
210 Prop. 2004/05:170 s 187. 
211 Prop. 2004/05:170 s 189. 
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handelsförfarandet.212 Offret kan må fysiskt och psykiskt dåligt och om det anses att 

ursprungsstaten inte kommer att ta hand om offret finns det möjliga skäl till uppehålls-

tillstånd. I dessa fall skulle människohandelsoffer snarare hamna under hälsotillstånd på 

grund av människohandel, och inte som människohandelsoffer. Detta är i teorin inte 

omöjligt men praxis visar att hälsotillståndet måste vara allvarligt och beviskravet för 

att en person inte kan få vård i hemlandet är högt.213 I MIG 2010:23 fick en kvinna som 

led av en blodcancersjukdom som kunde utvecklats till akut leukemi uppehållstillstånd 

enligt 5 kap. 6 § UtlL. Avgörande var att de kunde visa att medicinen kvinnan behövde 

tillgång till inte gick att få tag på genom den officiella Mongoliska sjukvården och att 

det enligt mongolisk lag var ”förenat med sanktioner att bland annat importera och 

sälja läkemedel som inte finns med i det officiella läkemedelsregistret”. Det är inte till-

räckligt att vården i Sverige, som den asylsökande kan få tillgång till, är bättre än den i 

hemlandet.214 I MIG 2007:48 hade en medborgare från Kamerun konstaterats vara smit-

tad med HIV. Behandling fanns att tillgå i Kamerun men den var avgiftsbelagd och den 

sökande hade inte råd att betala. Personen fick inte uppehållstillstånd av medicinska 

skäl. Migrationsöverdomstolen följer i detta fall tankarna bakom 5 kap. 6 § UtlL men i 

realiteten är HIV ett dödligt virus och har personen inte råd med behandlingen kommer 

personen att dö. Det är mycket svårt att få uppehållstillstånd på grund av hälsotillstånd. 

Offret för människohandel måste befinna sig i ett allvarligt hälsotillstånd och myndig-

heterna i hemlandet måste sakna möjligheter att vårda offret. Sammantaget är möjlig-

heterna för ett människohandelsoffer att få uppehållstillstånd på grund av sitt hälsotill-

stånd begränsade, men i teorin inte omöjligt. 

Situationen i ursprungslandet skulle kunna göra att ett människohandelsoffer kunde 

få uppehållstillstånd enligt 5 kap. 6 § UtlL. Vad som inkluderas under situationen i 

hemlandet finns inte direkt specificerat i propositionen till den nuvarande UtlL.215 I 

MIG 2010:6 har domstolen kopplat samman situationen i hemlandet med det som be-

handlas i propositionen under rubriken ”Andra omständigheter som kan beaktas vid den 

samlande bedömningen”.216 Social utstötning har i praxis kopplats till situationen i 

hemlandet.217 Under denna rubrik nämndes både social utstötning och människohandel. 

                                                 
212 SOU 2008:41 s 141f. 
213 MIG 2007:35. 
214 MIG 2007:25. 
215 Jmf behandlingen av sökandens hälsotillstånd och sökandens anpassning till Sverige som behandlas i 

prop. 2004/05:170, s 189-191 
216 Prop. 2004/05:170 s 192. 
217 MIG 2010:6. 
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Dessa kommer behandlas separat här då social utstötning är en följd av människohan-

deln medan människohandel i sig är något annat.  

Ett offer för människohandel riskerar vid återvändandet till sitt hemland att utsättas 

för social utstötning på grund av situationen i hemlandet. Den sökande måste göra det 

sannolikt att det föreligger en risk för social utstötning vid ett återvändande.218 Detta är 

ett lägre ställt beviskrav än det är generellt vid tillämpning av 5 kap. 6 § UtlL, vilket 

beror på att omständigheter som social utstötthet anses som svårare att utreda. I MIG 

2010:6 berättade den sökande att hon sedan hennes make avlidit våldtagits och miss-

handlats av sin svåger samt att han hade tvingat in henne i prostitution. Hennes hemland 

Montenegro beskrivs i landinformationen som ”ett starkt patriarkaliskt samhälle där 

våld mot kvinnor i hemmet i form av misshandel och våldtäkt är vanligt förekom-

mande”. Hon fick inte uppehållstillstånd bland annat på grund av hennes tidigare kon-

takter med myndigheterna i Montenegro. Till exempel hade svågern dömts för miss-

handeln av henne. Hon hade även ett socialt och manligt nätverk.  

