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Sammanfattning 
Denna uppsats utreder gällande rätt i Sverige vad gäller offer för människohandel utifrån kri-
tiskt genusperspektiv genom en rättsfallsanalys av målet UM – 6918-15. Den belyser de juri-
diska aspekter som ett offer för människohandel i Europa idag kan ställas inför. Detta i syfte 
att komma fram till en bättre lösning på de delar i lagstiftningen som internationella organisat-
ioner kritiserat Sverige för. Förhoppningen med denna uppsats är att belysa problematiken 
runt trafficking och på så sätt bidra till att offer för människohandel för sexuella ändamål skall 
få den hjälp de har rätt till och behöver för att kunna återhämta sig på bästa sätt. Detta stude-
ras utifrån ett kontraktsperspektiv som ställas mot ett asymmetriskt perspektiv och genom att 
väga dessa synsätt mot varandra få en bild av hur dessa påverkar valet av lagstiftning och sätt 
att motverka människohandel. Slutsatsen av denna undersökning är att det finns mycket att 
åtgärda i den svenska lagstiftningen. I dagsläget utger sig gällande rätt i Sverige för att utgå 
från ett offerperspektiv men enligt denna utredning kan vi se att brottsutredning går före off-
rets bästa samt ekonomiska- och ansvarsfrågor. Lagstiftningen bör därför granskas och ändras 
med utgångsläge i offerperspektivet för att uppfylla de internationella krav som ställs och där 
offret står i fokus. Ytterligare en problematik ligger i att förövarna sällan döms och att sankt-
ionerna inte är särskilt avskräckande. För att lagstiftningen ska få avsedd effekt måste detta 
åtgärdas. Sverige är på många sätt ett föredöme när de kommer till åtgärder för att bekämpa 
människohandel för sexuella ändamål trots det finns fortfarande utrymme till förbättring. 

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



	
	

	 II	

Innehållsförteckning	

SAMMANFATTNING	.....................................................................................................................................	I	

1. INLEDNING	.................................................................................................................................................	1	
1.1 BAKGRUND	..................................................................................................................................................................	1	
1.2 SYFTE	.............................................................................................................................................................................	2	
1.3 PROBLEMFORMULERING	.........................................................................................................................................	3	
1.4 FRÅGESTÄLLNING	......................................................................................................................................................	3	
1.5 AVGRÄNSNING	............................................................................................................................................................	3	
1.6 METOD	..........................................................................................................................................................................	3	

2. TERMINOLOGI	..........................................................................................................................................	4	

3. MÄNNISKOHANDEL FÖR SEXUELLA ÄNDAMÅL	.....................................................................	5	
3.1 GÄLLANDE RÄTT – SVERIGE	..................................................................................................................................	7	

3.1.1 Internationell kritik	..............................................................................................................................................	8	
3.1.2 Kriminalisering av köp av sexuell tjänst	...................................................................................................	10	

3.2 INTERNATIONELLRÄTT – FOLKRÄTT	................................................................................................................	14	
3.2.1 FN	.............................................................................................................................................................................	14	
3.2.2 EU rätt	....................................................................................................................................................................	14	
3.2.3 Europa rådet	........................................................................................................................................................	15	

4. TEORETISKT RAMVERK	...................................................................................................................	16	
4.1 KRITISKT GENUSPERSPEKTIV	..............................................................................................................................	16	
4.2 INTRODUKTION TILL PROSTITUTIONSDISKURSEN	........................................................................................	17	

4.2.1 Traffickingdiskursen	..........................................................................................................................................	18	
4.2.2 Abolitionsdiskursen - Offerperspektivet	....................................................................................................	19	
4.2.3 Normaliseringsdiskurs - Kontraktsperspektiv	.........................................................................................	21	
4.2.3 Efterfrågan - Förövarperspektivet	...............................................................................................................	25	

5. METOD: RÄTTSFALLSANALYS	......................................................................................................	29	
5.1 TRAFFICKINGMÅLET	..............................................................................................................................................	29	
5.2 RÄTTSDOGMATISK METOD	..................................................................................................................................	29	

6. MÄNNISKOHANDEL FÖR SEXUELLA ÄNDAMÅL	..................................................................	30	
6.1 BAKGRUND	...............................................................................................................................................................	30	

6.1.1 Historik	...................................................................................................................................................................	30	
6.1.2 Omfattning	............................................................................................................................................................	31	

7. TRAFFICKINGMÅLET UM-6918-15	.................................................................................................	33	
7.1 BAKGRUND	...............................................................................................................................................................	33	
7.2 MIGRATIONSVERKETS BESLUT	...........................................................................................................................	35	
7.3 FORUM, PARTER, YRKANDE, DOMSKÄL, DOMSLUT, SKILJAKTIGA	........................................................	36	
7.4 ANALYS	......................................................................................................................................................................	37	

7.4.1 Kritiskt genusperspektiv	...................................................................................................................................	38	
7.5 PERIOD FÖR ÅTERHÄMTNING OCH EFTERTANKE	..........................................................................................	40	

7.5.1 Kritiskt genusperspektiv	...................................................................................................................................	44	
7.6 DUBLIN FÖRORDNINGEN 17.1	.............................................................................................................................	45	

7.6.1 Humanitära skäl	.................................................................................................................................................	47	
7.6.2 Statens skön	..........................................................................................................................................................	48	



	
	

	 III	

7.6.3 Kritiskt genusperspektiv	...................................................................................................................................	49	
7.7 SYNNERLIGEN ÖMMANDE OMSTÄNDIGHETER	..............................................................................................	50	

7.7.1 Kritiskt genusperspektiv	...................................................................................................................................	55	

8. SAMMANFATTNING	.............................................................................................................................	56	

9. SLUTSATS	.................................................................................................................................................	60	

10. REFERENSLISTA	.................................................................................................................................	62	
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



	

	 1	

1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
Människohandel för sexuella ändamål sker i stor omfattning i Europa idag och är den största 

och mest lönsamma organiserade brottsligheten efter droger och vapenhandel.1 Detta trots att 

människohandel för sexuella ändamål kan anses vara ett brott mot flera av artiklarna i Euro-

pakonventionen om de mänskliga fri- och rättigheterna och kan klassas som vår tids moderna 

slavhandel. De artiklar som berörs är framförallt artikel 3 - förbud mot tortyr, artikel 4 - för-

bud mot slaveri och tvångsarbete, artikel 5 - rätten till frihet och säkerhet och artikel 14 - för-

bud mot diskriminering. Det kan dock även gälla artikel 2 – rätten till liv, artikel 8 – rätt till 

privat och familjeliv, artikel 10- yttrandefrihet samt artikel 12 – rätten att ingå äktenskap. En 

anledning till att det är möjligt att driva denna kriminella verksamhet kan anses bero på den 

efterfrågan som finns samt möjligheten att tjäna stora summor pengar med ett litet riskta-

gande.2  

I Sverige år 2016 finns det kvinnor och flickor som lever som sexslavar, trots att detta är en 

tid som värnar om individens fri- och rättigheter. Antalet som utsätts för människohandel är 

svårt att beräkna men i en studie från UNHCR uppskattas antalet som utsätts årligen vara mel-

lan 700 000 och 4 miljoner människor.3 Av dessa beräknas enligt en undersökning gjord av 

UNODC 79 % vara för sexuella ändamål och av de brottsutsatta uppskattades ca 65 – 75 % av 

dessa vara kvinnor.4 Handeln fortsätter att existera för att samhället efterfrågar dessa tjänster 

och att det finns de som fortfarande anser sig ha rätten att köpa en annan individ till gagn för 

sina egna begär. Efterfrågan av sexuella tjänster öppnar för en handel med människor som 

ofrivilligt på grund av lögner och falska erbjudanden tvingas in i ett liv i slaveri där de utnytt-

jas sexuellt.  

För att bekämpa denna verksamhet har Sverige kriminaliserat människohandel i brottsbalken 

4:1 §. I Sverige har även köp av sexuella tjänster kriminaliserats som ytterligare ett steg i be-

kämpandet av människohandel för sexuella ändamål.5 Det finns delade åsikter om detta verk-

																																																													
1 Människohandel för sexuella ändamål, lägesrapport, L. Melin, S-K. Nord, Dec 2008, s. 3 
2 Näverket mot trafficking, http://www.natverketmottrafficking.se/text/omtrafficking.html , hämtat den 11 feb 
2016. 
3 UNESCO jun 2014, http://www.unescobkk.org/culture/diversity/trafficking-hiv/projects/trafficking-statistics-
project/data-comparison-sheet/ , hämtat 19 april 2016. 
4Emma Stenberg, Människohandel och prostitution: Ur ett svenskat perspektivs. 14. Global Report on Traffick-
ing in persons, s. 11, 57. 
5 Brottsbalken (1962:700) kap 6 § 11. 
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tyg är bra eller inte och kan analyseras från två perspektiv. Det ena är kontraktsperspektiv där 

köpet betraktas som ett avtal mellan två jämställda.6 Det andra är ett asymmetriskt perspektiv 

där den ena betraktas som offer och den andra som förövare.7 Det har i en lägesrapport från 

polisen konstaterats att kriminaliseringen av köparen är ett viktigt verktyg för att kunna be-

kämpa människohandel för sexuella ändamål.8 I motsats till polisens rapport har RFSUs rap-

port från 2015 konstaterat att detta är grundat på lösa antaganden.9  

Vidare finns i Sverige idag även en problematik i att den befintlig lagstiftning som reglerar 

människohandel för sexuella ändamål inte på ett tillfredställande sätt möter offrets behov när 

dessa har identifierats och är i akut behov av hjälp. Ett exempel på detta är att den i konvent-

ionen utlovade reflektionsperiod, som offer för människohandel har rätt till, i den svenska 

lagstiftningen har kopplats till den rättsliga utredningen och ska ansökas om av åklagaren. 

Detta regleras i artikel 13 i Europakonventionen om bekämpande av människohandel som 

Sverige ratificerat i maj 2010. Detta regleras även i den svenska lagstiftningen i UtlL 5:15 § 2 

stycket men är då till skillnad från i konventionen kopplat till brottsutredningen. Det blir då 

problematiskt om brottet begåtts i ett annat land och Sverige kommer vid sådana tillfällen 

sällan inleda en utredning, eller om personen lever skyddad på ett boende och inte är redo att 

ta kontakt med polis av rädsla, eller på grund av sitt psykiska tillstånd.  

 

1.2 Syfte  
Syftet med denna uppsats är att utifrån ett kritiskt genusperspektiv analysera målet UM – 

6918-15. Målet behandlar olika juridiska aspekter som ett offer för människohandel i Europa 

idag kan ställas inför. Samt att analysera gällanderätt i Sverige för att utreda om det finns en 

bättre lösning på de delar i lagstiftningen som Sverige fått kritik på så att offer för människo-

handel för sexuella ändamål får den hjälp de har rätt till och även behöver för att rehabiliteras 

på bästa sätt. 

																																																													
6 Westerstrand J, Mellan mäns händer: Kvinnors rättssubjektivitet, internationellrätt och diskurser om 
prostitution och trafficking, Uppsala universitet 2008, s. 146. 
7 Ibid, s. 135. 
8 Polisen, Lägesrapport 16: Människohandel för sexuella och andra ändamål, 19 november 2015. 
9 Charlotta Holmström, Förbud mot köp av sexuell tjänst i Sverige: En kunskapsöversikt om avsedda effekter och 
oavsedda konsekvenser, 2 februari 2015.   
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1.3 Problemformulering 
Lagstiftningen som reglerar människohandel för sexuella ändamål och som är till för att 

hjälpa och skydda offer för människohandel har visat sig ha brister vilket har lett till konse-

kvenser som är till nackdel för offren.  

 

1.4 Frågeställning  
Hur bör man utifrån ett kritiskt genusperspektiv förändra gällande rätt så att offer för männi-

skohandel får den hjälp de behöver och har rätt till enligt internationella åtaganden? 

 

1.5 Avgränsning 
Denna uppsats kommer endast behandla människohandel för sexuella ändamål som rör kvin-

nor över 18 år. Uppsatsen kommer alltså inte ta hänsyn till barn eller män som utsätts för 

människohandel och inte heller andra former av människohandel än för sexuella ändamål. 

Uppsatsen kommer att fokusera på gällande rätt i Sverige och även de internationella åtagan-

den som Sverige har att följa. 

 

1.6 Metod  
Jag har genom en rättsfallsanalys studerat domstolens tillvägagångsätt i mål UM-6918-15 

samt gällanderätt när det kommer till offer för människohandel för sexuella ändamål för att 

utreda alternativa lösningar till den domstolen valt vid behandlandet av målet. Jag har vidare 

använt mig av en traditionell juridisk metod, en så kallad rättsdogmatisk metod, där jag har 

studerat lagstiftningen, förarbeten, praxis och doktrin som är relevanta för ämnet. I denna stu-

die har även folkrätten studerats i form av internationella konventioner och åtaganden för att 

undersöka om den svenska lagstiftningen uppfyller de krav som ställs. Jag har även studerat 

de rapporter som tagits fram där lagstiftningen och tillvägagångsätt har utvärderats och kriti-

serats för att tydliggöra vad som kan eller bör förbättras.  

Jag har valt att granska gällanderätt utifrån ett kritiskt genusperspektiv för att undersöka hur 

detta kan påverkat valet av åtgärder och bekämpningen av människohandel för sexuella än-

damål. För att få en bättre inblick i detta har jag studerat relevant litteratur för att undersöka 

argument och teorier som anförts och utifrån detta fört en diskussion om hur rättsläget ser ut 

idag. 
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Jag valde därför att studerat detta utifrån ett kontraktsperspektiv som ställs mot ett asymmet-

riskt perspektiv för att väga dessa synsätt mot varandra och för att få en bild av hur dessa på-

verkar valet av lagstiftning och sätt att motverka människohandel. Jag har även studerat hur 

efterfrågan på sexuella tjänster eventuellt påverkar lagstiftaren för att få ytterligare ett per-

spektiv i frågan. Detta perspektiv kan benämnas på olika sätt men i denna uppsats kommer jag 

att kalla perspektivet för förövarperspektivet. 
 
2. Terminologi  
Trafficking 

Ordets betydelse berör alla former av illegal handel (exempelvis droger, vapen, falska varu-

märken, djur, organ osv.). I Sverige används ordet vanligen synonymt med handel av kvinnor 

för prostitution.10 Under 1990 talet när handeln med kvinnor blev en aktuell politisk fråga var 

det vanligt att termen trafficking användes. Detta ändrades dock när Sverige tillträdde FNs 

protokoll om förebyggande, bekämpande och bestraffande av handel med människor, särskilt 

kvinnor och barn till att människohandel istället blev den benämning som användes.11 

Människohandel  

Människohandel är samlingsnamnet alla former av illegal handel med människor och berör 

kvinnor, män och barn. Begreppet innefattar även fler typer av ändamål som tvångsarbete, 

organhandel och för sexuella ändamål.12 

Människohandel för sexuella ändamål  

Människohandel för sexuella ändamål är benämningen som används idag för människohandel 

inom prostitution eller för andra sexuella ändamål.13 

Prostituerad 

En prostituerad är en person som säljer sexuella tjänster. Prostituerad är en omdiskuterad be-

nämning då de som förespråkar en normalisering av prostitution istället anser att de bör be-

nämnas sexarbetare. Jag har valt att använda prostituerad då det är den vanligaste formen och 

i dagsläget den mest neutrala benämningen.14  

 

																																																													
10 Nätverket mot trafficking, http://www.natverketmottrafficking.se/text/omtrafficking.html, hämtat den 11 feb 
2016. 
11 Westerstrand, s. 40. 
12 Ibid, s. 40. 
13 Ibid, s. 40. 
14 Westerstrand, s. 39f. Se även Ann Lucas och Heli Askola som diskuterar begreppen.	
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Förövare 

Förövaren är den eller de personer som bidrar till att en person befinner sig i människohan-

deln. Det är dessa som är skyldiga till den skada som kvinnan utsätts för och anses vara rekry-

teraren, transportören, bordellägaren samt andra som är inblandade i processen. Omdiskuterat 

är dock om köparen kan ses som förövare eller inte.15 

Traffickerare/ Hallick 

Personen eller personerna som är ansvarig för exploateringen av offret.16 

Offer  

Offret i denna uppsats är den person som utsatts för människohandel för sexuella ändamål. 

Om denne ska benämnas som offer kan diskuteras då ett synsätt är att prostituerade migrerar 

för prostitution frivilligt. Den svenska synen idag är att en person utsatt för människohandel 

för sexuella ändamål är att denne är ett offer och jag kommer därför att benämna denne som 

offret.17  

 

3. Människohandel för sexuella ändamål 
Definitionen människohandel är inte begränsad till handel med människor för sexuella ända-

mål utan berör även handel med människor för arbete och organhandel. Definitionen av be-

greppet berör olika åtgärder och olika former av otillbörliga medel som kan användas för 

dessa åtgärder. Den första internationellt erkända definitionen av människohandel togs fram i 

FNs protokoll om förebyggande, bekämpande och bestraffande av människohandel, särskilt 

kvinnor och barn.18  

 

”Människohandel innebär rekrytering, transport, överföring, hysande eller mottagande av personer 

genom hot eller bruk av våld eller andra former av tvång bortförande bedrägeri vilseledande, 

maktmissbruk eller missbruk av en persons utsatta belägenhet eller givande eller mottagande av be-

talning eller förmåner för att erhålla samtycke från en person som har kontroll över en annan per-

son i syfte att utnyttja denna person. Utnyttjande skall innebära åtminstone utnyttjande av andras 

																																																													
15 Westerstrand, s. 337. 
16 NE, sökord: Hallick, hämtat 23 maj 2016. 
17 Brottsbalk (1962:700) 4 kap 1a §. 
18 Brottsoffermyndigheten, http://www.brottsoffermyndigheten.se/default.aspx?id=1724, 27 Aug. 2014. 
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prostitution eller andra former av sexuellt utnyttjande tvångsarbete eller slaveri eller med slaveri 

jämförbara bruk och sedvänjor träldom eller avlägsnade av organ.”19 

 

Tre rekvisit ska vara uppfyllda för att det ska anses som människohandel och kan delas upp 

enligt följande:  

1. Handelsåtgärd: rekrytering, transport, överföring, hysande eller mottagande av person.  

2. Otillbörliga medel: genom hot om eller bruk av våld eller andra former av tvång, bortfö-

rande, bedrägeri, vilseledande, maktmissbruk eller missbruk av en persons utsatta belägenhet 

eller givande eller mottagande av betalning eller förmåner för att erhålla samtycke från en 

person som har kontroll över en annan person.  