Målet visar dock att om ett människohandelsoffer saknar ett privat nätverk och inte 

får tillräcklig hjälp av lokala myndigheter kan social utstötning på grund av situationen i 

landet erbjuda en möjlighet för människohandelsoffer att få uppehållstillstånd i Sverige. 

I jämförelse med just detta fall blir det eventuellt ett svårare bevisläge om människo-

handelsoffret inte kan visa att hon har utsatts för något i hemlandet. Följaktligen kanske 

det inte finns något bevis för hennes eventuella utsatthet på grund av situationen i hem-

landet förutom allmän landinformation.  

Det kan även anses märkvärdigt att kvinnan i MIG 2010:6 behandlades under be-

stämmelsen i 5 kap. 6 § UtlL överhuvudtaget och inte under 4 kap. 1 § UtlL, som flyk-

ting av politiska skäl. Baserat på landinformationen om Montenegro verkar det inte fin-

nas stöd från staten när kvinnor utsätts för våld i hemmet utan snarare att staten förföljer 

kvinnor genom att förhålla sig passiva. Landinformationen som presenterades i målet 

uttryckte även att ”brotten anmäls emellertid sällan på grund av bristande förtroende 

för rättsväsendet och en samhällstradition som stigmatiserar våldtäktsoffer. Det fram-

går vidare att polisens arbete för att skydda kvinnor präglas av fördomar angående 

kvinnans ställning”. Detta kombinerat med det tidigare citatet om det starka patriarkala 

                                                 
218 MIG 2010:6. 
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samhället ger sammantaget en bild av att kvinnan flyr från en politik, och inte endast en 

social utstötning.219 

Som tidigare nämnts ska omständigheten att den asylsökande varit offer för männi-

skohandel, tas med vid en helhetsbedömning av situationen som kan leda till uppehålls-

tillstånd enligt 5 kap. 6 § UtlL. Vid den senaste stora omarbetningen av bestämmelserna 

gällande människohandel diskuterades ett förslag om att lägga till ”om utlänningen va-

rit utsatt för människohandel” som en av de särskilda omständigheterna som ska beak-

tas vid en bedömning enligt 5 kap. 6 § UtlL.220 Regeringen avvisade detta förslag med 

bland annat hänvisning till att det vore fel att peka ut offer som utsatts för människo-

handel och på det sättet skapa än svårare omständigheter att få uppehållstillstånd för 

asylsökande som utsatts för annan allvarlig brottslighet. Det ansågs även finnas en risk 

att om människohandel pekades ut i 5 kap. 6 § UtlL skulle det leda till att offer för män-

niskohandel skulle ha svårare att få skydd under bestämmelserna i 4 kap. UtlL. Proble-

met med detta är att bestämmelsen om synnerligen ömmande omständigheter är en un-

dantagsbestämmelse som ska tillämpas restriktivt.221 Om människohandelsoffer speci-

ellt utpekades i 5 kap. 6 § UtlL ansågs det föreligga en risk för att det i praktiken skulle 

bli svårare att få uppehållstillstånd som människohandelsoffer. Enligt regeringen ska 

dock människohandel, även om det inte står uttryckt, kunna vara skäl för uppehållstill-

stånd enligt 5 kap. 6 § UtlL.222 Studier som gjorts i efterhand av bestämmelsen visar att 

Migrationsverket till stor del gjort prövningen enligt 5 kap. 6 § UtlL utifrån rekvisiten i 

lagen, alltså hälsotillstånd, anpassning till Sverige och situationen i hemlandet.223  

I vissa fall har människohandel legat till grund för uppehållstillstånd i Migrations-

verkets beslut. I ett beslut fattat 2009 hade en kvinna befunnit sig i Sverige med tempo-

rärt uppehållstillstånd i tre år för att hon hade hjälpt svenska rättsvårdande myndigheter 

med ett mål gällande människohandel. Kvinnan hade gjort gällande att hon hade varit 

ett offer för människohandel och att hon riskerade att, om hon återvände, utsättas för 

hämndåtgärder. Denna situation betraktades i en sammantagen bedömning av Migrat-

ionsverket vara synnerligen ömmande.224 Vad beslutet verkar antyda är att rädslan för 

repressalier vid återvändande passar in under synnerligen ömmande omständigheter och 

                                                 
219 Det finns ingen förklaring utöver att Migrationsöverdomstolen konstaterar att kvinnan inte kvalificerar 

som flykting i domen. 
220 Prop. 2009/10:152, s 31f. 
221 Prop. 2009/10:152 s 32. 
222 Ds 2011:14, s 28. 
223 Ds 2011:14, s 12. 
224 Återgiven i Ds 2011:14, s 137. 
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därför utreds inte om det skulle kunna ges ett starkare skydd under någon av bestäm-

melserna under 4 kap. UtlL. 
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5 Avslutande diskussion 

 

5.1 Människohandel i siffror  
 

Resonemanget har hittills till stor del varit teoretiskt. För att inleda den mer praktiskt 

riktade delen kommer här presenteras statistik gällande människohandel i Sverige och 

EU för att få ett grepp om dess omfattning. Statistiken gällande människohandel är vari-

erande och av olika kvalitet, vilket har lett till att vissa stater förnekar att de har ett pro-

blem med människohandel.225  

Statistiken gällande människohandel i EU-länderna har sammanfattats av Eurostat 

vid två tillfällen, 2013 och 2015226, så kallade working papers har publicerats.227 Mellan 

åren 2010-2012 registrerade de 28 EU-medlemsstaterna 30 146 offer för människohan-

del.228 80 % av det totala antalet människohanddelsoffer var kvinnor, 67 % av dessa var 

vuxna kvinnor och 13 % underåriga flickor.229 Majoriteten (69 %) av samtliga männi-

skohandelsoffer skulle exploateras för sexuella ändamål, 19 % utnyttjas för tvångsarbete 

och 12 % för andra former av utnyttjande som organförsäljning, kriminella aktiviteter 

eller försäljning av barn.230 När det gällde de kvinnliga människohandelsoffren var syf-

tet i 85 % av fallen att exploateras sexuellt och när det gällde männen var syftet i 64 % 

av fallen tvångsarbete.231 Majoriteten (65 %) av registrerade människohandelsoffren 

kommer från EU-medlemsstater, mer specifikt kom de flesta från Rumänien, Bulgarien, 

Holland, Ungern och Polen.232 Av länder som inte är EU-stater var Nigeria, Brasilien, 

Kina, Vietnam och Ryssland de fem länder som flest människohandelsoffer kom 

                                                 
225 Jansson Borg, Modern slavery, s 42. 
226 Eurostat, Trafficking in human beings, statistical working papers, 2015 edition. 

https://ec.europa.eu/anti-

trafficking/sites/antitrafficking/files/eurostat_report_on_trafficking_in_human_beings_-

_2015_edition.pdf januari 2016. (Eurostatrapporten) 
227 Statistiken är baserad på data från samtliga 28 medlemsländer, kandidatsmedlemsländerna och 

EFTA/EEA (Island, Norge) länderna: Montenegro, Serbien, Schweiz och Turkiet. 2015 års rapport inklu-

derar data från åren 2010, 2011, 2012. Rapporten är endast baserad på officiella siffror och har inte som 

mål att mäta det fulla fenomenet av människohandel i EU. 
228 Eurostatrapporten, s 3. 
229 Eurostatrapporten, s 10f. 
230 Eurostatrapporten, s 11. 
231 Eurostatrapporten, s 11. 
232 Eurostatrapporten, s 11. 

https://ec.europa.eu/anti-trafficking/sites/antitrafficking/files/eurostat_report_on_trafficking_in_human_beings_-_2015_edition.pdf%20januari%202016
https://ec.europa.eu/anti-trafficking/sites/antitrafficking/files/eurostat_report_on_trafficking_in_human_beings_-_2015_edition.pdf%20januari%202016
https://ec.europa.eu/anti-trafficking/sites/antitrafficking/files/eurostat_report_on_trafficking_in_human_beings_-_2015_edition.pdf%20januari%202016
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ifrån.233 De vanligaste destinationsländerna är länder där prostitution är lagligt, som 

Nederländerna och Tyskland.234 

Den svenska polisen släpper varje år lägesrapporter om människohandel i Sverige. I 

Sverige var det vanligaste offren för människohandel 2014 kvinnor och flickor i åldern 

20-37 och majoriteten kom från Öst- och Sydeuropa.235 Majoriteten av kvinnliga män-

niskohandelsoffer utnyttjas för sexuella ändamål, grovt koppleri eller koppleri.236 

 

 

5.2 Skyddas människohandelsoffer av UtlL? 

 

I denna uppsats har möjligheter och förutsättningar för människohandelsoffer att få up-

pehållstillstånd i Sverige undersökts. Resonemangen är teoretiska. En önskan hade varit 

att här kunna presentera en egengjord studie där beslut och domar beställts fram och 

undersökts för att utröna exakt under vilken bestämmelse människohandelsoffer får up-

pehållstillstånd i praktiken. Vid kontakt med en verksjurist på Migrationsverket gjordes 

en uppskattning att de flesta nog föll in under undantagsbestämmelsen synnerligen öm-

mande omständigheter i 5 kap. 6 § UtlL. Vad som är klart från intern statistik från Mi-

grationsverket är att antalet upptäckta fall av människohandel i Sverige har ökat. År 

2015 kom det in 195 fall av misstänkt människohandel, jämfört med 111 stycken år 

2014. Under 2015 gällde 66 av dessa 195 fall av minderåriga jämfört med 16 stycken 

under 2014, en markant ökning alltså. En anledning till ökningen misstänks vara den 

ökade medvetenheten och kompentens att identifiera människohandelsoffer. 