3. Utnyttjandesyfte: i syfte att utnyttja denna person. Utnyttjande ska innebära åtminstone 

utnyttjande av andras prostitution eller andra former av sexuellt utnyttjande, tvångsarbete eller 

tvångstjänst, slaveri eller med slaveri jämförbara bruk och sedvänjor, träldom eller avlägs-

nande av organ. 20  

Människohandel för sexuella ändamål innebär att någon genom olaga tvång, vilseledande 

eller genom något annat otillbörligt medel förmår någon att lämna sitt land i syfte att i ett an-

nat land utsättas för sexuella brott eller för sexuella ändamål. Detta har under åren uppmärk-

sammats i Europa då unga kvinnor, framförallt från Asien och Östeuropa, tvingas leva i pro-

stitution. Detta drabbar även barn och handeln drivs ofta av kriminella ligor. Det hela inleds 

genom att personen, oftast kvinnor och barn, blir lurade, sålda eller tvingas in i situationer 

som de sedan har svårt att ta sig ur.21 

Människohandel innebär en grov kränkning av de mänskliga rättigheterna. Det berör särskilt 

rätten till frihet, rätten till mänsklig värdighet och rätten att inte hållas i slaveri eller träldom. 

Det stannar dock inte där utan kan även gälla rätten att inte diskrimineras, rätten till liv och 

personlig säkerhet, rätten att vara fri från tortyr, omänsklig eller förnedrande behandling, rät-

ten att behandlas lika inför lagen, rätt till skydd för privatlivet, rörelsefriheten, informations-

friheten, yttrandefriheten, föreningsfriheten, rätt att höras, rätten att vara fri från tvångsarbete, 

till lika ersättning för arbete av lika värde utan åtskillnad av något slag, rätt att ingå äktenskap, 

rätt till hälsa, rätt till kroppslig integritet, rätt till reproduktivt självbestämmande, rätt till jäm-

																																																													
19 FNs tilläggsprotokoll Nr 22: Om förebyggande, bekämpande och bestraffande av handel med människor, 
särskilt kvinnor och barn, 15 nov 2000, artikel 3. 
20 Generalförsamlingens resolution 55/25, 15 november 2000. 
21 Nationalencyklopedin sökord: Människohandel för sexuella ändamål, hämtat 18 april 2016.  
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ställdhet.22 Detta ger en bild av vilken total kränkning denna handel är för den individ som 

utsätts. 

En grundläggande orsak till problemet är att handeln, för gärningsmännen, innebär en stor 

ekonomisk vinst. Människohandel är beräknat vara den mest lönsamma handeln efter illegal 

drog- och vapenhandel. ILO har beräknat en ungefärlig siffra på ca 31,6 miljarder årligen.23 

Människohandel ger en relativt hög vinst i förhållande till den låga risk som gärningsmännen 

tar. Detta beror på korruption och ineffektiv lagstiftning, vilket underlättar för människohand-

laren. Enligt en studie gjord av UNODC är det vanligt att andra bestämmelser tillämpas för att 

få en fällande dom trots att det finns bestämmelser gällande människohandel. Detta då de vik-

tigaste rekvisiten i dessa brott anses svåra att bevisa. Det har även i Europa visat sig leda till 

att många stater använder sig av koppleribrottet i stället. Detta gäller även i många fall i Sve-

rige. Utredningar har därför visat på att det behövs lagändring för att effektivt kunna bekämpa 

människohandel. Vidare krävs det även utbildning då det har visat sig brista i kunskap om 

både bestämmelserna och de inblandade. När det kommer till personen som utsatts för han-

deln har detta lett till att dem ofta granskas och ifrågasätts på ett orimligt sätt.24 

 

3.1 Gällande rätt – Sverige 

Enligt artikel 5 i FN-protokollet är det stater som godkänt och ratificerat protokollet skyldiga 

att kriminalisera människohandel.25 I Sverige kriminaliserades människohandel för sexuella 

ändamål i juli 2002 och människohandel för arbetskraftsexploatering och organhandel juli 

2004.26 FN protokollet har legat till grund för stora delar av utformningen av den svenska 

människohandelsbestämmelsen som regleras i brottsbalken 4:1a §.27 

 

”Den som, i annat fall än som avses i 1 § genom olaga tvång, vilseledande, utnyttjande av någons 

utsatta belägenhet eller med annat sådant otillbörligt medel rekryterar, transporterar, överför, in-

hyser eller tar emot en person i syfte att han eller hon ska exploateras för sexuella ändamål, av-

																																																													
22 Citat: Yoj Ngozi Ezeilo, FN:s speciella rapportör om människohandel, hämtat från UNIFEM Sverige: Männi-
skohandel, en kränkning av mänskliga rättigheter, april 2009, s. 2. 
23 Lägesrapport, Människohandel för sexuella ändamål, december 2008, s. 3 och UNDOC, An introduction to 
human trafficking, vulnerability, impact and action, 2008, s. 96. 
24 SOU 2008:41 s. 296. 
25 Tilläggsprotokoll Nr 22, artikel 5. 
26 FN-förbundet UNA Sweden, Vad gör FN mot trafficking?, http://www.fn.se/fn-info/vad-gor-fn/vad-gor-fn-
mot-trafficking/ , 4 nov 2015, hämtat 19 april 2016. 
27 SOU 2008:41, s. 64. 
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lägsnande av organ, krigstjänst, tvångsarbete eller annan verksamhet i en situation som innebär 

nödläge för den utsatte, döms för människohandel till fängelse i lägst två och högst tio år.”28 

 

Offrets samtycke saknar betydelse för straffansvar för brottet. Det enda som krävs är syftet att 

utnyttja. Det betyder även att ett utnyttjande inte måste ha genomförts. Det är vanligt att offret 

frivilligt går med på erbjudandet genom att de vilseletts att tro att de gäller något annat vilket 

inte heller kan tas med i beräkningen. Vidare krävs inte heller att brottet är gränsöverskri-

dande. Det betyder att människor som anlänt till Sverige på annat sätt även ska inkluderas.29 

Det har i Sverige visat sig vara vanligt att åtala förövaren för koppleri trots att brottet har stora 

likheter eller är identiskt med brott som skulle kunna leda till ansvar för människohandel för 

sexuella ändamål. En av anledningarna till detta är att det har visat sig leda till högre straff att 

dömas för grovt koppleri än människohandel. Utredningen har därför föreslagit förändringar i 

lagen för att göra den mer effektiv.30 

 

3.1.1 Internationell kritik 
Sverige har mottagit kritik av internationella organisationer bl.a. Europarådets expertgrupp 

om åtgärder mot människohandel GRETA och U.S Department of State, vilka anser att Sve-

rige inte lever upp till det krav som ställs enligt internationella konventioner som Sverige har 

åtagit sig att följa. Detta handlar bl.a. om att erbjuda offer för trafficking hjälp när ett potenti-

ellt offer har identifierats.31 Det handlar även om att lagföra förövarna så att brottet får avsedd 

effekt och att förövarna faktiskt döms för sina brott.32 

I rapporten från GRETA anger de att den svenska regeringen måste stärka utbildningen som 

ges till domare, åklagare och andra relevanta auktoriteter gällande människohandel och den 

relevanta lagstiftningen med utgångspunkten att försäkra den praktiska tillämpningen av dessa 

bestämmelser så att offren får adekvat information, skydd och assistans under förberedelserna 

och domstolsprocessen.33 Att de svenska myndigheterna vidtar sådana åtgärder att brott mot 

																																																													
28 Brottsbalk (1962:700) kapitel 4 § 1a. 
29 Prop. 2003/04:111, s. 54 och 60f. 
30 SOU 2008:41, s. 71, 92 och 108. 
31 U.S. Department of State, Trafficking in persons report 2015: Sweden, s. 322. 
32 Ibid, s. 322. 
33 GRETA, Report concerning the implementation of the Council of Europé Convention on action against traf-
ficking in human beings by Sweden, 2014, s. 53. 
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människohandel blir effektivt utredda och åtalade samt leder till proportionerliga och av-

skräckande påföljder.34 

GRETA betonar också att svenska myndigheter måste stärka sina insatser för att hjälpa offer 

för trafficking och särskilt när det gäller den assistansen som erbjuds offer inte ska vara kopp-

lad till brottsutredningen. Samt att reflektionsperioden erbjuds alla som på rimlig grund kan 

anses vara utsatt för trafficking. Det ska göras klart att godkännandet av reflektionsperioden 

inte hör ihop med samarbetandet med myndigheter och brottsprocessen. GRETA anser också 

att offret själv bör kunna ansöka om reflektionsperiod genom socialtjänsten och NGOs som 

har identifierat dem. Alla offer för människohandel ska systematiskt informeras om denna 

rättighet och effektiv godkännas denna rättighet.35 

I en rapport från U. S. Department of State anges att Sverige på ett tillfredställande sätt utre-

der och försöker bekämpa människohandel, vilket är positivt men de konstateras även att väl-

digt få utredningar resulterar i fällande domar för brott mot människohandel. Vidare konstate-

ras att Sverige saknar en mekanism för att identifiera offer och hänvisa offer till vård vilket är 

av väldigt stor vikt för att kunna hjälpa och bistå offren på bästa sätt.36 

Rekommendationer till Sverige för att förbättra detta är att framgångsrikt åtala och döma traf-

fickerarna med hjälp av den svenska anti-trafficking lagstiftningen. Samt etablera en mekan-

ism för att identifiera och erbjuda assistans till alla offer även dem som inte deltar i en brotts-

utredning. Utbilda domare i hur anti-trafficking lagstiftningen ska appliceras, informera offer 

om den svenska reflektionsperioden och öka offrens tillgång till ersättning.37 

Sverige fick också kritik gällande rättsprocessen där observationer visade att personer miss-

tänkta för människohandel ofta döms till mildare straff som inte är proportionerliga eller av-

skräckande. Observationerna visade även att domare inte fullt ut förstod trafficking, särskilt 

vad gällde att offers samtycke inte åsidosätter efterföljande tvång. Samt att många domare 

inte ville delta i undervisning av ämnet då de ansåg att de kunde äventyra deras neutralitet och 

opartiskhet.38  

 

																																																													
34 GRETA, s. 50. 
35 Ibid, s. 40, 41. 
36 U.S. Department of State, s. 322. 
37 Ibid, s. 322. 
38 Ibid, s. 323. 
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3.1.2 Kriminalisering av köp av sexuell tjänst 
Köp av sexuella tjänster kriminaliserades i Sverige 1999 i den så kallade sexköpslagen och 

även internationellt känd som The Nordic modell.39 Sverige var först i världen med att krimi-

nalisera endast köp av sex och inte att sälja sex. Förbudet införskaffades för att genom lagen 

kunna motverka prostitution på ett mer effektivt sätt.40 Förbudet grundade sig bl.a. på att pro-

stitution är ovärdigt i ett jämställt samhälle samt att man på detta sätt ville visa omvärlden på 

ett tydligt sätt var man stod i denna fråga.41 Målet med lagstiftningen var att skapa en av-

skräckande effekt vilket skulle leda till minskat intresse från grupper/enskilda i utlandet att 

etablera mer omfattande organiserad verksamhet kring prostitution i Sverige och därmed 

minska prostitutionen i landet.42 Det ansågs tidigt efter införandet av lagstiftningen tydligt att 

problemet grundar sig i efterfrågan. Därför drogs slutsatsen, om ingen efterfrågan finns skulle 

också prostitutionen dö ut.43  

Sexköpslagen regleras i brottsbalkens sjätte kapitel och lyder: 

 

”Den som, i annat fall än som avses förut i detta kapitel, skaffar sig en tillfällig sexuell 

förbindelse mot ersättning, döms för köp av sexuell tjänst till böter eller fängelse i högst ett 

år. 

Vad som sägs i första stycket gäller även om ersättningen har utlovats eller getts av någon 

annan.44 

 

Brott begås av den som tillfälligt anskaffar sig sexuella tjänster mot ersättning. Det behöver 

inte handla om pengar utan kan exempelvis röra sig om alkohol, droger, smycken eller annat. 

Det är tillräckligt att ersättning är avsikten även om någon sådan inte utbetalas. Det är även 

straffbelagt att försöka köpa sex, det betyder att affären inte måste ha fullföljts.45  

I Sverige är syftet med lagstiftningen till skillnad från många andra länder att hjälpa männi-

skor att komma ur prostitution och att sluta köpa sex.46 I Sverige finns det hjälp att få för dem 

som utnyttjats i prostitution bl.a. genom olika stödgrupper och genom framarbetade metoder 

																																																													
39 Lag (1998:408) om förbud mot köp av sexuella tjänster. Ändrades och regleras numera i BrB 2005:90 6:11 § 
Köp av sexuella tjänster. 
40 SOU 2010:49, s. 13. 
41 Ibid, s. 13. 
42 Ibid, s. 13 
43 Ibid, s. 13. 
44 Brottsbalk (1962:700) kap 6 § 11. 
45 SOU 2010:49, s. 16f. 
46 Ibid, s. 16f.	
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för att på det mest effektiva sättet kunna hjälpa dessa människor. Vidare finns även grupper 

för att minska efterfrågan bland köparna genom att motivera dem att ändra sitt beteende. Det 

arbetas även förebyggande för att förhindra att någon hamnar i prostitution genom att infor-

mera unga om detta samt genom att lära sig att se signaler tidigt och att förbättra sin kompe-

tens.47  

 

3.1.2.1 Utvärdering av lagstiftningen 
Att utvärdera lagstiftningen är inte lätt då mycket av verksamheten utförs i det fördolda. Det 

faktum att verksamheten nu också finns på internet och internationaliseringen underlättar inte 

heller. Det leder till att kunskapen om omfattningen på området är begränsad men utesluter 

inte att slutsatser kan dras av det material som finns.48 En utvärdering har gjorts för att be-

döma lagens inverkan och vilken effekt den haft på förekomsten av prostitution och männi-

skohandel för sexuella ändamål. Resultatet av studien blev positiv och visar att andelen män 

som köper sex minskat.49 

Det resultat som finns av undersökningar som gjort av polisen visar bl.a. att gatuprostitution-

en har halverats. Innan lagen infördes mättes gatuprostitutionen i Sverige, Norge och Dan-

mark vara lika hög i huvudstäderna. Efter att Sverige införde lagstiftningen ändrade mätning-

arna till att gatuprostitutionen i Norge och Danmark ökade till tre gånger så mycket som i 

Sverige år 2008. Med tanke på likheterna mellan dessa länder har man ansett att minskningen 

i Sverige kan dras direkt till lagstiftningen. Liknande resultat visades av en undersökning från 

Bergen i Norge efter att dem införde lagstiftningen 2009. När det gäller prostitutionen där 

kontakt tas via internet är den svårare att upptäcka. Den har också visat sig öka de senaste fem 

åren men i liknande proportion som i övriga länder.50 Det har därför inte kunnat sägas att 

minskningen av gatuprostitutionen skulle lett till en ökning av internet kontakten av verksam-

heten. Det kan därför dras slutsatsen att lagstiftningen medfört en minskning av prostitution i 

Sverige.51 

När det gäller farhågorna för att det skulle bli svårare att nå de utsatt om verksamheten gick 

under jorden vid en kriminalisering har detta visat sig att det inte stämma. Enligt den under-

sökning som gjorts bland myndighetspersonal och personer med tidigare erfarenhet av prosti-

																																																													
47 SOU 2010:49, s. 16f. 
48 Ibid, s. 18. 
49 Direktiv 2008:44, Utvärdering av förbudet mot köp av sexuell tjänst, 24 april 2008. 
50 SOU 2010:49 s.18f. 
51 Ibid, s.18f. 



	
	

	 12	

tution. Omfattningen av dessa ärenden varierar beroende på hur mycket resurser som läggs 

ner och på polisens prioriteringar. Polisen skulle kunna lagföra betydligt fler om brottet hade 

högre prioritet vilket de inte har beroende på det låga straffvärdet.52  

RFSUs rapport om sexköpslagens resultat stämmer inte överens med det som beskrivs i Poli-

sens rapport utan anger bland annat att resultaten från vissa studier kan tolkas som att det skett 

en förändring sedan lagen infördes samtidigt som dessa slutsatser kan kritiseras då det finnas 

metodologiska problem. Den empiriska grunden anses också vara svag. Köp och försäljning 

av sexuella tjänster visar sig vara komplexa och mångfasetterade fenomen som både är svåra 

att urskilja och att avgränsa. Det skapar svårigheter i bedömningen om hur lagstiftningen har 

påverkat omfattning och förekomst.53 Studier som visar på att attitydförändringar för hur pro-

stitution ska hanteras juridiskt har skett sedan införandet av lagstiftningen.54 Dock har stödet 

för en kriminalisering för köp av sexuella tjänster också ökat i likhet med försäljning. Detta 

skulle enligt rapporten kunna tyda på att stigmatiseringen nu gäller både köpare och säljare 

och att den attitydförändring som lagen avsett att skapa därmed inte är uppfylld.55 

Studier visar på en flytt från utomhusprostitution till inomhusprostitution. Anledningen till 

detta är svår att avgöra då internet och mobiltelefoner har utvecklats och skapar därmed nya 

förutsättningar för kontaktskapande.56 Slutsatser kan därför inte dras till att flytten beror på 

lagstiftningen då den tekniska utvecklingen vara en anledning till flytten.57 I rapporten argu-

menteras det även för att alla prostituerade inte prostituerar sig av tvång samt att alla prostitu-

erade därför inte ska betraktas som offer som ska hjälpas genom lagstiftning som förbjuder 

sexköp. Förbud mot att köpa sex bör därför inte lösningen enligt RFSUs rapport.58 

Slutsatser som dras i RFSUs rapport är därför att det faktum att lagens konsekvenser lett till 

att det anses att även den som säljer sex bör kriminaliseras, vilket gör att lagen inte fått avsedd 

effekt. Samt det faktum att lagen ansågs grund sig på ojämställda förhållanden som lagen vill 

visa på inte fick det resultat som avsågs. Stigmat kring prostituerade anses fortfarande få ef-

fekten av tystnad hos de prostituerade då de är rädd för konsekvenserna av sitt handlande och 

hur de ska behandlas av olika myndigheter, vilket även framgår i rapporten att bemötandet 

																																																													
52 SOU 2010:49 s. 21-23. 
53 Holmström C (RFSU), Förbud mot köp av sexuell tjänst i Sverige: En kunskapsöversikt om avsedda effekter 
och oavsedda konsekvenser, s. 38. 
54 Ibid, s. 38. 
55 Ibid, s. 38. 
56 Ibid, s. 39. 
57 Ibid, s. 39. 
58 Ibid, s. 40. 
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fortfarande är dåligt gentemot de prostituerade.59 Holmström anser vidare att vad gäller för-

budet mot sexköp och dess inverkan på människohandel för sexuella ändamål så är gräns-

dragningen mellan migration för prostitution och människohandel för sexuella ändamål en 

viktig fråga som bör studeras vidare.60 

Europarådets Rapportör om våld mot kvinnor, Mr. José Mendes Bota är av en annan åsikt. 

Han drar slutsatsen i sin rapport att de länder som förbjuder köp av sexuella tjänster är de län-

der som har störst chans att ha en positiv effekt på att minska människohandel för sexuella 

ändamål.61 Denna slutsats kommer från Mr. Botas fact finding resa till Europa för att se hur 

länder som valt olika sätt att förbättra prostituerades situation och bekämpa människohandel 

lyckats. Han besökte bland annat Tyskland, Nederländerna, Sverige osv. 

Trots att det är två olika fenomen är människohandel för sexuella ändamål och prostitution 

nära länkat. Det är beräknat att 84 % av offren för människohandel i Europa tvingas in i pro-

stitution, samt att offer för människohandel för sexuella ändamål representerar en stor del av 

sexarbetarna. Med tanke på den betydliga överlappningen mellan de två fenomenen anser den 

parlamentariska församlingen att lagstiftning och policys mot prostitution är oumbärliga anti-

trafficking verktyg.62  

I den tyska lagstiftningen är prostitution lagligt och målet med att tillåta prostitution är en 

avstigmatisering av yrket. Detta har dock visat sig misslyckat då lagstiftningen har misslyck-

ats med sitt mål, bl.a. har det blivit svårare att döma brott mot människohandel. Det har även 

uttryckts intentioner att återinför den gamla lagstiftning som tidigare fann i Tyskland.63 

Den parlamentariska församlingen rekommenderar andra medlemsstater att kriminalisera köp 

av sexuelltjänst i likhet med den svenska modellen, som det mest effektiva verktyget för att 

bekämpa människohandel för sexuella ändamål. Denna slutsats blev resultatet av en fact fin-

ding resa som gjordes för att undersöka framgången att bekämpa människohandel i de noga 

utvalda länderna i Europa.64  

 

																																																													
59 Holmström C, s. 40.	
60 Ibid, s. 40, 41. 
61 Rapporteur: Bota J. M, Prostitution, trafficking and modern slavery in Europé, s. 1. 
62 Ibid, s. 3. 
63 Ibid, s. 10, 11.	
64 Ibid, s. 23. 
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3.2 Internationellrätt – Folkrätt 

3.2.1 FN 

FN motarbetar människohandel genom att först ta fram avtal/konventioner som länder kan 

ansluta sig till och därmed binda sig att följa principerna i konventionen. Det andra som FN 

gör för att bekämpa detta är att utarbeta program med konkreta åtgärder som måste användas 

för att kraven i konventionen ska bli verklighet. Länder kan sedan bidra med resurser eller 

ansluta sig för att bekämpa människohandel i sitt land. FN jobbar även som en informations-

kanal genom att uppmärksamma problemet bl.a. genom att ta fram fakta och föreslå åtgärder. 

FN har utsett en rapportör på området som kallas ”Special rapporteur on trafficking in per-

sons, especially in woman and children”.65 

The Global Programme against Trafficking in Human Beings har utarbetats av FNs center för 

internationellt brottsförebyggande (CICP) i samarbete med FNs institut för interregional juri-

disk forskning (UNICRI). Programmet lanserades i mars 1999 och syftar till att hjälpa med-

lemsländerna att bekämpa människohandel. Generalförsamlingen antog år 2000 Förenta Nat-

ionernas konvention mot transnationell organiserad brottslighet samt tre protokoll knutna till 

den. Ett av dessa protokoll handlar om att förebygga, motverka, och straffa handel med män-

niskor, särskilt kvinnor och barn. Det ingår dessutom i FNs millenniedeklaration att som mål 

intensifiera kampen mot transnationell brottslighet i alla dess former, t ex handel med männi-

skor.66  

 

3.2.2 EU rätt 

EU har i liket med FN jobbat för att hitta en gränsöverskridande brottsbekämpning av männi-

skohandel bl.a. genom polisiärt samarbete i Europol. I EU jobbas det även för att ta fram en 

lagstiftning för att kunna bekämpa denna typ av verksamheten.67 I EUs rättighetsstadga finns 

ett uttryckligt förbud mot människohandel och är ett av de brott som EU prioriterar i sitt ar-

bete mot organiserad brottlighet.68	

																																																													
65 FN-föreningen UNA Sweden, http://www.fn.se/fn-info/vad-gor-fn/vad-gor-fn-mot-trafficking/, 4 nov 2015, 
hämtat 19 april 2016. 
66 Ibid. 
67 Nationalencyklopedin sökord: Människohandel för sexuella ändamål, hämtat 18 april 2016. 
68 EU-upplysningen, Vad gör EU för att bekämpa människohandel? http://www.eu-upplysningen.se/faq/Fragor-
och-svar/Brott-och-straff/Vad-gor-EU-for-att-bekampa-manniskohandel/, 25 juni 2015, hämtat 18 april 2016. 



	
	

	 15	

Det finns även ett rambeslut inom EU som infördes för att få ett internationellt samarbete för 

att motverka människohandel. Det antogs 2011 och kallas även för trafficking direktivet. 69 

Det innehåller minimiregler om brottsrekvisit och påföljder för människohandel. Direktivet 

anger minimum straff för människohandel och binder länder att skydda och ge stöd till offer 

och förebygga människohandel.70  

 

3.2.3 Europa rådet 

I Europa konventionen om de mänskliga rättigheterna regleras de olika rättigheterna och 

människohandel kan bland annat kategoriseras i artikel 4, förbud mot slaveri och tvångsar-

bete.71 Människohandel och trafficking behandlas specifikt i Europarådets konvention om 

bekämpande av människohandel (Warszawa 16 maj 2005) som Sverige skrev på 12 maj 2005 

och sedan ratificerade den 20 maj 2010.72 

I Europadomstolen slogs det fast i målet Rantsev v. Cyprus and Russia, att slaveri och traf-

ficking av människor i dess natur var riktat till ett utnyttjande som baserade sig på utövande 

av makt gentemot offret och rätten till ägandeskap. Det hotade människor, i likhet med han-

delsvaror, att säljas och köpas och sättas i tvångsarbete. Handeln innebar nära övervakning, 

våld och hot. Domstolen slog därför fast att trafficking var förbjudet enligt artikel 4 EKMR. 

Domstolen slog även fast att Cypern inte uppfyllt sin positiva skyldighet enligt artikel 4. Dels 

genom att inte erbjuda ett tillfredställande rättsligt system och dels genom polisens bristande 

utförande att skydda dottern från trafficking trots det omständigheter som givit misstanke om 

att flickan varit offer för trafficking. Detsamma gällde Ryssland som även dem dömdes för 

brott mot artikel 4 EKMR. Detta p.g.a. att de misslyckats utreda var dottern blivit rekryterad 

och att identifiera de inblandade och dess metoder. Slutligen har även Cypern begått brott mot 

artikel 2 (rätt till liv) som resulterade i Cyperns misslyckande att utreda dotterns död.73  

I ett annat fall M. and Others v. Italy and Bulgaria ansåg domstolen att den Italienska myn-

digheten inte utrett fallet tillräckligt för att ta reda på om den minderåriga flickan vid uppre-

																																																													
69 Direktiv 2011/36/EU, 5 april 2011. 
70 EU-upplysningen, http://www.eu-upplysningen.se/faq/Fragor-och-svar/Brott-och-straff/Vad-gor-EU-for-att-
bekampa-manniskohandel/, 25 juni 2015, hämtat 18 april 2016. 
71 Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna, 10 dec 1948, artikel 4. 
72 Europarådets konvention om bekämpandet av människohandel, 16 maj 2005. 
73 Rantsev v. Cyprus and Russia, (Application no. 25965/04), EctHR, Dom 7 jan 2010. 
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pade tillfällen slagits och våldtagits i huset där hon hölls. Domstolen ansåg där att det skett ett 

brått mot artikel 3, förbud mot omänsklig behandling.74  

Som vi kan se i de ovan nämnda fallen kan människohandel utdömas från olika artiklar men 

röra sig om samma typ av handlingar. Danelius tar i sin bok upp att begreppet omänsklig be-

handling eller förnedrande behandling inte definierats i de internationella överenskommelser-

na men han anser att det skulle vara svårt att se att detta inte skulle vara fallet vid människo-

handeln. I dessa fall från domstolen dömer domstolen både utifrån artikel 3 om tortyr och 

omänsklig eller förnedrande behandling och artikel 4 slaveri och tvångsarbete. Han anser 

dock att det inte är otroligt att även andra artiklar kan bli tillämpliga i liknande fall.75 

 

4. Teoretiskt ramverk 

4.1 Kritiskt genusperspektiv  

Synen på rättsvetenskapen förändras genom att rätten problematiseras utifrån olika perspek-

tiv, ett av dessa är genusperspektivet. Ett kritiskt genusperspektiv granskar rätten genom att 

uppmärksamma om gällande rätt anses vara jämställd utifrån en teoretisk och en praktisk syn-

vinkel samt visar på hur förhållandet mellan rätten och samhället ser ut. Perspektivet syftar 

särskilt till att synliggöra rättens förtyckande egenskaper och förtryckta gruppers förhållanden 

med avsikt att förbättra dem.76 Det som skiljer de olika kritiska perspektiven åt är synen på 

människan. Genusrättsvetenskapen utgår från antaganden om att människan som könsvarelse 

har betydelse för vår förståelse om världen, den sociala verkligheten vi lever i, rättens upp-

byggnad och avgränsning, hur den tillämpas och hur rättsvetenskapen utvecklas. Då kön har 

betydelse för det mesta i samhället exempelvis fördelning av arbetsuppgifter, resurser och hur 

beslutsmakt fördelas, är det viktigt att synliggöra vad detta har för betydelse för hur rätten ser 

ut och vår kunskap om den. Genusrättsvetenskapen granskar rätten för att hitta eventuella spår 

som kan finns kvar av den tid då samhället var patriarkalt uppbyggt och då mannen hade de 

juridiska rättigheterna och kvinnan var den som tog hand om hemmet.77  

																																																													
74 M. And others v. Italy and Bulagria, (Application no. 40020/03), EctHR, Dom 31 juli 2012. 
75 Danelius H, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis, s. 72 och 92. 
76 Svensson och Åkesson, Genusrättsvetenskap, s. 99. 
77 Ibid, s. 100f. 
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4.2 introduktion till prostitutionsdiskursen 

Inom diskursen om prostitution finns några punkter som samtliga riktningar är eniga om.78 

Det är bland annat uppfattningen om att prostituerade kvinnor far illa och utsätts för våld och 

diskriminering på grund av att det är just prostituerade kvinnor. Det är även gemensamt inom 

den feministiska diskursen om prostitution att kvinnor är en underordnad, diskriminerad och 

en våldsutsatt grupp. Det som skiljer de olika riktningarna åt är synen på hur situationen för 

de prostituerade kan och bör förbättras.79  

I diskursen för hur prostitution ska förbättras finns det en tydlig delning i hur man ser på 

detta. Den ena riktningen förespråkar en normalisering av prostitutionen och den andra rikt-

ningen vill bekämpa prostitution. Dessa positioner kallas för en normaliseringsposition re-

spektive en abolitionistisk position.80 Den abolitionistiska positionen anser till stor del att pro-

stitution är mäns våld mot kvinnor.81 Det finns även inom detta synsätt en mer kontextuali-

serade approach som är kritiskt till prostitution som institution men mer restriktivt inställd till 

prostitution i sig som en form av våld.82 Normaliseringspositionen anser att kvinnors rätt till 

autonomi i form av självbestämmande, innebär att kunna sluta prostitutionsavtal.83 De anser 

inte att prostitution i sig kan vara ett socialt ont men inte heller något som nödvändigtvis är 

intressant för kvinnor. Inom diskursen argumenteras även för att prostitution ska ses som ett 

arbete och de vill ge kvinnor rätten att sluta prostitutionsavtal. Här betonas arbetarens rättig-

heter och vikten av skydd när man arbetar.84 Inom diskursen argumenteras det även för det 

positiva i sexarbete. Prostitution ska ses som ett individuellt fritt val och därmed respekte-

ras.85 

Den grundläggande skillnaden är därför mellan den abolitionistiska positionen och normali-

seringspositionen. Skillnaden ligger i att den ena gruppen vill problematisera prostitution som 

en institution i samhället medan det andra perspektivet har synen att prostitution är en akt, ett 

arbete. Detta benämns som en abstrakt och en de facto förståelse av situationen. Den abstrakta 
																																																													
78 Westerstrand, s. 131.	
79 Ibid, s. 131. 
80 Nussbaum M, förespråkar en normaliseringsposition vilket beskrivs närmare i boken, Sex and social justice, 
New York: Oxord Univerity Press, 1999. Jmf med Dworkin A, förespråkar en abolitionistiskposition som 
beskrivs närmare i artikeln, Prostitution and male supremacy, Michigan Journal of gender and law, vol 1, 1992. 
81 Dworkin A. och även Mackinnon C. A, Prostitution, trafficking and inequality, Harvard Civil Rights-Civil 
Liberties Law Review, Vol. 46, Nr 2, jun 2011. 
82 Jenny Westerstrand delar vidare upp dessa två positioner i undergrupper där inritningarna har olika 
förespråkare. Läs om detta i hennes bok Mellan mäns händer, s. 127f. 
83 Nussbaum, 1999, s. 296. 
84 Nussbaum, Whether from reason or prejudice: Taking money from bodily services, The journal of legal stud-
ies, 06/1998, vol. 27, Nr. 2.  s. 696, 707. 
85 Ibid, s. 707.  
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förståelsen innefattar köp och försäljning av den sexuella tjänsten. Det är detta abstrakta som 

innefattar vad prostitution är och innefattar inte påtvingad prostitution exempelvis genom 

drogberoende eller fattigdom som tvingar kvinnor att utsätta sig för riskfyllda situationer eller 

våldet som kvinnorna utsätts för osv. Förståelsen vill alltså skilja på det från vad prostitution-

en är, endast själva akten. Förståelsen anser att samhället stigmatiserar sexuellt aktiva kvinnor 

och inte vill inkludera sexindustrin i det arbetsrättsliga regelverket och därmed skydda sexar-

betande kvinnor och trafficking offers mänskliga rättigheter. De vill åtgärda de problem som 

finns runt sexindustrin inte genom att förbjuda detta utan genom att förbättra arbetsförhållan-

dena och den lagliga regleringen. Förståelsen kan ses som normaliseringsdiskursens hörn-

sten.86 De facto förståelsen utgår istället från att de omkringliggande omständigheterna måste 

inkluderas i prostitution som fenomen för att kunna förstå den.87 Prostitution är då en sexhan-

del som innefattar våld och tvång, samt där en samhällelig syn på kvinnors sexualitet inom 

prostitution stigmatiseras och även det ska ses som en del av marknaden där män köper sex av 

kvinnor.88  

 

4.2.1 Traffickingdiskursen 

Traffickingfrågans koppling till prostitutionsdebatten är tydlig men inte okomplicerad.89 Dis-

kursen om trafficking kan på många sätt ses som en fortsättning på prostitutionsdebatten då 

den i många avseenden handlar om liknande problematik när det kommer till kvinnors situat-

ion. Det kan talas om tre olika grupperingar inom traffickingdiskursen vilka har olika förstå-

else och agendor vad gäller människohandel. Den första gruppen är regeringar vars intresse 

kretsar kring illegal invandring och transnationell organiserad brottslighet och att bekämpa 

detta i syfte att skydda staten från brottsligheten och de kostnader brottsligheten medför. Den 

andra gruppen är Non governmental organisations (NGOs),90 vanligen feministiska abolition-

ister, som har trafficking högt på sina listor då de anser att människohandel för sexuella än-

damål är central för den ökade globaliseringen av sexuell exploatering av kvinnor. Den tredje 

gruppen är migrationsorganisationer och andra arbetsorganisationer som håller på med barns 

rättigheter, sexarbetares rättigheter och andra med mänskliga rättigheter på agendan.91 Dessa 

grupper oroar sig för den mängd brott mot mänskliga rättigheter och de förtyckande arbets-

																																																													
86 Westerstrand, s. 133 
87 Ibid, s. 134  
88 Dworkin A, 1992. 
89 Westerstrand, s. 187. 
90 CATW, GAATW, HAART, COSA osv. 
91 UNWTO, IOM, UNESCO, UNODC osv. 
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förhållanden som vissa grupper är särskilt sårbara för. De olika aktörernas engagemang i traf-

fickingfrågan är olika beroende av vilken analys gruppen har gjort av ”problemet” traffick-

ing.92 

 

4.2.2 Abolitionsdiskursen - Offerperspektivet 

Radikalfeministisk teori har varit mycket inflytelserik när det kommer till förståelsen av pro-

stitution som en förtyckande praktik och institution med koppling till hur kön skapas i sam-

hälle och kultur. Teorin anser att prostitution är ett uttryck för ojämlika maktstrukturer mellan 

könen och en form av mäns våld mot kvinnor. De har kritiserat prostitution både från ett 

strukturellt plan och ett aktörsplan.93  

Inom diskursen har prostitution länge diskuterats som ett resultat av mäns våld och där mäns 

våldsutövning inte är ovanligt. Det faktum att prostitutionen i sig även kan betraktas som en 

form av våld har på senare tid vuxit fram.94 Jeffreys görs därför skillnad på betalt och obetalt 

våld. Det obetalda våldet i form av överfall och angrepp som inte faller inom prostitutionsav-

talet. Detta anses kunna bero på samhällets brist på stöd och förakt mot prostituerade. Det 

betalda våldet består i den sexuella akten och de handlingar som köparen kräver att kvinnan 

utför mot betalning.95 Detta våld är svårare för kvinnor att definiera men kan ha svåra konse-

kvenser. Forskning som gjorts visar på att prostitution i sig kan ses som en form av våld. 