Även om det inte i denna uppsats går att presentera exakta siffror är frågan om be-

stämmelserna som nu behandlats i UtlL ger ett fullgott skydd för de människohandels-

offer som har sökt asyl i Sverige. En utvärdering kommer att ske utifrån två tydliga ten-

denser i statistiken som presenterades i föregående paragraf om vem det generella offret 

för människohandel är. Grovt förenklat är de kvinnor och de kommer från länder som är 

med i EU. Anledningen till att ställa frågan om skydd i förhållande till dessa två tenden-

ser är att försöka ge en praktisk vinkel på ett tidigare teoretiskt resonemang. 

 

                                                 
233 Eurostatrapporten, s 11. 
234 Hughes, The ”Natasha” Trade, s 12. 
235 Polisen, Människohandel för sexuella ändamål, Lägesrapport 16, 2015, s 9. 
236 Polisen, Människohandel för sexuella ändamål, Lägesrapport 16, 2015, s 17. 
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5.2.1 Kvinnliga människohandelsoffer 

 

Den klassiska bilden av en flykting är en man som flyr på grund av sina politiska åsik-

ter. Konsekvensen av detta är att kvinnor och deras flyktingskäl riskerar att inte tillmä-

tas samma tyngd eftersom de inte passar in i denna bild. Mot bakgrund av inrättandet av 

Genèvekonventionen har både nationella lagar gällande asyl och med dem synen på 

förföljelse vidgats. Den dominerande gruppen som faller offer för människohandel är 

kvinnor som exploateras sexuellt och tvingas in i prostitution. Förföljelsen som kvinnor 

utsätts för i sådana fall kan utgöra ett sådant skyddsskäl som uppställs i Genèvekonvent-

ionen, om det är till följd av politik, religion, ras, nationalitet, kön, sexuell läggning el-

ler tillhörighet i viss samhällsgrupp.  Mot bakgrund av att det sker i hemmet eller till 

följd av en strukturell betingad syn på kvinnor som utnyttjats sexuellt så riskerar förföl-

jelsen att inte bli lika tydlig som när det gäller exempelvis regimkritiska män. 

Migrationsrätten och migrationspolitiken har traditionellt ansetts vara ett sätt att kon-

trollera en stats gränser och vem som får vistas inom dessa gränser.237 UtlL är en lag-

stiftning som reglerar medborgarskap, uppehållstillstånd, utvisning och avvisning. Med 

andra ord är det en lagstiftning som sammantaget avgör om en person utan svenskt 

medborgarskap, i UtlL kallad utlänning, får befinna sig i Sverige. 

I förhållande till 4 kap. 1 § UtlL finns det vissa problem. Även om kön nu finns som 

en separat skyddsgrund kan det finnas en risk att det blir en så kallad ”slasktratt” för de 

grupper av asylsökande där kvinnor dominerar. . En flykting har samma status obero-

ende på vilken skyddsgrund de känner en välgrundad fruktan att förföljas på grund av. 

Skulle det finnas en fortsatt tendens att tolka skyddsgrunderna från Genèvekonvention-

en enligt den klassiska manliga bilden utestängs kvinnor från fem stycken skyddsgrun-

der, alltså ras, nationalitet, religion och viss samhällsgrupp.  

Det finns kanske en mer reell risk att människohandelsoffer systematiskt får sin 

prövning om uppehållstillstånd gjord enligt 5 kap. 6 § UtlL. Trots att människohandel 

inte står i lagen kan förarbetenas uttalande om att människohandel kan beaktas som en 

synnerligen ömmande omständighet ytterligare utesluta kvinnor från att anses som flyk-

tingar enligt 4 kap. 1 § UtlL. Just på grund av att den dominerande gruppen är kvinnor.   