Detta bl.a. genom den utarmning och förstörelse av kvinnors känsloliv, vilket gör det rimligt 

att säga att köparna utövar grovt våld mot de prostituerade. Samt att den nivån av Post trau-

matisk stress syndrom (PTSD) som prostituerade uppmäts lida av och som mäts lika högt som 

den form som krigsveteraner, dem utsatta för tortyr och våldtäktsoffer lider av. PTSD i sig är 

resultatet av att ha genomlidit grymhet som man mentalt inte klarar av att utstå.96 Detta syn-

sätt grundas även på den höga procenten av prostituerade som under sin barndom blivit sexu-

ellt utnyttjade samt forskning som visar på att stort antal prostituerade kvinnor utsätts för 

våldtäkt och misshandel, från köpare, hallickar och partners.97 I denna syn på prostitution som 

en form av våld anses kvinnorna vara i prostitution till största del av tvingande omständighet-

																																																													
92 Westerstrand, s. 189. 
93 Dworkin A, 1992 och Mackinnon, s. 288. 
94 Mackinnon, 2011 s. 288, Jeffreys S, Idea of Prostitution, Australia Spinifex Press 1997, s. 242. 
95 Jeffreys, s. 242. 
96 Ibid, s. 259 och Mackinnon, s. 286. 
97 Ibid, s. 256, 254. 
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er. Detta används som argument till att det inte valt att prostituera sig i den mening som sam-

tycket i ett avtal kan innefatta.98  

Mackinnon utrycker detta enligt följande: ingen väljer att födas fattig. Ingen väljer att stanna i 

prostitutionen för att fortsätta vara fattig. Ingen väljer vilken ras eller kast de föds in i. Ingen 

väljer dessa omständigheter.99 Utnyttjandet i prostitutionen är konstant. Det krävs att du tar 

avstånd från dig själv och världen för att överleva. Att skapa ett annat jag som utför detta ar-

bete och tycker att det är okej, kan det kallas frihet? konstant misshandel och tvång? Kan 

detta kallas jobb?100  

 

4.2.2.1 Trafficking och Abolitionistiskdiskurs  

Inom den abolitionistiska diskursen ser man arbetet mot trafficking som ett vidare arbetar för 

kvinnors mänskliga rättigheter, att kunna leva fria från sexuell exploatering. Fokus ligger där-

för på kvinnors situation särskilt inom sexindustrin. Centralt i denna diskurs är även kopp-

lingen som anses finnas mellan prostitution och trafficking. Utan en marknad för prostitution 

skulle inte heller trafficking existera, därför är kopplingen mellan mäns sexköp och existensen 

av trafficking viktig.101 Mackinnon skriver att trafficking är, transport, förflyttning, hysa och 

mottagande av människor med syfte att sexuellt exploatera dem, rakt av också pimping. Här 

jämförs hon prostitution med trafficking med enda skillnaden förflyttning, slaveri delen kan i 

båda fallen enligt henne vara detsamma.102 Legalisering av prostitution har visat sig ha enorm 

påverkan på människohandel så då också öka i stora mängder.103 

Det är handeln med kvinnor för sexuella ändamål och den sexuella exploatering som är grun-

den för åberopande av kvinnors mänskliga rättigheter. Vidare anses att trafficking i syftet pro-

stitution är ett brott vare sig kvinnan samtyckt till det eller inte. Det bygger på att prostitution-

en i sig är en form av exploatering av kvinnor.104 European Women’s Lobby en abolutionist-

isk NGO och stark förespråkar av den Svenska modellen sammanfattar detta enligt följande: 

prostitution och trafficking av kvinnor är ett brott mot kvinnors mänskliga rättigheter. Prosti-

tution och trafficking ska inte förknippas med termerna tvång och fri. Det bör erkännas att 

																																																													
98 Mackinnon, s. 286 och Dworkin, 1992.	
99 Ibid, s. 277, 278. 
100 Ibid, s. 288.	
101 Ibid, s. 299,304f. 
102 Ibid, s. 299. 
103 Ibid, s. 304, 305. 
104 Ibid, s. 299. 
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fritt val är en relativ term, placerad mellan vilka ekonomiska, sociala, kulturella och politiska 

möjligheter kvinnor ges i samhället. Ojämställdhet begränsar möjligheten att välja avsevärt.105 

Denna diskurs analyserar köns- och sexualitetsförståelse i utgångspunkten att kön är ojämlikt 

konstruerat. Vidare anser man att denna ojämställdhet uttrycks i och upprätthålls genom exi-

stensen av prostitution. För att fördöma trafficking pekar man på brott mot mänskliga rättig-

heter samt till kvinnors bristande rättigheter inom sociala och ekonomiska områden.106  

Jenny Westerstrand lyfter skillnaden som finns mellan normalisringsdiskursen och abolition-

istiska diskursen på detta område som bland annat är att den abolitionistiska sidan vill sam-

manhålla prostitution och trafficking medan normaliseringssidan vill dela på dessa två. Ytter-

ligare en skillnad är att abolitionister har svårare att åberopa individens autonomi och kon-

traktet som det som reglerar individers relation mellan varandra.107 

 

4.2.3 Normaliseringsdiskurs - Kontraktsperspektiv 

Normaliseringsdiskursen argumenterar för kvinnans fria val, som framkommer i kontraktet 

mellan två avtalsslutande parter. Vilket också är grunden till att diskursen anser att prostitut-

ion ska betraktas som ett arbete. Argumentationen grundar sig också på att kvinnor tidigare i 

historien inte betraktades som en juridisk person som hade rätt att sluta avtal och att kvinnors 

kroppar historiskt underkastats det patriarkala samhället som ett skäl till frihet att själv kunna 

bestämma över sina kroppar genom kontraktet och därmed en viktig del i främjandet av kvin-

nors rättigheter. Oron om underordning är ett mycket allvarligare problem, det tillämpas dock 

i många olika arbeten som fattiga kvinnor utför inte bara inom prostitution.108 Jenny Wester-

strand förtydligar detta genom att betona att man inom diskursen lägger större vikt vid frihets-

aspekter än vid skyddsaspekter. Det är kvinnors val av disposition över sin kropp inom avtals-

rättsdiskursen som ger förståelsen av individens relation till prostitution.109 

Nussbaum anser, som en stark förespråkare för normaliseringen av prostitution, följande: 

”There may be other good arguments against the legality of prostitution, but the 

existence of widespread stigma all by itself does not appear to be among them. As long as 

prostitution is stigmatized, people are injured by that stigmatization, and it is a real injury 

																																																													
105CATW, http://catwinternational.org/WhoWeAre, hämtat 6 april 2016. 
106 Westerstrand, s. 226. 
107 Ibid, s. 226. 
108 Nussbaum, 1999, s. 297. 
109 Westerstrand, s. 146. 
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to a person not to have dignity and self-respect in her own society. But that real injury is 

not best handled by continued legal strictures against the prostitute and can be better 

dealt with in other ways e.g., by fighting discrimination against these people and taking 

measures to promote their dignity”.110  

 

Nussbaum lägger stort vikt vid stigmatisering kring prostitution och kritiserar samhällets sätt 

att genom kriminalisering motarbeta en arbetsgrupp. Nussbaum argumenterar för att en av-

stigmatisering i mångt och mycket skulle hjälpa det prostituerade till bättre förutsättningar i 

deras arbete. Hon argumenterar vidare för att en kriminalisering av prostitution istället skulle 

försvåra omständigheterna för den prostituerade och begränsa möjligheterna för den fattiga 

kvinnan att försörja sig. 

Nussbaum anser att prostitution kan jämföras med andra jobb som utövas med kroppen och 

att sex inte bör betraktas som någonting särskilt. Hon anser därför också att någon skillnad 

mellan en massör eller prostituerad inte bör göras. Vidare konstaterar hon genom att jämföra 

olika typer av kroppsligt utförda jobb med prostitution att den största skillnaden är att Prosti-

tution är stigmatiserat i dagens samhälle.111 På argumentet att prostitution innebär en intim 

kroppslig invasion anser Nussbaum att detta argument inte kan stödja en kriminalisering när 

det handlar om samförstånd. Prostitution handlar om kapitulation av den kroppsliga integrite-

ten vilket vissa anser vara stötande men behöver för den skulle inte vara dåligt varken för en 

själv eller för andra. Argumentet stödjer inte en moralisk kritik av prostitution, om det inte 

handlar om en moralisk kritik rörande all sexuell kontakt som inte innebär kärlek eller äkten-

skapet.112 Vilket om man tittar på dagens samhälle mest troligt skulle få väldigt lite stöd då 

sexuella kontakter utan kärlek och utanför äktenskapet är ytterst vanligt förekommande och 

även accepterat i många delar av världen idag. 

Nussbaum anser att tvånget i prostitution är när det handlar om situationer där kvinnans pro-

stitution sker genom ett tillvägagångsätt som annars är olagligt, där det står klart att kvinnans 

val inte är hennes val och att lagen i dessa fall ska bestraffa tvångsmakarna.113 Det skulle här 

kunna vara tal om exempelvis människohandel för sexuella ändamål där kvinnan genom 

lögner och tvång är i prostitution.  

																																																													
110 Nussbaum, 1999, s. 288. 
111 Ibid, s. 707. 
112 Ibid, s. 713.	
113 Ibid, s. 295. 
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Nussbaum ser annorlunda på när en vuxen kvinna på grund av dåliga ekonomiska valmöjlig-

heter väljer att prostituera sig. Exempelvis för att det kan anses vara ett bättre alternativ än att 

jobba monotont på en fabrik eller att det inte finns några andra anställningsmöjligheter öppna 

för kvinnan.114 Vilket enligt Nussbaum också är ett sätt på vilket autonomin kränks om än 

annorlunda. Hon menar att omkringliggande förhållanden kan begränsa individers valmöjlig-

het till att endast kunna välja mellan mindre bra val och därmed begränsas också individens 

autonomi men i detta fall tas inte valmöjligheten ifrån kvinnan. Hon är fortfarande fri att göra 

valet trots att valmöjligheterna är mindre bra.  

Nussbaum uttrycker det som att kampen för att överleva ger fattiga personer otillfredsstäl-

lande valmöjligheter.115 Hon tillägger dock att detta inte nödvändigtvis kommer vara fallet i 

en hypotetisk kultur där prostituerade har lagligt skydd, värdighet och respekt i yrket, och 

status som skickliga utövare, i likhet med till exempel massörer.116 Det rätta svaret på detta 

problem verkar vara att arbeta för att förbättra ekonomisk självständighet och värdighet för 

medlemmarna inom klassen, inte att utesluta ett alternativ som kan vara den enda försörj-

ningsmöjligheten för många fattiga kvinnor och för att ytterligare stigmatisera kvinnor som 

redan försörjer sig på detta sätt.117 Nussbaums slutsats är att det mest brådskande problemet 

inom prostitution är anställningsmöjligheten för arbetande kvinnor och deras kontroll över 

förutsättningarna för deras anställning. Hon anser därför att legaliseringen av prostitution tro-

ligtvis kommer att förbättra situationen för kvinnor som har begränsad valmöjlighet till att 

börja med.118 

Grundläggande för denna diskurs är synen på kvinnor som autonoma subjekt, i likhet med att 

deras rättigheter är ett centralt instrument för att uppnå de förändringar som krävs.119 Inom 

debatten för normaliseringsdiskursen är det kvinnors aktiviteter och handlanden som står i 

centrum. I och med detta kan man förstå betonandet av kvinnors rättigheter, självbestäm-

mande, autonomi och aktörskap som fokus i diskursen. En konsekvens av perspektivet är en-

ligt Jenny Westerstrand ett osynliggörande av män, vilket leder till en uppdelning av prostitut-

																																																													
114 Nussbaum, 1999, s. 296.	
115 Ibid, s. 296. 
116 Ibid, s. 296. 
117 Ibid, s. 297. 
118 Ibid, s. 696. 
119 Westerstrand, s. 164, 165. 
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ionsbegreppet, att endast beröra en part, den sexarbetande kvinnan. Detta synsätt färgar hela 

normaliseringsdiskursen och stöder de anspråk som görs för att försvara kvinnors intressen.120 

 

4.2.3.1 Trafficking och normaliseringsdiskursen 

Fokus inom denna diskurs ligger i att problematiken är handeln med människor och migran-

ters utsatta position. Det man vill åtgärda är därför att människor rekryteras med otillbörliga 

medel i syfte att utnyttjas i tvångsarbete eller hållas i slaveri. De vill inte särskilt utpeka kvin-

nor eftersom det gör dem svaga och till offer istället för aktörer med möjlighet att kunna fatta 

egna beslut.121  

I Eus rapport om Human trafficking framtagen av Eus expertgrupp talas de om att fokus i 

lagstiftningen kring människohandel ofta handlar om den prostituerade är oskyldigt tvingad in 

i prostitution eller om denne själv valt att prostituera sig. Det leder till att lagstiftningen tappar 

fokus från förövaren och istället tar sikte på om offret är eller inte är delaktig i sin egen prosti-

tution. Detta leder till att många prostituerade även de som är utsatta för människohandel an-

ser att lagstiftningen inte hjälper till att bekämpa våldet och utnyttjandet inom sexindustrin 

samt att de inte heller skyddar deras mänskliga rättigheter.122 Det analytiska fokus som inom 

prostitution är riktat mot kvinnan är här istället riktat mot sexarbetaren. Vilket leder till att 

sexarbetaren är den som ska skyddas mot de olika anti-traffickingåtgärder som samhället vid-

tar. Det betyder att arbetet mot trafficking tolkas genom ett mönster som sätter sexarbetarens 

intressen i centrum för vad man anser att regleringen ska innefatta.123  

The Network of Sex Work Projects (NSWP) anser följande: Några migranter vet att de kom-

mer arbeta inom sexindustrin medan andra blir lurade in i det. Det är därför viktigt att betona 

att bedrägeri och exploatering inte är begränsat till rekryteringsprocessen. Förutsättningarna 

varierar kraftigt mellan olika människor som arbetar i sexindustrin. Några arbetar under rela-

tivt bra förhållanden där de själva delvis har kontroll över arbetet medan andra istället arbetar 

under slavliknande förhållanden. NSWP anser därför att kvinnor migrerar för att arbeta inom 

sexindustrin medvetna om vad som väntar. Det anser också att de blir problem när fokus är på 

att skydda kvinnan från sexarbete istället för att se till att kvinnans mänskliga rättigheter till-

godoses i sexindustrin. Detta därför att kvinnor inom prostitution som inte kan bevisa att det 

																																																													
120 Westerstrand, s. 165. 
121 Ibid, s. 224f. 
122 Report of the Experts Group on Trafficking in Human Beings, Brussels 22 december 2004, s. 52, 53.		
123 Westerstrand, s. 219. 
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inte gått med på att jobba i sexindustrin inte heller erhåller lagligt skydd, samt att nationell 

rätt ignorerar våldet som finns inom sexindustrin vare sig ett god kännande att arbeta där finns 

eller inte finns. De lyfter också fram problem som sex-migranter utsätts för på grund av av-

saknaden av rättsligt skydd och möjligheten för traffickerarna att utnyttja sexarbetarens ut-

satta position på grund av denna brist och avsaknad av antidiskrimineringsregler.124  

Detta kan även användas för att lyfta fram kvinnors aktörskap som migranter i en trafficking 

kontext som att detta vore ett brott mot kvinnligheten och därför en viktig sak att stödja. 

Kvinnlighetens bibetydelse är passivitet, den är dominerad och utan aktörskap i den hege-

monistiska manliga ordningen och den kvinnliga migranten i allmänhet och den migrerande 

sexarbetaren bryter därför med en patriarkalt pålagd identitet. När denna förståelse kombine-

ras med ett analytiskt fokus på kvinnor framstår migration för sexarbetare som en lösning på 

patriarkatets problem för kvinnor snarare än ett uttryck för dess existens. Själva migrations-

processen ses därmed som ett frigörelseprojekt ett tecken på att man väljer att inte acceptera 

diskriminering, patriarkat, våld, traditionella sedvänjor och små framtidsutsikter och andra 

omständigheter som ramar in kvinnors förutsättningar i livet. Migration för sexarbetare blir 

därför en utmaning mot de patriarkala omständigheter som kvinnor lever under.125  

Diskursen hävdar att abolitionistiska strategier ignorerar kvinnan och ökar dess utsatthet för 

våld och övergrepp, tjänar statens rika och mäktiga intressen mot den fattiga, svaga individens 

intressen. Diskursen anser att radikalfeministerna gör kvinnor till offer genom att inte ge dem 

rätten över sin egen kropp vilket anses vara lika viktigt att lyfta fram som gärningar av våld 

och förtryck som begås mot kvinnor i traffickingkontexten.126 

 

4.2.3 Efterfrågan - Förövarperspektivet 

Forskning och mediala rapporter om människohandel för sexuella ändamål fokuserar framför-

allt på hur offret blev rekryterad, tvingad, kontrollerad, räddad och sedan återhämtade sig. Det 

finns få beskrivningar av förövarens motivation, aktiviteter, och dennes fördelar. För att ba-

lansera offerperspektivet behövs enligt Hughes förövarperspektivet för att få mer omfattande 

insatser för att bekämpa människohandel för sexuella ändamål.127 Förövarperspektivet defini-

																																																													
124 NSWP, Commentary on the Draft Protocol To Combat International Trafficking In Women And Children 
Supplementary To The Draft Convention On Transnational Organized Crime, (A/AC.254/4/add.3), Jan 1999. 
125 Westerstrand, s. 222, 223. 
126 Ibid, s. 223. 
127 Hughes D M, Combating sex trafficking: A perpetrator-focused approach, heinonline 29 jan 2016, s. 38. 
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erar strategiska och juridisk ramverk som syftar till att identifiera aktiviteter, utredningsmöj-

ligheter och att döma förövare. Målet är dels att underlätta och att mer framgångsrikt kunna 

döma i människohandelsmål och dels att lätta på offrens börda för att nå en framgångsrik 

dom. Samt att döma förövaren genom att fokusera på dem och göra det enklare att bekämpa 

och avskaffa människohandel för sexuella ändamål.128 

En förövar-fokuserad approach börjar med en analys av efterfrågan av offer, skapad av förö-

varen, som möjliggör människohandel för sexuella ändamål. Detta beskrivs av Hughes enligt 

följande: ”För att hålla sexindustrin gående är kvinnor traffickerade till och från områden över 

hela världen. Den globala marknaden för sexuell exploatering av kvinnor och flickor är mark-

nadens utbud och efterfrågan. Männen skapar efterfrågan och kvinnor är utbudet. Områden 

där männens efterfrågan av kvinnor i prostitution är lagligt eller tolererat, är mottagarländer 

medan länder där traffickerare lätt rekryterar kvinnor är sändande länder. Sändande länder är 

framförallt regioner som karaktäriseras av fattigdom, arbetslöshet, krig, och politisk och eko-

nomisk instabilitet. Dessa förhållanden underlättar traffickerarnas verksamhet som siktar in 

sig på regioner där rekrytering av offer är lätt. I mottagarländer där mäns efterfrågan av kvin-

nor i prostitution överstiger utbudet i det lokala området måste kvinnor rekryteras och import-

eras.129 Detta är också en förklaring till varför trafficking och prostitution hör ihop. Efterfrå-

gan där utbudet inte är tillräckligt stort skapar export från andra ställen där utbud finns. 