Vissa offer för människohandel har rätt till uppehållstillstånd, antingen tillfälligt eller 

permanent, för att de uppfyller de krav som uppställs i 4 eller 5 kap. UtlL. Det krävs 

dock att de som kommer i kontakt med personen kan identifiera att det faktiskt är fråga 

                                                 
237 Stern, Migrationsrätt, s 293. 
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om ett offer för människohandel. I en sådan situation är det också viktigt att personen i 

fråga inte styrs av fördomar om hur ett kvinnligt offer ska vara och bete sig. För att ut-

länningslagen ska utgöra ett skydd gäller det att offren identifieras och att bestämmel-

serna tolkas på ett sätt så att ingen exkluderas på grund av kön. Detta kan bli speciellt 

viktigt när en bedömning ska göras enligt 5 kap. 15 § UtlL. När förundersökningsleda-

ren ska avgöra om det finns behov av ett offers vittnesmål är ingen gärningsman ännu 

dömd. Frågan är om någon kan vara offer för människohandel, i lagens mening, om 

ingen har dömts för detta. Oavsett svaret på denna fråga måste förundersökningsledaren 

och polisen, som har den första kontakten, kunna identifiera ett möjligt offer och inte 

styras av möjliga fördomar om hur kvinnliga offer beter sig. 

Kvinnor har som en relativt ny grupp inom asylrätten en lång väg att gå. Bestämmel-

sernas nuvarande utformning utesluter inte att kvinnliga människohandelsoffer skulle 

kunna få uppehållstillstånd. Frågan är om den praktiska tillämpningen ändå utesluter 

människohandelsoffer som exploateras sexuellt från flera av skyddsgrunderna i 4 kap 1 

§ UtlL, speciellt genom att systematiskt bedöma deras skäl under den restriktiva undan-

tagsbestämmelsen i 5 kap. 6 § UtlL.  

 

 

5.2.2 EU-medborgare 

 

Majoriteten av människohandelsoffer kommer från länder som är medlemmar i EU. 

Migrationsverket prövar endast uppehållstillstånd enligt 5 kap. 15 § UtlL för EU-

medborgare men inte enligt 4 kap. eller 5 kap. 6 § UtlL. En stat som är med i EU förut-

sätts beakta att EU erkänner rättigheterna i Europeiska Unionens stadga om de grund-

läggande rättigheterna.238 Det förutsätts att EU-medlemsstater kan ta hand om sina 

medborgare, verkligheten är dock en annan eftersom vissa grupper har en lägre status i 

några EU-länder och diskrimineras systematiskt.239 En EU-medborgare har rätt att up-

pehålla sig i ett annat EU-land i tre månader utan tillstånd men möjligheten att stanna 

längre finns om personen studerar eller har jobb. De som kommer till Sverige som män-

niskohandelsoffer har troligen inte haft tillgång till utbildning och arbete i hemlandet. 

Vilket gör att de sällan kommer att ha rätt att stanna i Sverige längre än tre månader. 

                                                 
238 Protokoll (nr 24) som hänvisar till artikel 6 i fördraget om Europeiska Unionen. 
239 Se exempelvis gällande romernas situation i EU länder 

http://ec.europa.eu/justice/discrimination/files/roma_implement_strategies2014_en.pdf.  

http://ec.europa.eu/justice/discrimination/files/roma_implement_strategies2014_en.pdf
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Roten till en stor del av människohandeln är fattigdom.240 Offren kommer oftast från 

de lägsta samhällsskikten och utnyttjandet som följer människohandeln gör det därför 

svårt för offren att ta sig ur fattigdomen.241 Fattigdom i sig är inte en grund för asyl. Om 

däremot människohandel i viss form kan utgöra tortyr och det finns en risk att offret tas 

om hand av människohandlarna vid återvändandet, som i fallet med Alexandra från 

Rumänien, uppstår det en lucka där uppehållstillstånd, i sin nuvarande skepnad, inte kan 

skydda människohandelsoffer som exploaterats sexuellt.  

 

 

5.1.3 Avslutande reflektioner  

 

Premissen för denna uppsats har varit en sammankoppling mellan människohandel och 

migrationsrätt. Föreningen av dessa två ämnen i en uppsats är inte uppmärksamsvärd, 

speciellt för att direktiven från EU gällande människohandel just gör denna koppling. 

En fråga är dock hur denna koppling påverkar skyddet för människohandelsoffer? 

Som precis nämnts har EU-lagstiftningen gällande människohandel etablerat länken 

mellan människohandel och migration, eller mer specifikt irreguljär migration. Ett ex-

empel på sådan EU-lagstiftning kan tas från denna uppsats, i form av direktivet som 

möjliggör för tillfälliga uppehållstillstånd för människohandelsoffer om de samarbetade 

med brottmålet, direktiv 2004/81/EG. Som noterades i avsnitt 3 i denna uppsats erbju-

der Direktivet, och 5 kap. 15 § UtlL, skydd och assistans för brottsoffer som kan ha an-

länt till ett EU-medlemsland irreguljärt, under själva brottmålsprocessen. Direktivet är 

inte, som man skulle kunna tro, baserat på EU:s kompetens att öka det straffrättsliga 

samarbetet inom Unionen.242  Direktivet är istället antaget baserat på en artikel som ger 

EU kompetens att lagstifta gällande ”olaglig invandring”.243 Baserat på direktivets 

grund blir det snarare ett instrument för att stoppa irreguljär invandring än att skydda 

offer eller mänskliga rättigheter. 

EU:s lagstiftning gällande som ämnar att stävja människohandel är fokuserad på den 

transporten av människohandelsoffer snarare än exploateringen.244 I JO-beslutet gäl-

lande NA, den rumänska kvinnan som utvisades eftersom prostitution kunde anses som 

                                                 
240 Jansson Borg, Modern slavery, s 53. 
241 Jansson Borg, Modern slavery, s53. 
242 Artikel 83 Fördraget om Europeiska Unionens Funktionssätt. (Lissabonfördraget) 
243 Artikel 63(3) Fördraget om upprättandet av Europeiska Gemenskapen (Nicefördraget) 
244 Rubio Grundell L., EU anti-trafficking policies: from migration and crime control to prevention and 

protection, Migration Policy Centre; Policy Briefs; 2015/09, Maj 2015, s 8. 
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ett hot mot den allmänna ordningen och säkerheten, sågs tydligt kopplingen mellan 

människohandel och migration. Det var klarlagt att NA:s prostitution var kopplad till ett 

mål där gärningsmän hade fällts för grovt koppleri och människohandel. Men JO:s fo-

kus var att NA försörjt sig som prostituerad i Sverige vilket innebar att hennes lagliga 

rätt att befinna sig i en annan EU-medlemsstat upphörde. Fallet för JO var i och för sig 

att utreda om det kunde riktas kritik mot just avvisningen av NA. När fokus ligger på 

korsande av gränser är det staten som är offer och inte den utnyttjade individen.245 Fo-

kus på migration och att förhindra kriminalitet innebär att åtalandet av gärningsmän blir 

viktigare än skyddet av offer.246 Som även tidigare konstaterats är majoriteten av offren 

från ett land inom EU vilket innebär att strängare gränskontroller vid EU:s gränsstater 

inte kommer förhindra den största delen av människohandeln. Det har föreslagits att det 

bästa sättet att komma åt detta problem vore om människohandel skulle behandlas utan-

för den europeiska migrationsagendan, och människohandelsoffer därför inte ses som en 

säkerhetsrisk för EU-medlemsstater utan istället som offer för grova övergrepp.247  

En aspekt av människohandel som inte behandlats i denna uppsats är efterfrågan på 

kvinnor. Det finns i Sverige en efterfrågan på utländska kvinnor för att köpas som pro-

stituerade. När det gäller exploatering av sexuella skäl kan det finnas efterfrågan på 

kvinnor som tillhör en viss ras eller nationalitet.248 Intervjustudier med män som har 

gått till prostituerade har visat att beroende på var i världen de befinner sig har de olika 

stereotypa bilder av olika prostituerade beroende på deras ursprung och därmed olika 

status i en hierarki.249 Den utsatta situationen offret befinner sig i, i kombination med 

vad offren utsätts för av både människohandlarna och av de som köper ”varan” kan i 

vissa fall anses vara tortyr. Tortyr är definierat som ”… varje handling genom vilken 

allvarlig smärta eller svårt lidande, fysiskt eller psykiskt, medvetet tillfogas någon 

[…]av något skäl som har sin grund i någon form av diskriminering…”.250  

Det finns en risk att människohandelsoffer utsätts för tortyr i den mening som just 

beskrivits. Det finns ingen grund för att ge en utlänning uppehållstillstånd endast på 

grund av vad de utsätts för i Sverige, förutom kanske en extremt extensiv tolkning av 

                                                 
245 Rubio Grundell, EU anti-trafficking policies, s 8. 
246 Rubio Grundell, EU anti-trafficking policies, s 8. 
247 Rubio Grundell, EU anti-trafficking policies, s 10. 
248 UNHCR:s riktlinjer om människohandel, par. 34. 
249 Anderson, B. & O’Connell Davisson, J., Is trafficking in Human Beings Demand Driven? A Multi-

Country Pilot Study, IOM International Organisation for Migration, Schweiz, 2003, s 21. 
250 Artikel 1 Konvention mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling, New York, 

10 december 1984. 
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synnerligen ömmande omständigheter. Men när insikten slår en att flera kvinnor utsätts 

för övergrepp för att fylla en efterfrågan på sexuella tjänster blir nästan en intuitiv 

känsla att de borde få stanna i Sverige som ett sätt att få upprättelse från det svenska 

samhället vars medborgare är en viktig del i den globala människohandeln. 