Offer för människohandel och deras omständigheter är i större utsträckning beskrivet, karak-

teriserat och analyserat. När mycket av fokus ligger på utbudet (den prostituerade) blir resul-

tatet en ökad granskning av kvinnans liv, motivation och förutsättningar som om att hon är 

ansvariga för de brott som begåtts mot henne. Även fast det är viktigt att förstå utbudssidan av 

människohandeln, kan det oavsiktligt leda till att offret klandras.130 Från tidigare forskning 

och samtal med offer och prostituerade sammanfattade Hughes att efterfrågan av offer är 

drivkraften för människohandel för sexuella ändamål. Det är också där energin för att be-

kämpa människohandel bör vara. Om efterfrågan minskas kommer antalet offer som rekryte-

ras också att minska.131 

																																																													
128 Hughes, 1016  s. 38.	
129 Hughes D M, Men create the demand; women are the supply: lecture on sexual exploitation, safety at work: 
health and workplace safety in the new south wales sex industry, 12 dec 2000, s. 10-14. 
130 Donna M. Hughes, The Demand: The Driving Force of Sex Trafficking, Address at the University of Hawaii, 
The Human Rights Challenge of Globalization in Asia-Pacific-US: Trafficking in Persons, Especially Women 
and Children, 14 Nov 2002, i Vital Speeches Of The Day, Jan. 2003, s. 182, 183. 
131 Hughes, 2016, s. 39. 
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Synsättet att människohandel för sexuell exploatering är en form av tvångsarbete betyder att 

finns en part som är skyldig för den skada som kvinnan utsätts för och dessa anses vara rekry-

teraren, transportören, bordellägaren samt andra som är inblandade i processen. I ”The anno-

tated guide to the complete trafficking protocol” sätts ansvaret på dem som rekryterar och 

dem som handlar med avsikt för tvångsarbete. Det är dessa som ansvarar för exploateringen 

kvinnan utsätts för. 132  

Vad gäller den sexköpande mannan anser abolitionister att denne har ett ansvar för den sex-

traffickerade kvinnans exploatering. I normalisringsdiskursen är mer oklart vilket ansvar som 

kan ställas på den sexköpande mannen. Enligt FNs definition i Palermo-protokollet är männi-

skohandelsbrott ett kedjebrott där flera aktörer kan ingå och där straffansvaret påbörjas när 

handlingen inleds även om kedjans slut inte ägt rum (själva exponeringen).133 Dessa kedjor 

kan kallas efterfrågansidan. Ytterligare en grupp är köparna som även de kan innefattas i ef-

terfrågansidan. Att köparna spelar en roll för den exploatering som traffickingbrottet syftar till 

framgår i Europakonventionen där medlemsländerna uppmanas att kriminalisera köpare som 

med full vetskap köper tjänster av en person som är offer för människohandel.134 Inom nor-

maliseringsdiskursen pratas de lite om köparens ansvar. Bordellägaren är den som anses vara 

ansvarig för exploateringen av kvinnors prostitution.135 Efterfrågan på traffickerade offer an-

ses enligt ILOs studie inte direkt komma från köparen utan från bordellägaren och halliken. 

Detta grundas på att köparen endast köper sexuella tjänster inte traffickerade offer. Köparen 

efterfrågar endast tjänster från en prostituerad. I diskursen handlar det om att skilja på sexet 

från personen som har sex. Männens efterfrågan på sex anses därför inte höra ihop med efter-

frågan på kvinnor att ha sex med, sexualiteten separeras från aktören som har sex.136 

Det är viktigt att identifiera vad som menas med efterfrågan så att lagar och policys kan tas 

fram för att bekämpa det. Det finns fyra komponenter för att beskriva efterfrågan: 1, männen 

som köper sexuella tjänster. 2, exploatörerna som skapar sexindustrin. 3, lagar, policys, och 

tolerans för sexindustrin i destinationsländerna. 4, kulturer som legaliserar prostitution och 

hallikar.137    

																																																													
132 Westerstrand, s. 337. 
133 FN nr 22, tilläggsprotokoll om förebyggande, bekämpande och bestraffande av handel med människor, 
särskilt kvinnor och barn, 15 nov 2000, artikel 3. 
134 Europakonventionen om bekämpande av människohandel, artikel 19. 
135 Westerstrand s. 341. 
136 ILO, Decleration WP/53/2006, G Danilova-Trainor och P. Belser, s. 4, Detta beskrivs vidare på s. 5. 
137 Hughes, 2016, s. 39.	
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Vilka krav kan samhället ställa på att aktsamhetsprincipen tillämpas mellan människor? Åsik-

ter kring detta är skiftande beroende på vilken politisk övertygelse som innehas. Det starka 

betonandet av kvinnans rättigheter, kvinnor som rättighetsbärare, subjekt med rätt till sin 

kropp och sexuellt självbestämmande som frågan om prostitution innefattar i normaliserings-

diskursen, underordnas i en traffickingkontext den sexköpande mannen. I traffickingproces-

sen underkastas kvinnors rättssubjektivitet mäns definitioner.138 Trafficking kan därför anses 

vara en process där kvinnor blir legitimt tillgängliga för män, genom handling från tredjeman. 

Frågan är därför om mäns ansvar kan aktualiseras genom en aktsamhetsplikt? Mäns ansvar 

försvinner i diskussionen om kvinnors rättigheter och tanken om att dessa rättigheter ska för-

bättra situationen.139  

Baer anser i likhet med Hughes att det borde vara så att feministiskrättsteori förutsätter kvin-

nans rättigheter och att mannens ansvar istället problematiseras tillsammans med samhällets 

roll i kvinnans underordning.140  

Det är typiskt, anser Hughes, att diskursen kring prostitution och människohandel fokuserar 

på den utsatta kvinnan. Männen som köper sexuella tjänster är namnlösa, ansiktslösa och inte 

karakteriserade. De är inte stigmatiserade på samma sätt som prostituerade kvinnor är. Trots 

att män, köparen av de sexuella tjänsterna, är den ultimata konsumenten av traffickerade 

kvinnor. De använder kvinnor för underhållning och sexuell tillfredställelse, och utför inte 

sällan våldshandlingar mot prostituerade. De biljoner dollar som omsätts i sexindustrin globalt 

kommer från fickorna på dessa män som köper sexuella tjänster eller handlar hos sexindu-

strin. Något att fundera på är: ”Att handla tjänster av prostituerade är att ge pengar till traf-

fickerare, traffickerare är kriminella”.141 Hur bör handlingen därför betraktas? 

Förövar-perspektivet vill höja granskningen av efterfrågan-sidan av människohandel. Pressa 

tjänstemän att minska sin tolerans för efterfrågan av sexuella tjänster och skapa fler verktyg 

för att sätta dit förövaren för sina handlingar. Fokus ligger i att, fortsätta efterfråga insatser 

mot efterfrågan av offer, vidga debatten om människohandel utöver den snäva beskrivning 

som finns idag, forskning, analyser och utreda aktiviteter och handlingar av hallikar och traf-

fickerare, flytta bevisbördan för att döma människohandlare och hallikar från offrets vittnes-

mål till förövarens kriminella handlingar, forskning och analyser av mäns beteenden och mo-
																																																													
138 Westerstrand, s. 358. 
139 Ibid, s. 358 
140 Judith A B, Our lives before the law. Constructing a feminist jurisprudence, Princeton University Press, 1999, 
s. 9. 
141 Donna, 2016, s. 39. 
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tivationer till att köpa sexuella tjänster, skapa vägar för att utmana kulturen som normaliserar 

prostitution och hallikar.142  

Det finns många redskap för att fullfölja ett förövarperspektiv. Åklagare måste fullt imple-

mentera dessa nya redskap. Konferenser, utbildning, forskningsstudier och stipendier måste 

undersöka hela utrymmet av anti-hallik och anti-människohandel lagar och policys. Medan 

insatser görs för att stärka striden mot efterfrågan av människohandel, får inte offer och tjäns-

ter glömmas bort. Den rätta approachen för att identifiera och assistera offer för prostitution 

och människohandel är ett mänskliga rättighets (MR) perspektiv. I tillägg till detta bör det 

finnas ett fokus på att döma förövarna. Det skulle då bli en bra balans, en omfattande appro-

ach för att bekämpa människohandel för sexuella ändamål.143 

 

5. Metod: Rättsfallsanalys  

5.1 Traffickingmålet 
Rättsfallet handlar i grova drag om hur ett offer för människohandel blir lurad att lämna sitt 

hem i Nigeria för att åka till Europa och jobba på en farm istället blir såld som sexslav. AA 

fick i Nigeria erbjudande om att åka till Frankrike och jobba på en farm där AA skulle kunna 

tjäna ihop pengar för att betala för sin fars hjärtmedicin. AA blev istället lurad och tvingades 

under hot och misshandel att sälja sex. Efter en tid flyttades AA till Italien, även där tvingades 

AA sälja sex. Efter att ha försökt fly tre gånger men blivit lokaliserad samtliga av gångerna på 

grund av en tatuering det kriminella nätverket låtit tatuera in, lyckades AA till sist fly till Sve-

rige.144  

 

5.2 Rättsdogmatisk metod 

Jag kommer främst att använda mig av en rättsdogmatisk metod detta innebär att jag kommer 

att använda mig av det allmän accepterade rättskällorna för att studera mitt område. Dessa är 

gällande lagstiftning, rättspraxis, förarbeten samt doktrinen som behandlar aktuellt ämne. 145 
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Denna metod kan bland annat användas för att kritisera gällande rätt samt föreslå ändringar i 

lagstiftningen.146 

En rättsdogmatisk analys handlar om att analyser de olika elementen i rättskälleläran så att 

slutresultatet får anats spegla innehållet i gällande rätt eller hur rättsregeln skall uppfattas i ett 

visst sammanhang.147 Omdiskuterat är om rättsdogmatiken kan ses som en vetenskaplig me-

tod eller om den istället bör kallas för rättsanalytisk metod då det bättre beskriver vad många, 

dock inte alla, inom rättsvetenskapen ägnar sig åt. Metoden har inte fått högt anseende i ve-

tenskapsteoretiska sammanhang, detta på grund av teoretiska brister som metoden anses ha. 

En fråga som kan ställas är, varför denna metod skulle vara mindre vetenskaplig än litteratur-

vetenskap och filmvetenskap, som också arbetar med tolkning som vetenskaplig metod?148 

Man skulle kunna tänka sig att den stadga som präglar metoden tillsammans med att den är 

likartad i de flesta rättsordningar av liknande slag som den svenska, kan tala för att den har 

den prägel som krävs för att ha vetenskaplig acceptans utanför rättsvetenskapen. Klart är i alla 

fall att metoden har stor praktisk betydelse och att metodens vetenskapliga företrädare har 

betydelse för ordning och systematik på det juridiska tänkandet.149 

En kritiskt rättsdogmatisk metod innebär att gå längre än att beskriva gällande rätt. Det hand-

lar om att utifrån de slutsatser man anser sig kunna dra om innehållet i gällande rätt gå ett steg 

längre. Detta genom att med fristående ändamålsargument visa att rättsläget är otillfredsstäl-

lande och därmed bör ändras på ett eller annat sätt.150 

 

6. Människohandel för sexuella ändamål 

6.1 Bakgrund 

6.1.1 Historik 

Människohandel är inget nytt fenomen. I det förkapitalistiska samhället var utbytet av unga 

kvinnor ett sätt att skap allianser och att byta till sig arbetskraft.151 Under 1880- talet såldes 
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svenska och danska kvinnor som slavar till USA.152 Människohandeln idag har dock en annan 

omfattning och i princip alla länder i välden är involverade på något sätt.153 Kvinnor ses som 

en handelsvara som kan säljas och köpas på den internationella marknaden.154 Inom de olika 

diskurserna anser några att den främsta anledningen till att handel med människor existerar är 

efterfrågan.155 Andra orsaker kan anses vara sociala och ekonomiska ojämlikheter, globali-

sering, fattigdom, krig, politisk instabilitet, ojämlika maktförhållanden mellan människor och 

länder samt bristande jämställdhet.156  

I Sverige började handel med människor att uppmärksammas först på 1990 talet.157 Innan det 

på 1970- och 1980 talet innebar koppleri att man för att få inkomst lät sin flickvän eller hustru 

prostituera sig.158 Detta förändrades i slutet av 1990 talet då unga flickor från forna sovjetun-

ionen fördes till Sverige och tvingades in i prostitution av människohandlare från Östeu-

ropa.159 Organisationer som tidigare jobbat med projekt där de varit i kontakt med prostitue-

rade började få in klagomål på att det kommit ryska flickor som sålde sexuella tjänster mycket 

billigare.160 Denna nya form av handel med människor var en väl organiserad brottslighet där 

förövarna verkade inom sofistikerade eller löst sammansatta nätverk.161 Det är en enormt lön-

sam verksamhet därför att varan kan säljas flera gånger och risken för att åka fast är liten. Det 

flesta förövarna kommer från Östeuropa, har en kriminell bakgrund sen tidigare och bedriver 

parallell verksamheter i form av droger och/eller vapen.162 

	

6.1.2 Omfattning 

Det finns inga exakta siffror på hur omfattande människohandeln är i Sverige eller i världen 

idag. Det är även svårt att avgöra om handel har öka eller om det beror på att handeln har fått 
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större uppmärksamhet i internationella sammanhang. Beroende på vilka källor man använder 

uppges olika uppgifter om hur omfattande handel är.163 

 

6.1.2.1 Världen 

Antalet som utsätts uppskattas i en studie från UNHCR årligen vara mellan 700 000 och 4 

miljoner människor.164 Detta är också det snabbast växande området inom organiserad brott-

lighet.165 	

Europeiska unionens statistikkontor i Luxemburg, Eurostat, noterade i sin rapport från 2013 

att majoriteten av offer för människohandel mellan 2008-2012 var för sexuella ändamål 62 %. 

Vidare konstaterade Eurostat att majoriteten av offren för människohandel var kvinnor 68 %. 

Det offer som identifierades under denna period kom från andra EU-länder 61 % Rumänien 

och Bulgarien samt Nigeria utanför EU när det gäller offer för sexuella ändamål.166   

Eurostats registrerade mellan 2010 och 2012 30 146 offer totalt i de 28 EU medlemsländerna. 

Av dessa var 80 % av offer kvinnor och över 1000 stycken var barn som såldes för sexuella 

ändamål. Av dessa var 69 % av dem sålda för sexuella ändamål och av dem som såldes för 

sexuella ändamål var 95 % kvinnor. Totalt var 65 % av dessa EU medborgare.167 Viktigt att 

tydliggöra är att detta endast är registrerade offer, hur stort mörkertal som finns utöver detta är 

svårt att uppskatta.168 

 

6.1.2.2 Sverige 

Sverige angavs i början på 2000-talet att en möjlig siffra för antalet offer utsatta för männi-

skohandel för sexuella ändamål var mellan 400 - 600 personer.169 Idag anser Rikspolisstyrel-

sen att det är svårt att uppskatta hur många som är offer för människohandel i Sverige. Hur 

många som uppdagas beror mycket på vilka resurser som läggs ner, vilken kompetens som 

finns hos polisen samt hur mycket tips som kommer in. Vilken nivå polismyndigheten har 
																																																													
163 Näverket mot trafficking, http://www.natverketmottrafficking.se/text/omtrafficking.html , hämtat den 11 feb 
2016. 
164 UNESCO, http://www.unescobkk.org/culture/diversity/trafficking-hiv/projects/trafficking-statistics-
project/data-comparison-sheet/ , hämtat den 20 maj 2016. 
165FN-föreningen UNA Sweden, http://www.fn.se/fn-info/vad-gor-fn/vad-gor-fn-mot-trafficking/, 4 nov 2015. 
166 Lägesrapport 16, 2015, s 13. 
167 Eurostat, Statistical working papers, trafficking in human beings, 2014, s. 13. 
168 Eurostat, 2014, s. 14. 
169 Real star, http://realstars.eu/om-trafficking/fakta-om-trafficking/, hämtat 18 april 2016. 
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skiftar från år till år och från olika polismyndigheter. Det är inte heller möjligt att identifiera 

och hitta alla offer, mesta dels flickor och kvinnor, som polisen spanar på. Antalet kan inte 

heller baseras på dem som hamnar i människohandelsutredningar, detta med tanke på att 

dessa fall ofta resulterar i domar som koppleri eller grovt koppleri. Under 2014 upprättades 31 

anmälningar som rörde människohandel för sexuella ändamål och 40 anmälningar 2013. Un-

der 2014 dömdes en person till fängelse (i hovrätten i fyra år) för människohandel för sexuella 

ändamål och bedrägeri. Fem personer dömdes för grovt koppleri och 12 personer för koppleri. 