 Uppehållstillstånd i Sverige kan för vissa personer som exploaterats sexuellt eller 

tvingats till prostitution erbjuda ett möjligt skydd och en potentiell möjlighet att åter-

hämta sig. Målet bör dock vara att alla ska ha samma möjligheter och förutsättningar att 

få tillgång till detta skydd, både i teorin och praktiken. 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



54 

 

6 Käll- och litteraturförteckning 
 

 

Källor 

 

 
Offentligt tryck 

 

Prop. 2003/04:35. Människosmuggling och tidsbegränsat uppehållstillstånd för målsä-

gande och vittnen. 

Prop. 2004/05:170. Ny instans- och processordning i utlännings- och medborgarskaps-

ärenden. 

Prop. 2005/06:6. Flyktingskap och förföljelse på grund av kön eller sexuell läggning. 

Prop. 2005/06:77. Genomförande av EG-direktiven om unionsmedborgares rörlighet 

inom EU och om varaktigt bosatta tredjelandsmedborgares ställning. 

Prop. 2006/07:53. Genomförande av EG-direktiv om offer för människohandel. 

Prop. 2009/10:152. Förstärkt straffrättsligt skydd mot människohandel.  

 

SOU 2008:41. Människohandel och barnäktenskap – ett förstärkt straffrättsligt skydd. 

 

Ds 2011:14. Synnerligen ömmande omständigheter och verkställighetshinder – en kart-

läggning av tillämpningen. 

 

Åklagarmyndigheten, Kammaråklagare Ingela Hessius, Yttrande över departements-

promemorian (Ds 2005:24) tidsbegränsat uppehållstillstånd för offer för människohan-

del mfl., 2005-09-27, dnr ÅM-A 2005/1749. 

 

 

FN-dokument 

 

UNGA resolution 428(V), STATUTE OF THE OFFICE OF THE UNITED NATIONS 

HIGH COMMISSIONER, 14 December 1950. 

 

Economic and Social Council, Report of the Special Rapporteur on violence against 

women , its causes and consequences, Ms Radhika Coomaraswamy, United Nations, 

E/CN.4/1996/53, 5 February 1996.  



55 

 

 

UNHCR, Handbook and guidelines on procedures and criteria for determining refugee 

status, Under the 1951 convention and the 1967 protocol relation to the status of refu-

gees, HCR/1P/4/enG/Rev. 3, Reissued, Geneva 2011. 

 

UNHCR, Guidelines on international protection: The Application of Article 1A(2) of 

the 1951 Convention and/or 1967 Protocol relating to the Status of Refugees to victims 

of trafficking and persons at risk of being trafficked, HCR/GIP/06/07, 7 April 2006. 

 

UNHCR, Guidelines on international protection: Gender-Related Persecution within 

the context of Article 1A (2) of the Convention and/or its 1967 Protocol relating to the 

Status of Refugees, HCR/GIP/02/01, 7 May 2002. 

 

UNHCR, Guidelines on international protection: ”Membership of a particular social 

group” within the context of Article 1A(2) of the 1951 Convention and/or its 1967 Pro-

tocol relating to the Status of Refugees, HCR/GIP/02/02, 7 May 2002.  

 

 

Litteratur 

 

Anderson, B. & O’Connell Davisson, J., Is trafficking in Human Beings Demand Driv-

en? A Multi-Country Pilot Study, IOM International Organisation for Migration, 

Schweiz 2003. 

Bexelius, M., Asylrätt, kön och politik – en handbok för jämställdhet och kvinnors rät-

tigheter, Visby Books on Demand, andra upplagan, 2008. 

Bexelius, M., Kvinnor på flykt, en analys av svensk asylpolitik ur ett genusperspektiv 

1997-2000, Rådgivningsbyrån för asyl och flyktingar, Stockholm 2001. 

Clayton, G., Textbook on immigration and asylum law, fifth edition, Oxford University 

press, 2012. 