Samt 260 lagföringsbeslut rörande köp av sexuell tjänst och tre lagföringsbeslut för köp av 

sexuell tjänst av barn under 18 år.170 

Informationen som polisen fick in under 2014 visade på att majoriteten av offren var flickor 

och kvinnor mellan 20 och 37 år gamla. Vanligast var att flickor som rekryterats till Sverige 

för prostitutionsändamål i första hand kom från Öst- och Sydösteuropa samt Nigeria. Försälj-

ningen sker idag mestadels via internet, i Göteborg har dock flera ärenden koppling till gatu-

prostitution.171  

 

7. Traffickingmålet UM-6918-15 

7.1 Bakgrund 
AA kommer ursprungligen från Nigeria där hon bodde tillsammans med sina föräldrar som 

arbetade med jordbruk. Hennes far hade hjärtproblem och familjen hade inte råd att betala 

hjärtmedicin eller hjärtoperation. En nigeriansk man erbjöd AA arbete på en farm i Frankrike 

för att AA skulle kunna tjäna pengar för att betala faderns hjärtmedicin och operation. Man-

nen erbjöd sig att organisera resan åt AA. Innan avresan togs AA till en plats där mannen 

krävde att hon avlade en ed och företog vissa religiösa ritualer och lovade att hon var betal-

ningsskyldig till mannen för resan och alla utgifter samt kostnader.  

När AA väl kom till Frankrike tvingades hon istället sälja sex mot sin vilja, under hot och 

våld. Hoten innebar att AA skulle bli dödad om hon inte ville sälja sex, och om hon under en 

arbetsdag inte tjänade några pengar blev hon misshandlad.  

AA var sexslav åt det kriminella nätverket som lurat henne i Nigeria. Under tvång tatuerades 

nätverkets symbol på hennes svank för att markera äganderätt och tillhörighet till människo-

handelsligan. AA flydde flera gånger men nätverket hittade henne och tog tillbaka henne. 
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Förutom prostitutionen har hon rutinmässigt utsatts för våldtäkt, misshandel och dödshot om 

hon inte fortsätter prostituera sig.  

Efter en tid mådde AA så dåligt att hon inte kunde sälja sex längre. Då flyttades AA från 

Frankrike till Italien. Även där tvingades hon sälja sex på gatan mot sin vilja. Genom ett upp-

sökande hjälparbete kom hon i kontakt med en familj som lät henne bo hemma hos dem på, 

en för människohandlarna, okänd adress. För att kunna få del av hjälparbetarnas stöd och 

skydd var hon tvungen att fly från det kriminella nätverket. Hon gjorde sig av med sin telefon 

för att inte kunna bli spårad.  En dag i samband med att hon var ute och handlade hittade 

männen från nätverket henne. AA förstod först inte vilka de var, men då de genom knivhot 

tvingade henne att visa tatueringen på sin svank förstod hon att de var människohandlare. De 

sa att AA var tvungen att följa med dem, och att de annars skulle döda familjen hon bodde 

hos. 

AA tvingades återgå till att sälja sex. Efter en period lyckades hon fly igen, denna gång till en 

ny stad där hon fick jobb som brevbärare och bodde med en vän. Där kunde hon bo under 

några månaders tid innan ytterligare några män från samma människohandelsnätverk hittade 

henne. Under ca en månads tid förföljde de henne, väntade på henne vid hennes hus och följ-

de med in för att få reda på i vilken lägenhet hon bodde i. AA blev mycket rädd och ringde sin 

pojkvän som bodde i en annan stad i Italien. Hon gjorde sig av med sin telefon och flyttade 

till sin pojkvän som bodde på en för människohandlarna okänd adress. 

AA bodde där i ett års tid utan att någon kontaktade henne. Då fick hon ett telefonsamtal från 

sin mamma i Nigeria. Hon grät i telefonen och sa att några män var med henne och tvingade 

henne att ringa AA. Hon sa att de uppmanade henne att berätta för AA att hon måste betala 

pengarna hon var skyldig mannen som organiserat hennes resa. Om hon inte gjorde det, skulle 

de döda mamman. Männen tog sedan över telefonen och pratade med AA. Hon sa då att hon 

redan gett mannen pengarna för resan, och att hon inte ville ha med dem att göra. Sedan det 

telefonsamtalet har hon inte kunnat komma i kontakt med sin mamma. Hon fruktar att nätver-

ket tagit hennes liv som hämnd.  

Två veckor efter telefonsamtalet med modern var AA och hennes pojkvän i affären och hand-

lade när de märkte att de var förföljda av några män. De följde efter AA och hennes pojkvän 

in i deras lägenhet. De misshandlade AA:s pojkvän, och sa åt AA att sitta tyst på golvet och 

hotade att de skulle komma tillbaka. Efter några dagar kom männen tillbaka och misshandlade 

AA:s pojkvän på nytt och drog ut honom ur lägenheten. Sedan den dagen har hon inte haft 
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någon kontakt med honom, och vet ej vad som har hänt. Innan männen gick sa de att de skulle 

komma tillbaka och hämta AA, och de berättade att mannen som organiserat AA:s resa bett 

dem hälsa att han skulle ta AA:s barn efter att de fötts, och inte ge tillbaks dem till AA förrän 

hon betalt av sin skuld.  

Människohandlaren hälsade också att om hon vägrade gå tillbaks till gatan för att sälja sex, så 

skulle de döda henne, samt att han skulle döda hennes pojkvän och hennes mamma om hon 

kontaktade polisen. Efter att männen lämnat lägenheten packade hon snabbt ihop sina saker 

och sprang till en butik där hon och hennes pojkvän brukade handla. AA fick där hjälp av 

butiksbiträdet att boka en biljett till Köpenhamn. Hon fick sedan hjälp att ta sig till Malmö.  

7.2 Migrationsverkets beslut 

AA ansökte om uppehålls- och arbetstillstånd för henne och hennes två barn hos migrations-

verket i Sverige. Migrationsverket begärde i enlighet med Dublinförordningen att Italien 

skulle ta över prövningen då AA fanns registrerad i Italien sedan tidigare. Efter att Italien ac-

cepterat migrationsverkets begäran att överta prövningen är också Italien den ansvariga staten 

enligt Dublinförordningen. Italien är även enligt förordningens artikel 20.3 ansvarig för barn 

som föds efter sökandens ankomst till Sverige. 

Migrationsverket gav AA tillfälle att yttra sig över detta och AA angav då att hon inte vill åka 

tillbaka för att hon är rädd att hamna i det kriminella nätverkets händer och tvingas tillbaka i 

prostitution om hon skickas tillbaka.  

Migrationsverkets finner inte att det framkommit välgrundade skäl att anta att det föreligger 

systematiska brister i asylförfarandet och mottagningsvillkoren i Italien enligt 3.2 förordning-

en.172 För att underlåta tillämpning av förordningen enligt 17.1 krävs starka humanitära skäl. 

Det räcker inte att en person kan beviljas uppehållstillstånd med stöd av nationella bestäm-

melser om synnerligen ömmande omständigheter utan det krävs att det är stötande ur ett hu-

manitärt perspektiv att fullfölja en överföring enligt förordningen.173 

Migrationsverket konstaterar att AAs angivna skäl är en fråga för Italienska myndigheter och 

att det inte framkommit att adekvata skyddsåtgärder för deras behov inte finns att tillgå i Ita-

																																																													
172 Dublinförordningen, artikel 3.2. Migrationsverkets beslut den 2015-09-15. Diarienummer 50-2460xx, 50-
2924xx och 50-2924xx. 
173 Ibid.	
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lien. Detsamma vad gäller deras hälsotillstånd. Migrationsverket kan därför inte avstå från att 

tillämpa Dublinförordningen och avvisar AA-CC till Italien.174 

Även hänsyn till barnets bästa har beaktats men det kan inte anses strida mot BB och CC 

bästa att överföra dem tillsammans med sin mor till Italien.175 

 

7.3 Forum, Parter, Yrkande, domskäl, domslut, skiljaktiga 

Målet som rör ett offer för människohandel tas här upp i Migrationsdomstolen och rör överfö-

ring enligt Dublin förordningen. Parterna är AA och henne två tvillingbarn BB och CC mot 

migrationsverket. 

Migrationsverket har beslutat att avvisa AAs ansökan om uppehållstillstånd och arbetstill-

stånd samt hennes två barns ansökningar och överföra dem till Italien i enlighet med Dublin-

förordningen. 

Sökande yrkande: AA överklagar migrationsverkets beslut och yrkar att hon och hennes två 

barn ska beviljas uppehållstillstånd i Sverige och inte överföras till Italien.  

Svarande yrkar: Migrationsverket bestrider detta och anför följande. Den allmänna situationen 

i Italien utgör inte hinder för överföring enligt Dublinförordningen. Inte heller psykiskohälsa 

utgör i sig hinder och ska anses stötande ur ett humanitärt perspektiv. Möjligheten till vård i 

andra EU-länder får anses vara tillräckligt. Det begångna brott som anges får anses vara ett 

fall för italienska myndigheter.  

Domskäl: det är ej bevisat att omständigheterna i Italien är sådana att en överföring ej skall 

ske. Frågan blir då om Sverige trots detta ska överta ansvaret för familjens asylansökan. 

Domstolen ifrågasätter inte AAs uppgifter om dennes psykiska ohälsa samt lider av sitt hälso-

tillstånd som angivits. Dock finner domstolen inte att AAs hälsotillstånd i sig är tillräckligt för 

att det ska anses föreligga starka humanitära skäl. Detta med tanke på möjligheten att vårdas i 

Italien. 

Vad gäller henne situation att hon blivit utsatt för människohandel och tvingats sälja sexuella 

tjänster samt utsatts för hot och våld är i normala fall är en fråga för de Italienska myndighet-

																																																													
174 Migrationsverkets beslut den 2015-09-15. Diarienummer 50-2460xx, 50-2924xx och 50-2924xx. 
175 Ibid.	
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erna att hantera. Det faktum att AA inte sökt hjälp av de Italienska myndigheterna kommer 

dock inte att vara till hennes nackdel i detta mål. 

Migrationsdomstolen gör bedömningen att omständigheterna i målet var för sig inte är till-

räckliga för att underlåta en överföring men vid en samlad bedömning, där AAs rädsla för att 

återföras till den utsatt situation hon tidigare varit i är av avgörande betydelse, föreligger 

straka humanitära skäl och det framstår som stötande ur ett humanitärt perspektiv att fullfölja 

överföringen. Barnens situation och principen om barnens bästa har även beaktats i detta be-

slut. 

Domslut: Migrationsdomstolen upphäver migrationsverkets beslut och återvisar målet till 

migrationsverket för prövning av AA-CC asylansökan.  

Skiljaktiga: två skiljaktiga ansåg att det brott som begåtts inte var Sveriges utan Italiens sak 

att pröva och att AA inte vänt sig till myndigheterna i Italien. Då det inte framkommit skäl att 

anta att Italienska myndigheter inte kan hjälpa AA i henne situation kan det inte anses utgöra 

starka humanitära skäl. Det finner inte heller att det i omständigheterna i övrigt, inte för sig 

eller sammantaget, finns skäl att underlåta överföring. AA-CC skall därför överföras till Ita-

lien och överklagandet avslås. 

7.4 Analys 

Den juridiska frågan i målet är; vad krävs för att uppnå humanitära skäl? Undantag från Dub-

linförordningen regleras i artikel 17.1 och ger varje medlemsstat en möjlighet att frångå för-

ordningen. Enligt det som sägs i artikeln (utreds mer utförligt i kapitel 6) tas inga omständig-

heter upp som kan ligga till grund för varför eller när detta undantag får ske. Det är därför upp 

till varje medlemsstat att själv bestämma när det blir tillfälle för detta. I Sverige har man an-

gett att det krävs humanitära skäl för att frångå förordningen och utgångsläget är att alla med-

lemsstater uppfyller kraven samt har lika möjligheter att ansvara för de olika fallen. Sverige 

gör därför endast i särskilda fall detta undantag (i princip aldrig) för att inte motverka förord-

ningens syfte och därmed, som de anses, även den effektivitet som förordningen har för avsikt 

att skapa.176 

När det gäller humanitära skäl menas det situationer som skulle kunna betraktas som inhu-

mant att genomföra. Vilka situationer detta rör sig om är dock vara svårare att avgöra och 

situationen blir därför också svår att bedöma. De kriterier som ställts i nationell lag är att det 

																																																													
176 RCI 06/2014, 14 jan 2014, s.7, 8, MIG 2007:8, MIG 2007:32, MIG 2010:18 osv. 
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endast får ske i undantagsfall och att utrymmet för att frångå förordningen är mycket begrän-

sat. I den praxis som finns rörande detta har avsteg gjorts ytterst sällan och har då handlat om 

att hålla ihop familjer (MIG 2010:18) och situationer där effektiviteten, som är förordningens 

syfte, motverkats med en överföring (UM 1412-13).  

När det kommer till offer för människohandel som fått utstå stort lidande kan det finnas an-

ledning att enligt humanitära skäl avstå från en överföring och istället lägga fokus på att 

minska offrets lidande så snabbt som möjligt. Detta genom att ge denne en chans att åter-

hämta sig och få vård först.177 

Rättsfallet behandlar frågan om ansvar och offrets bästa, bland annat om offret ska skickas 

tillbaka landet där denne utsatts för människohandel och tvångsprostitution. Det handlar också 

om möjligheten att utreda brottet vilket bäst görs i landet brottet begåtts. Samt vem som ska ta 

ansvar för offrets återhämtning och vård. Ett sådant resonemang lägger stor vikt vid att döma 

förövaren och vem som ska ta ansvar för offret med fokus på ekonomiskt ansvar. Ett annat 

fokus skulle istället kunna vara att i första hand se till så att offret får en möjlighet att börja 

sitt fria liv så snabbt som möjligt oavhängigt av i vilken stat detta sker och var brottsutred-

ningen som även den bör inledas för att åtala och döma förövarna är.  

Att sända tillbaka AA till Italien i detta fall skulle begränsa hennes liv avsevärt eftersom att 

AA då inte skulle kunna vistas ute av rädsla för att bli upptäckt, samt öka oron och ångest. Ett 

logiskt alternativ för offret i detta fall är därför att söka skydd i ett land där nätverket inte är 

etablerat och därmed också minska risken för att åter hittas. I AAs fall handlar det även om 

två spädbarn som också skulle tvingas gömmas sig och därmed begränsa deras frihet. 

 

7.4.1 Kritiskt genusperspektiv 

7.4.1.1 Offerperspektivet 

I ett offerperspektiv bör i första hand fokuseras på offrets bästa. Det innebär inte att först ta 

ställning till om man kan tänkas sig att delta i en brottsutredning där man måste gå igenom 

allt det svåra man just upplevt en gång till. Det innebär inte heller att behöva konfrontera sin 

förövare i en rättssal innan man hunnit återhämta sig från det man utsatts för. Vidare innebär 

offerperspektivet inte heller att hamna i en utredning om vilket land som ska ta ansvar för 

offrets återhämtningsprocess. Det som beskrivits handlar om statens bästa och brottsutred-
																																																													
177	Talita,	Vad	erbjuder	vi?	Traumaterapi,	http://talita.se/vad-erbjuder-vi,	hämtat	23	maj	2016.	
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ningens bästa. Offrets bästa är att så fort som möjligt få komma till ett boende som har kun-

skap om offrets behov och att där erbjudas hjälp för återhämtning. Det kan bl.a. bestå av 

läkarvård, psykologer specialiserade på området. Med andra ord ett boende där offret kan 

känna sig trygg och på så sätt få möjlighet att återhämta sig i sin egen takt utan press på att 

leverera något tillbaka i ett så tidigt och skört stadium.178 

En viktig fråga att ställa är om det verkligen bör vara avgörande för brottsutredningen i fall 

som rör människohandel att offret deltar i denna? Några viktiga saker att ta ställning till gäl-

lande offrets roll i brottsutredningen är att offret i många fall inte har sammanhängande min-

nen och minnesluckor på grund av svåra situationer som blockerat bort dessa samt att många 

tagit droger vilket också kan ha inverkan på berättelsen.179 Offret lider inte sällan av ångest 

över att konfrontera förövaren vilket kan leda till stress och även att offret inte vågar säga 

sanningen.180 Det kan i sin tur leda till att vittnesmålet inte anses trovärdigt. Det ställs i dags-

läget höga krav på offret för att få en positiv utgång i människohandelsmål vilket är orimligt 

med tanke på vad de har gått igenom och det psykiska tillstånd många offer befinner dig i den 

närmaste tiden efter befrielsen. Det är viktigt att inte tumma på rättssäkerheten och skyddsa-

spekten för den åtalade men att under de omständigheter det är möjligt lätta på offrets börda 

för att kunna ge dem en chans att återhämta sig på bästa sätt. 

Om offret inte skulle ha lika stark koppling till brottmålsutredningen skulle större fokus 

kunna ligga på att hjälpa offret att återhämta sig och komma på fötter igen. Det skulle inte 

heller vara lika relevant att ansvarig medlemsstat enligt Dublinförordningen tar hand om off-

ret. Fokus skulle då kunna ligga på offrets bästa enligt detta perspektiv och utifrån offrets 

bästa avgöra vilket land som blir ansvarigt.   