Fitzpatrick, J., Trafficking as a human rights violation: The complex intersection of le-

gal frameworks for conceptualizing and combating trafficking, Michigan Journal of 

International law, vol 24:1143, s. 1143-1167. 

Godwin-Gill, G.S. & McAdams J, The refugee in international law, third edition, Ox-

ford: Oxford University press, 2007. 



56 

 

Huges, M.D., The ”Natasha” Trade: The transnational Shadow Market of Trafficking 

in Women, Journal of International affairs, vol. 53, No 2, s 625-650.  

Jansson Borg, D., Modern slavery: a comparative study of the definition of trafficking in 

persons, Clearence center, Leiden 2015. 

Opeskin, B., Perruchoud, R. & Redpath-Cross, J., Foundations of International Migra-

tion Law, Cambridge University Press 2012. 

Pérez, I. & Benito Sánchez, D., Trafficking in Human Beings. A Comparative Study of 

the International Legal Documents, European Law Publishing, Groningen 2014. 

Rubio Grundell L., EU anti-trafficking policies: from migration and crime control to 

prevention and protection, Migration Policy Centre; Policy Briefs; 2015/09, May 2015. 

Stern, R., Migrationsrätt, s 293-320, Anna Lundberg (red.) Mänskliga rättigheter – ju-

ridiska perspektiv, Liber Malmö 2010. 

Stoyanova, V., Human Trafficking and Slavery Reconsidered. Conceptual Limits and 

States’ Positive Obligations (diss), Lund University 2015. 

Wikrén, G. & Sandesjö, H., Utlänningslagen med kommentarer, 10:e upplagan, 

Norstedts Juridik, Polen 2014. 

 

 

Rapporter 

 

Borg, D., 2000-talets slaveri. Människohandel och dess implikationer för svensk kris-

hantering, arbetsrapporter no. 92 Department of East European Studies Uppsala Uni-

versity, 2005. 

Brottsoffermyndigheten, Barn som offer för människohandel Särskilt om stöd och reha-

biliteringsåtgärder, men också om politik, rättsregler och institutioner, Umeå.  

Brå (brottsförebyggande rådet), Sexuell människohandel. En fråga om tillgång och ef-

terfrågan, Rapport 2008:24, 2008. 

Eurostat, Trafficking in human beings, statistical working papers, 2015 edition.  

Jonsson, A., Lagföring av människohandel i Sverige. En rättsfallsstudie, arbetsrapporter 

no. 95, Department of East European Studies Uppsala University, 2005. 

Polismyndigheten, Människohandel för sexuella och andra ändamål, Lägesrapport 16, 

2015, 

Rikskriminalpolisen, Människohandel för sexuella ändamål, Lägesrapport 6 1 januari – 

31 december 2003, Rapport 2004:2. 



57 

 

Segenstedt, A. & Stern, R., Vad krävs för att få skydd?, Svenska Röda Korset, 2011, 

Ljungbergs Tryckeri. 

Zamacona Aguirre, M., Riktlinjer för utredning och bedömning av kvinnors skyddsbe-

hov – Ett fungerande verktyg?, Ljungbergs Tryckeri: Svenska Röda Korset, 2008. 

 

 

Dagstidningar 

 

Dagens Nyheter, Alexandra utvisades – till människohandlarna, 2015-10-21, 

http://www.dn.se/nyheter/sverige/alexandra-utvisades-till-manniskohandlarna/. 

 

 

Svenska domstolar 

 

Tingsrätterna 

 

Göteborgs Tingsrätt Mål B 8184-11. 

 

 

Migrationsöverdomstolen 

 

MIG 2010:23. 

MIG 2010:6. 

MIG 2007:48. 

MIG 2007:35. 

MIG 2007:25. 

MIG 2007:20. 

Utlänningslagen vägledande beslut - UN 328-97 

 

 

Justitieombudsmannen 

 

JO beslut 2012-11-01 dnr. 4468-2011, Avvisning av rumänsk prostituerad kritiseras 

inte.  

http://www.dn.se/nyheter/sverige/alexandra-utvisades-till-manniskohandlarna/


58 

 

 

 

Internationella och utländska domstolar 

 

Europadomstolen 

 

Case of Rantsev vs. Cyprus and Russia, Application no 25965/04, 2010, Judgment 

Strasbourg 7 January 2010, final 10 May 2010. 

 

 

Australien 

 

Applicant A v. Minister for Immigration and Ethnic Affairs, (1997) 190 CLR 225, 264, 

142 ALR 331. 

 

 

Storbritannien 

 

Shah and Islam v SSHD [1999] 2 AC 629. 

 