 

7.4.1.2 Tillgänglighet – Efterfrågan 

Enligt förövarperspektivet, som kan ses som en fortsättning på offerperspektivet, vill de ställa 

krav och ansvar på förövaren och inte lägga fokus enbart på offret. Enligt detta perspektiv 

talas det också om att lätta på offrets börda att delta i brottmålsprocessen för att kunna få en 

positiv utgång som leder till en fällande dom. Utredningen och domstolsprocessen bör till stor 
																																																													
178  Offrets reaktioner och upplevelser beskrivs kort i BRÅ rapport 2008:24 av Forsman M och Korsell L, Sexu-
ell människohandel: En fråga om tillgång och efterfrågan, Västerås 2008, s. 80f. 
179 Intervju med Vivika Lebsund målsägandebiträde i flera fall som rör människohandel. Sverigesradio, Offer för 
människohandel ändrar ofta vittnesmål, ons 30 jan 2013 (kl. 11.50) 
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5426451, hämtat 18 maj 2016. 
180 BRÅ rapport 2008:24, s. 79.	
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del kunna genomföras utan offrets medverkan och ändå kunna leda till fällande dom. Det 

skulle därmed befria offret från den press som domstolsprocessen och utredningen innebär 

samt hjälpa återhämtningsprocessen avsevärt.  

 

7.4.1.3 Kontraktsperspektivet 

I ett kontraktsperspektiv handlar det i stället om att ta ansvar för sin egen del i situationen som 

en självständig individ. Åsikten att offret ska bidra till den rättsprocess som inledas för att 

bekämpa brottsligheten och förhindra att fler människor utsätts för ett liknande utnyttjande 

blir aktuell. Att inte betrakta individen som utsatts för människohandel som ett offer utan som 

en individ som har rätt till upprättelse för det brott som begåtts gentemot denne leder till att 

individen inte hamnar i fokus utan istället att brottsligheten bekämpas. Det blir också viktigt 

att den medlemsstat där brotten begåtts också är den stat som ansvarar för att utreda de be-

gångna brottet och erbjuda den som utsatts upprättelse.  

I dagsläget är det också enligt detta perspektiv lagen till stor del utgår ifrån. Detta trots att 

Sverige utger sig för att ha antagit ett offerperspektiv. 

 

7.5 Period för återhämtning och eftertanke  

I Europarådets konvention om bekämpande av människohandel artikel 13 erbjuds offer för 

människohandel en reflektionsperiod på minimum 30 dagar för att kunna återhämta sig från 

det hemska denne utsatts för samt bestämma sig för om denne är villiga att samarbeta med 

myndigheterna i utredningen av människohandelsbrottet.181 

”Varje part ska i sin nationella lag fastställa en period på minst 30 dagar för återhämtning och ef-

tertanke, om det finns skälig anledning att tro att den berörda personen är ett brottsoffer. Perioden 

ska vara så lång att personen kan återhämta sig och göra sig fri från människohandlarnas infly-

tande och/eller fatta ett välinformerat beslut om samarbete med behöriga myndigheterna. Under 

denna period ska inget beslut om utvisning av personen kunna verkställas. Denna bestämmelse ska 

inte påverka den verksamhet som de behöriga myndigheterna bedriver i alla faser av de tillämpliga 

nationella förfarandena, särskilt när de utreder och väcker åtal för de berörda brotten. Under 

																																																													
181 Nr. 8 Europarådets konvention om bekämpande av människohandel, 16 maj 2005, trädde i kraft 1 sep 2010, 
artikel 13. 
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denna period ska parterna tillåta berörda personer att vistas inom deras territorium.”182 

Den svenska regeringen beslutade den 12 maj 2005 att underteckna konventionen och sedan 

även att ratificera konventionen den 20 maj 2010. Detta betyder för Sveriges del att staten är 

bunden att följa avtalet.183 

Vidare regleras betänketiden för offer för människohandel även i EUs direktiv från 2004. 

”1. En medlemsstat skall se till att de berörda tredjelandsmedborgarna får en betänketid som ger 

dem möjlighet att återhämta sig och komma över inflytandet från förövarna av brotten så att de kan 

fatta ett välgrundat beslut om att samarbeta med de behöriga myndigheterna. 

Den i första stycket beskrivna betänketidens varaktighet och startpunkt skall fastställas i enlighet 

med den nationella lagstiftningen. 

2. Under betänketiden, i väntan på beslut från de behöriga myndigheterna, skall de berörda tredje-

landsmedborgarna ha tillgång till den behandling som anges i artikel 7, och inget beslut om avvis-

ning eller utvisning får verkställas mot dem. 

3. Betänketiden skall inte ge rätt till uppehållstillstånd enligt detta direktiv. 

4. En medlemsstat får när som helst avbryta betänketiden, om de behöriga myndigheterna har fast-

ställt att den berörda personen aktivt, frivilligt och på eget initiativ har återupptagit kontakten med 

förövarna av de brott som avses i artikel 2 b och 2 c, eller av skäl som rör allmän ordning och 

skyddet av den inre säkerheten.”184 

 

I den svenska lagstiftningen regleras betänketiden för offer för människohandel i UtlL 5:15 2 

st. och lyder: 

”Ett tidsbegränsat uppehållstillstånd om minst sex månader skall på ansökan av förundersöknings-

ledaren ges till en utlänning som vistas 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 myndigheterna, 

  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. 

																																																													
182 Europarådets konvention om bekämpande av människohandel, artikel 13.	
183 SÖ 2010:8, Europakonventionen om bekämpande av människohandel, Warszawa 16 maj 2005. 
184 EU direktiv 2004/81/EG, artikel 6. 
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Om utlänningen vill ha betänketid för att återhämta sig och för att kunna ta ställning till om han el-

ler hon vill samarbeta med de brottsutredande myndigheterna, skall på ansökan av förundersök-

ningsledaren ett tidsbegränsat uppehållstillstånd om 30 dagar meddelas om de förutsättningar som 

anges i första stycket 1 och 4 är uppfyllda.”185 

 

Regleringen i den svenska lagstiftningen är till följd av EU direktivet186 som reglerar omstän-

digheterna kring offer för människohandel. Det förslag som regeringen lade fram gällde vilka 

kriterier som uppställs för uppehållstillstånd för en utlänning som medverkar vid en förunder-

sökning eller huvudförhandling i brottmål vilket även tydligt speglas i lagrummet.187 

Enligt artikel 6 i direktivet skall en medlemsstat se till att de berörda tredjelandsmedborgarna 

tillförsäkras en betänketid som ger dem möjlighet att återhämta sig och komma över inflytan-

det från förövarna av brotten så att de kan fatta ett välgrundat beslut om att samarbeta med 

behöriga myndigheter. Betänketidens varaktighet och startpunkt skall fastställas i enlighet 

med den nationella lagstiftningen. Betänketiden skall inte ge rätt till uppehållstillstånd enligt 

direktivet men avvisnings- eller utvisningsbeslut skall inte kunna verkställas mot de berörda 

under denna tid. I inledningen till direktivet anges att direktivet bör tillämpas utan att det på-

verkar de åtgärder som vidtas av de behöriga myndigheterna under alla etapper av de rele-

vanta nationella förfarandena och i synnerhet när de aktuella brotten utreds.188 

I propositionen angavs att förutsättningarna för att uppehållstillstånd för betänketid skall 

kunna meddelas bör vara att utlänningens medverkan behövs för att förundersökning eller 

huvudförhandling i brottmål skall kunna genomföras och att hänsyn till den allmänna ord-

ningen och säkerheten inte talar emot att tillstånd beviljas.189 Resultatet av detta finns i gäl-

lande rätt där offrets rätt till betänketiden är kopplad till brottsutredningen.190 

Enligt direktivet skall betänketidens varaktighet fastställas i enlighet med den nationella lag-

stiftningen. För att bevispersonen skall få tid att tänka över om han eller hon är villig att sam-

arbeta med myndigheterna måste betänketiden vara tillräckligt lång för att personen utifrån 

sina förutsättningar skall kunna fatta ett välgrundat beslut. Det kan vara en rad olika faktorer 

som har betydelse för hur lång tid en enskild individ behöver. Behovet av att återhämta sig 
																																																													
185 Utlänningslag (2005:716) kap 5 § 15. 
186 EU direktiv 2004/81/EG, artikel 6. 
187 Prop. 2006/07:53 s. 1. 
188 Ibid, s. 26. 
189 Ibid, s. 27. 
190 Utlänningslag (2005:716) 5 kap 15 § 2 st. 
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efter vad som hänt är naturligtvis en viktig faktor. Relationen till gärningsmännen är en an-

nan. Det kan även finnas en hotbild mot utlänningen. Hur lång tid som behövs kan således 

variera från fall till fall.191 I Europarådskonventionen om åtgärder mot människohandel införts 

en minimitid på 30 dagar för betänketid för offer för människohandel. Genom att begränsa 

betänketiden till 30 dagar uppnås en rimlig avvägning mellan förundersökningens krav och 

hänsynen till brottsoffren.192  

I de flesta fall torde polisen genom spaningsverksamhet eller andra utredningsåtgärder på 

grund av misstanke om brott redan i ett tidigt skede kunna avgöra om dem som påträffas vid 

ett polisingripande kan komma i fråga för att medverka vid förundersökning eller rättegång. 

Det kan också finnas fall där en frivilligorganisation hjälper berörd person att vända sig till 

myndigheterna eller där utlänningen kontaktar myndigheterna på eget initiativ.193 Enligt di-

rektivet skall betänketidens startpunkt fastställas i enlighet med den nationella lagstiftningen. 

I tidigare propositionen understryks att förundersökningsledaren för att förhindra avvisning 

eller utvisning skyndsamt bör ansöka om ett tidsbegränsat uppehållstillstånd när polisen på-

träffar de kvinnor eller män som utsatts för människohandel.194 

I ett rättsfall från kammarrätten beviljas sökande uppehållstillstånd enligt UtlL 5:15 § från 4 

feb till och med 4 juni alltså 4 månader. Detta trots att Italien accepterat att ta emot X enligt 

Dublinförordningen. Migrationsverket avslår dock X asylansökan och X överklagade detta 

med stöd av förordningens artikel 16.2. Där stadgas det att om en medlemsstat utfärdar uppe-

hållstillstånd till den asylsökande, ska de skyldigheter som anges i artikel 16.1 överföras till 

den medlemsstaten. Av artikel 16.1 b följer att den medlemsstat som enligt kriterierna i Dub-

linförordningen har ansvaret för att pröva en asylansökan ska vara skyldig att slutföra pröv-

ningen av asylansökan.195 

Migrationsverket medgav bifall till överklagan då de anser att de borde vara ett tillstånd enligt 

16.2 i Dublinförordningen och Sverige tog därför över skyldigheten att pröva X asylansö-

kan.196 Enligt Migrationsöverdomstolens bedömning innebär ovan nämnda bestämmelser i 

																																																													
191 Prop. 2006/07:53 s. 27. 
192 Ibid, s. 28. 
193 Ibid, s. 28. 
194 Ibid, s. 29. 
195 KamR UM 2306-13. 
196 Ibid. 
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Dublinförordningen att ansvaret för att pröva X asylansökan överfördes till Sverige då han 

beviljades tillfälligt uppehållstillstånd här.197 

Sverige har fått mycket kritik från internationella organisationer vad gäller tillämpningen av 

reflektionsperioden som alla offer för människohandel har rätt till, vilket även nämnts tidigare 

i uppsatsen. Bland annat har GRETA och U.S. Department of State konstaterat att reflekt-

ionsperioden inte ska vara kopplad till brottsutredningen och att det inte heller är rimligt att 

endast åklagaren kan ansöka om att ett offer för människohandel ska erhålla denna rätt.   

 

7.5.1 Kritiskt genusperspektiv 

7.5.1.1 Offerperspektivet 

För att fokus ska ligga på offret måste också lagstiftning se till offrets bästa och inte till myn-

digheternas bästa eller brottsprocessens bästa. I första hand ska det handla om att offret ska få 

en chans att återhämtas sig men inte bara det utan också en chans att fatta ett beslut om denne 

vill eller inte vill medverka i en brottmålsprocess. Om svaret blir att denne inte vill det ska 

inte ett sådant beslut begränsa offrets möjligheter till återhämtning och hjälp i sin svåra situat-

ion. 

Det faktum att rättigheten är kopplad till brottsutredningen ställer stor press på offret att delta 

i utredningen vilket kan försvåra återhämtningen och göra att personen plågas av ångest och 

stress för vad som ska hända dem om domslutet blir negativt. 

 

7.5.1.3 Efterfrågan - förövarperspektivet 

I likhet med offerperspektivet vill man i förövarperspektivet se till offrets bästa men då ge-

nom att flytta fokus från offret till förövaren och lägga fokus på dem. Detta vill man dels göra 

för att ta offret från rampljuset och pressen och ge denne ett större utrymme att fokusera på 

återhämtning och dels för att man anser att det är förövaren som har begått brottet och därför 

också denne som ska vändas och vridas på för att ansvar ska kunna utkrävas genom i en fäl-

lande dom. Att lägga för stor fokus på offret flyttar allas blickar mot offret istället för att se 

förövaren och lägga fokus på vem denne är och vad denne gjort. 
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Att flytta fokus från offret gör också att offret får större andningsrum och möjlighet att känna 

sig trygg för en snabbare återhämtning och kanske frivilligt deltagande i utredningen.  

 

7.5.1.2 Kontraktsperspektivet 

När det kommer till kontraktsperspektivet handlar det inte om att sätta offret i fokus utan att 

betrakta alla som självständiga individer som kan ta hand om sig själva. Det ger ett större ut-

rymme för att göra en koppling mellan ett givande och tagande. Med detta menar jag att, ge-

nom att ge den som utsatts för människohandel för sexuella ändamål, en tid att återhämta sig 

och att få vård och stöd genom samhällets resurser förväntar man sig att personen ger något 

tillbaka till samhället. Detta genom att bidra med sitt vittnesmål för att på så sätt kunna döma 

förövarna, vilket därmed tjänar ett samhällssyfte. 

 

7.6 Dublin förordningen 17.1 

I Dublinförordningens artikel 17.1 anges att en medlemsstat har möjlighet att frångå bestäm-

melserna i 3.1. Detta kan benämnas statens skön och ger staten en möjlighet att själv fatta 

beslut om att ta över en tredjelandsmedborgares ansökan. I artikel 17.1 1st och 2st 1 mening-

en, står det: 

 

”Genom undantag från artikel 3.1 får varje medlemsstat besluta att pröva en ansökan om internat-

ionellt skydd som den har mottagit från en tredjelandsmedborgare eller en statslös person, även om 

det inte föreligger någon sådan skyldighet enligt de kriterier som anges i denna förordning. 

Den medlemsstat som beslutar att pröva en ansökan om internationellt skydd enligt denna punkt ska 

bli ansvarig medlemsstat och ska påta sig de skyldigheter som följer av detta ansvar...”198 

 

I inledningen till förordningen anges att Europaparlamentet och Europeiska unionens råd an-

tagit denna förordning med beaktande av ett antal yttranden och förslag samt med anledning 

av ett antal punkter varav i punkt 17 anges att; varje medlemsstat bör kunna frångå ansvars-

kriterierna, särskilt om det föreligger humanitära eller ömmande skäl, för att sammanföra fa-

miljemedlemmar, släktingar eller andra närstående och pröva en ansökan om internationellt 
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skydd som den staten har mottagit eller som lämnades in i en annan medlemsstat, även om det 

inte skulle vara ansvariga för prövningen enligt de bindande kriterierna i denna förordning.199 

I artikeln 17.1 anges inte vilka avsteg från förordningens ansvarskriterier som kan eller får 

göras. Medlemsstaterna ska dock följa gällande europeisk och nationell praxis inom området. 

Utöver det så har medlemsstaterna en möjlighet att underlåta tillämpning av förordningens 

överföringsbestämmelser i enlighet med bestämmelsen om det anser att det är nödvändigt.200 

Det ska göras en individuell bedömning i varje enskilt fall och migrationsverket kan av effek-

tivitetsskäl välja att pröva ärendet mot hemlandet istället för att inleda ett förfarande enligt 

Dublinförordningen.201  

I den nationella praxis som finns har migrationsöverdomstolen i ett antal mål konstaterat att 

möjligheten att frångå förordningens ansvarighetskriterier är mycket begränsad.202 I mål UM 

3524-12 uttalade Migrationsöverdomstolen att Dublinförordningens övergripande mål och 

bakomliggande syfte är att tillämpningen av förordningen ska säkerställa att asylsökande 

inom EU snabbt får tillgång till asylförfarandet i någon av medlemsstaterna genom att det på 

ett tydligt och praktiskt sätt går att fastställa vilken stat som ska pröva en asylansökan. Ofta 

förekommande och omotiverade avsteg från tillämpningen av förordningens ansvarighetskri-

terier kan förväntas bringa oreda i systemet och även minska förutsebarheten i tillämpningen. 

Det skulle vara till nackdel inte bara för de berörda staterna utan även för de berörda enskilda 

personerna.203  

Artikel 17.1 är statssuverän och därför inte beroende av enskildas ansökningar eller överkla-

ganden för att tillämpas. Bestämmelsen innehåller ingen tidsbegränsning men den kan inte 

tillämpas när den berörda inte längre finns kvar i landet.204 Enligt dom C-4/2011 finns ingen 

subjektiv rättighet för den enskilda att åberopa suveränitetsklausulen i ett överklagande vilket 

också innebär att medlemsstaten inte har någon skyldighet att pröva en ansökan om internat-

ionellt skydd. Det är upp till medlemsstaten att avgöra när klausulen ska användas.205 

																																																													
199 EU nr 604/2013, inledande punkt (17).	
200 Lifos, Rättsligt ställningstagande: RCI 06/2014, 2014-01-14, s. 2. 
201 RCI 06/2014, s. 9. 
202 MIG 2007:8	
203 UM 3524-12, s. 5. 
204 RCI 06/2014, s. 9.	
205 Mål C-4/11: Bundesrepublik Deutschland mot Kaveh Puid, 14 nov 2013, s. 5. 
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7.6.1 Humanitära skäl 

Enligt den nationella synen i Sverige bör humanitära överväganden som undantag från Dub-

linförordningens ansvarighetskriterier ske när det kan framstå som humanitärt stötande att 

överföra personen till den mottagande staten. Det är i normala fall inte tillräckligt med fysisk 

eller psykisk ohälsa för att underlåta tillämning av Dublinförordningen. Det kan dock vara en 

bidragande orsak i det fall en överföring kan komma att förvärra hälsan samt om den sökande 

inte har fått sin ansökan prövad i den ansvariga medlemsstaten kan också vid en samlad be-

dömning bidra till att den sökande får sin ansökan prövad i Sverige.206 

Det är alltid upp till migrationsverket att utifrån varje enskilt falls omständigheter göra en 

bedömning om överföring skall ske. Det blir ofta en fråga om en sammanvägd bedömning av 

fler olika omständigheter rörande den sökandes situation. Det kan i enskilt ömmande undan-

tagsfall förekomma personliga omständigheter som kanske inte var för sig men sammantaget 

medför att en överföring framstår som orimlig. Då detta rör en individuell och samlad be-

dömning kan inte ett uttömmande svar gällande vilka omständigheter som kan ligga till grund 

för ett avsteg från ansvarighetskriterierna ges.207 

Principen om barnets bästa som regleras i UtlL 1:10 och artikel 6 i Dublinförordningen ska i 

fall som rör barn särskilt beakta barnets hälsa och utveckling samt vad barnets bästa i övrigt 

kräver. Det finns då också ett större utrymme att avstå från ansvarighetskriterierna när det 

gäller barn och särskilt barn utan vårdnadshavare.208 

AA fick innan sin prövning i migrationsdomstolen (mål UM-6918-15) avslag på sin asylansö-

kan hos migrationsverket med anledning av att AAs asylprövning enligt Dublinförordningen 

skulle ske i Italien. Migrationsverket skriver i sin motivering mot en överföring till Italien 

följande. En medlemsstat har möjlighet att enligt artikel 17.1 i Dublinförordningen pröva en 

utlännings asylansökan även om det inte finns några sådana skyldigheter enligt förordningen 

men för att underlåta tillämpning av förordningen krävs starka humanitära skäl. Samt att end-

ast det förhållandet att en person skulle kunna beviljas uppehållstillstånd med stöd av nation-

ella bestämmelser om synnerligen ömmande omständigheter inte är tillräckligt. Det krävs där 

utöver att det ska framstå som stötande ur ett humanitärt perspektiv att genomföra en överfö-

ring enligt Dublinförordningen.209 
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I MIG 2007:8 angav Migrationsöverdomstolen att undantag från ansvarighetskriterierna end-

ast kan ske när det föreligger straka humanitära skäl och att detta får anses som synnerligen 

begränsat. Vidare anges att det i bedömningar från tidigare praxis när Sverige kan avstå från 

att tillämpa Dublin konventionen på grund av humanitära skäl anser migrationsöverdomstolen 

vara väl avvägda och kan även fortsättningsvis vara vägledande. I detta fall anser migrat-

ionsöverdomstolen att rädsla för sin make som misshandlat och hotat henne och dennes dotter 

samt rädsla för att sändas till hemlandet och med hänsyn till barnets bästa då hon på grund av 

situationen lider av psykisk ohälsa som påverkar hennes föräldraskap. Domstolen betvivlar 

inte att hon befinner sig i en utsatt och besvärlig situation och att barnet påverkas av detta. Det 

är dock inte av sådan styrka att det finns anledning att frångå konventionens ansvarighetsreg-

ler och kan ses som starka humanitära skäl.210 

I mål MIG 2007:32 anges att Dublinförordningen i allt väsentligt överensstämmer med kon-

ventionen. Det krävs därmed även starka humanitära skäl för att underlåta tillämning av Dub-

linförordningens regler om överförande. Det betyder att endast förhållandet om anknytning 

eller synnerligen ömmande omständigheter inte är tillräckliga utan det ska framstå som stö-

tande ur ett humanitärt perspektiv att fullfölja överföringen. I detta fall stod det inte klart att A 

skulle beviljas uppehållstillstånd enligt UtlL och det saknas därför särskilda humanitära skäl 

för att Sverige ska överta prövningen.211  

 

7.6.2 Statens skön 

Dublinförordningen ger i denna artikel alla medlemsländer en möjlighet att själva bestämma 

när avsteg ska göras, även kallat ”statens skön”. Förslagsvis tas det upp att artikeln kan an-

vändas för att inte splittra familjer varför samtliga familjemedlemmars prövning bör ske i 

samma land.212 Grekland är även ett exempel på när det humanitära kraven på flyktingmotta-

gandet inte uppfylldes och medlemsländerna därför inte tillåts skicka asylsökande till Grek-

land i enlighet med N.S.-domens principer, vilket också resulterade i artikel 3.2 i förordning-

en.213  

Sverige har valt att begränsa möjligheten att frångå förordningen till att gälla särskilt humani-

tära skäl. Detta ställer höga krav på vilka omständigheter som kan ligga till grund för ett av-
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steg. Sverige visa tydligt med dessa kriterier att ett avsteg inte är önskvärt och att förordning-

en ska följas så långt de är möjligt. Detta trots att några särskilda krav egentligen inte ställs 

enligt förordningen. Det som anges är att avsteg bör göras när de kan anses humanitärt att 

göra detta, exempelvis när det handlar om att hålla samman familjer så att samtliga familje-

medlemmars prövning sker i samma land. Vad som annars bör anses som humanitärt är upp 

till varje medlemsstat att avgöra. 

I AAs fall frångår Sverige förordningen efter en samlad bedömning som anses uppfylla kra-

ven för särskilda humanitära skäl. i denna bedömning tas AAs psykiska tillstånd med (Intyg 

från psykolog och läkare), det faktum att AA utsatts för människohandel, rädslan för att åter 

hamna i tvångsprostitution, vad som skulle hända AA och barnen om de blev hittade, samt 

barnens bästa. Det faktum att AA utsatts för tvångsprostitution av ett kriminellt nätverk som 

hittat henne efter att hon flytt två gånger räcker alltså inte för att särskilt humanitära skäl ska 

anses föreligga. Domstolen konstaterar i domen att omständigheterna var för sig inte var till-

räckliga men sammantaget ansågs särskilt humanitära skäl föreligga.214 

Som tidigare nämnts och även tas upp av rättschef Fredrik Beijer är utgångspunkten att de 

ärenden där förordningen är tillämplig ska handläggas i enlighet med förordningens bestäm-

melser och att ofta förekommande och omotiverade avsteg från tillämpningen av förordning-

en bör därför inte ske.215 För att förordningen ska fullfölja sitt syfte är det givetvis viktigt att 

följa den samt för att bedömningen inte ska bli godtycklig och utgången svår att bedöma. Att 

göra avsteg från förordningen när det handlar om människor utsatta för människohandel för 

sexuella ändamål kan knappast betraktas som omotiverat eller orimligt.  

 

7.6.3 Kritiskt genusperspektiv 

7.6.3.1 Offerperspektivet 

Enligt ett offerperspektiv och där fokus bör ligga på att i första hand hjälpa offret handlar de 

om att ge denne en trygg bostad och de förutsättningar som krävs för att ge offret en möjlighet 

att återhämta sig och en möjlighet till ett liv i frihet. Fokus bör därför inte ligga på att avgöra 

vilken stat som är den ansvariga för den som utsatts och är i behov att hjälp. 
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Vid beaktan av offerperspektivet där offret ska stå i fokus blir detta avsteg särskilt viktigt. 

Detta då offret ska ha första prioritering och där de handlar om att erbjuda hjälp så snart som 

möjligt vilket en ansvarsprövning inte kommer bidra till och en flytt efter att ha genomgått så 

svåra omständigheter inte bör ses som humanitär. Humanitärt i detta läge är att erbjuda hjälp, 

stöd och trygghet så snabbt som möjligt. En lösning skulle därför kunna vara att detta ska ske 

i det land där offret upptäckts, en eventuell flytt kan sedan komma på tal när offret är redo för 

det.  

 

7.6.3.2 Efterfrågan - Förövarperspektivet 

Vad gäller förövarperspektivet i detta fall som kan anses vara en fortsättning på offerperspek-

tivet men där förövaren står i centrum och ska stå till svars och ta ansvar för sitt handlande. 

Enligt detta perspektiv blir det viktigt att förövaren ställs inför rätta och får stå till svars för 

sitt handlande. En brottsutredning bör dock kunna inledas utan offrets medverkan till en bör-

jan och alternativa sätt bör kunna användas för att inte kompromissa offrets möjlighet att åter-

hämta sig i lugn och ro. 

 

7.6.3.3 Kontraktsperspektivet 

I ett kontraktsperspektiv bör fokus läggas på att följa den riktlinjer som lagts ut för en så smi-

dig prövning som möjligt vilket underlättar för samtliga stater och brottsutredningen. Enligt 

detta perspektiv finns de ingen egentlig anledning att frångå förordningen. Detta då den bästa 

förutsättningen för att utreda brottet bör stå i fokus och möjligheten till detta ligger i att den 

som utsatts för människohandel för sexuella ändamål befinner sig i landet som ska pröva fal-

let. 

Eftersom att den utsatta enligt detta synsätt inte ska betraktas som ett offer bör inte fokus läg-

gas på individen utan istället lägga fokus på brottsutredningen och att personen får den upp-

rättelse denne har rätt till enligt lagen. 

 

7.7 Synnerligen ömmande omständigheter 
För att den som utsatts för människohandel för sexuella ändamål sedan ska få stanna i Sverige 

räcker det inte att kriterierna för att frångå Dublinförordningen är uppfyllda. Det krävs också 

att personen i fråga uppfyller kraven för skyddsskäl eller att det finns synnerligen ömmande 
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omständigheter för att få uppehållstillstånd i Sverige. I UtlL 5 kap 6 § regleras uppehållstill-

stånd på grund av synnerligen ömmande omständigheter. Bestämmelsen är en undantagsre-

glering och ska användas i de situationer som inte omfattas av huvudgrunderna för uppehålls-

tillstånd.216 Dessa är skyddsbehövande eller flykting och regleras i UtlL 5 kap 1 §.217 Lag-

rummet innebär att uppehållstillstånd kan beviljas en utlänning om det vid en samlad bedöm-

ning av dennes situation föreligger sådana omständigheter att personen bör få stanna i Sve-

rige.218 Det innebär också att det inte uttömmande kan anges i lagtexten vilka omständigheter 

som ska beaktas vid en prövning. Bestämmelsen är utformad på så sätt att en individuell 

prövning måste göras i varje enskilt fall.219 

UtlL grunder för att bevilja uppehållstillstånd består i att utlänningen bör få bosätta sig i Sve-

rige av humanitära skäl. Begreppet infördes redan på 1980 talet och flyttades sedan vidare till 

1989 års lagstiftning och sedan till 1997års lagstiftning. Möjligheten att bevilja uppehållstill-

stånd på grund av humanitära skäl har funnit i praxis sedan innan 1980. Vad humanitära skäl 

avser har dock ännu inte preciserats i lagtexten utan är överlämnad till rättstillämparen att 

avgöra. Detta har gjort att begreppet har varierat något och definieras främst i praxis och för-

arbeten. Då en samlad bedömning ska göras av den individuella situationen förekommer ofta 

en vägning av olika faktorer vid bedömningen om det finns humanitära skäl för att bevilja 

uppehållstillstånd.220 

Benämningen humanitära skäl ändrades till synnerligen ömmande omständigheter och ska 

gälla alla omständigheter som inte innefattas av huvudgrunderna för uppehållstillstånd. Hu-

manitära skäl ska dock behållas som samlingsbegrepp i UtlL. Anledningen till bytet är att 

regeringen ansåg att bestämmelsen om uppehållstillstånd på grund av humanitära skäl inte 

definierade vad som ska anses som humanitära skäl och att reglerna kring detta inte gav till-

räcklig vägledning för tillämpande myndigheter och domstolar. Det anfördes bland annat att 

reglera begreppet humanitära skäl i detalj flyttar fokus från bestämmelserna om skyddsbehov 

till de humanitära skälen. Det ansågs därför att ett förtydligande behövde göras samt ge ut-

rymme för en egen reglering av begreppet som dock inte får ta fokus från huvudgrunderna för 

uppehållstillstånd.221 Gällande rätt regleras i UtlL 6 kap 5 § och lyder: 

 
																																																													
216 Prop. 2009/10:152 s 27f 
217 Utlänningslag (2005:716) 5 kap 1 §. 
218 Prop. 2009/10:152 s 27f 
219 Prop. 2004/05:170 s. 280. 
220 Ibid, s. 184. 
221 Ibid, s. 185f.	
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”Om uppehållstillstånd inte kan ges på annan grund, får tillstånd 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, an-

passning till Sverige och situation i hemlandet särskilt beaktas. 

För barn får uppehållstillstånd enligt första stycket beviljas om omständigheterna är särskilt öm-

mande.”222 

 

Bestämmelsen är av undantagskaraktär och ska därför tillämpas restriktivt.223 Lagrummet 

berör endast de personer som redan befinner sig i Sverige, vilket framgår i uttrycket i be-

stämmelsen ”stanna i Sverige”.224 I propositionen anges att det särskilt ska beaktas om perso-

nen utsatts för människohandel.225 

Vid den samlade bedömning ska särskilt beaktas personens hälsotillstånd, dennes anpassning 

till Sverige samt situationen i hemlandet.226 För att ge en klarare bild av vad detta innebär 

beskrivs de mer ingående nedan. 

Hälsotillstånd: för att kunna bevilja en vuxen person uppehållstillstånd enbart på grund av 

medicinska skäl krävs att det är synnerligen allvarliga.227 Eftersom att en samlad bedömning 

ska göras kan inte ett visst hälsotillstånd bestämmas leda till uppehållstillstånd. Ett skäl kan 

dock vara att personen har livshotande fysisk eller psykisk sjukdom eller ett synnerligen all-

varligt funktionshinder. I ett sådant fall måste beaktas om det är rimligt att vården ges i Sve-

rige utifrån om vården är möjlig att ge i det enskilda fallet samt förväntas leda till påtaglig och 

varaktig förbättring av hälsotillståndet alternativt vara livsnödvändigt. Det måste även vara 

rimligt i det avseendet om personen kan få adekvat vård i hemlandet eller det land som denne 

ska sändas till. Det är inte tillräckligt att Sverige skulle kunna erbjuda en betydligt bättre vård 

än i hemlandet utan det ekonomisk konsekvenserna måste beaktas vid den samlade bedöm-

ningen.228 

Anpassningen till Sverige: de handlar då om personen anpassat sig till svenska förhållanden 

under en avsevärd vistelsetid i Sverige. Avgörande är vilken anknytning personen har fått till 

																																																													
222 Utlänningslag (2005:716) 5 kap 6 § 
223 MIG 2007:15 
224 Utlänningslag (2005:716) 5 kap 6 § kommentar karnov: Ingela Fridström, kommentar punkt 162, hämtad 16 
februari 2016.	
225 Prop. 2009/10:152 s 27f. 
226 Prop. 2004/05:170 s. 280. 
227 MIG 2007:35 
228 Prop. 2004/05:170 s. 280.	
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Sverige då tiden i sig inte ensamt kan vara avgörande för uppehållstillstånd. Vid bedömningen 

tas även hänsyn till personens anknytning till hemlandet, exempelvis familj som finns kvar 

och hur lång tid denne levt där.229  

Situation i hemlandet: handlar dels om personens anknytning till landet men även den situat-

ion som gör en avvisning till hemlandet olämplig vid en samlad bedömning av personens si-

tuation. Exempelvis social utstötning, traumatisering till följd av tortyr eller någon liknande 

situation samt människohandel.230 

Vilka beviskrav som ställs för synnerligen ömmande omständigheter framgår inte i lagrum-

met och det regleras inte heller i förarbetet. Enligt migrationsöverdomstolen är det den sö-

kande som har bevisbördan för att kriterierna i lagen är uppfyllda för uppehållstillstånd ska 

beviljas.231 Beviskravet har i olika situationer varierat beroende på vilka grunder som varit 

tillämpliga. Det finns alltså inte något fastlagt beviskrav eller generell princip för vilket be-

viskrav som gäller. Beviskrav och myndighetens egen utredningsskyldighet berodde på grun-

derna som åberopades i de olika fallen.232 

Migrationsöverdomstolen har därför fått ta hänsyn till det grunder som åberopats för att fast-

ställa vilket beviskrav som bör tillämpas för att bevilja ett uppehållstillstånd på grund av syn-

nerligen ömmande omständigheter. Exempelvis har medicinska omständigheter som åberopas 

kan vanligtvis utredas väl och i praxis har ett högt beviskrav ställts. Tillfredställande doku-

ment ska visa att personens hälsotillstånd är av sådan allvarlig karaktär att uppehållstillstånd 

kan beviljas.233 Vad gäller verkställighetshinder är dessa relativt enkla att klarlägga. Från tidi-

gare avgöranden i migrationsöverdomstolen måste utredningen visa att de finns ett konkret 

verkställighetshinder som kan beaktas vid en samlad bedömning om synnerligen ömmande 

skäl föreligger.234 I bedömningen om sökandes anpassning till Sverige är de avgörande hur 

lång vistelsetiden är, personens skolgång samt sociala relationer på arbete eller andra sociala 

nätverk av betydelse. Dessa omständigheter är vanligtvis oproblematiska att inkomma med. 

Det är därför enligt migrationsöverdomstolen upp till den sökande att inlämna uppgifter om 

anpassning till Sverige som ger skäl för uppehållstillstånd.235 Det har ställts högre krav på 

																																																													
229 Prop. 2004/05:170 s. 280. 
230 Prop. 2004/05:170 s. 192f och MIG 2009:31. 
231 MIG 2007:43 och MIG 2007:15	
232 SOU 2004:74, s. 160f. 
233 MIG 2007:15 och MIG 2007:35 
234 MIG 2008:38 
235 MIG 2010:6 
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bevisbördan när det handlar om omständigheter den sökande inte bör ha några problem att 

inkomma med. 

Beviskravet när det gäller situationen i hemlandet bedöms annars då det kan vara svårt att 

inkomma med. Exempelvis det förhållandet att en utvisning skulle kunna leda till social ut-

stötning eller andra svårigheter kan vara svårt att bevisa. I praxis från utlänningsnämnden har 

därför beviskraven ställts lågt. Sökandens påståenden har ofta godtagits då de inte kunnat ute-

slutas att sökandens uppgifter inte stämmer. Oavsett vilket beviskrav som ställs måste en be-

dömning göras utifrån de faktiska omständigheterna som åberopats till stöd för att det finns 

risk för social utstötning eller andra svårigheter och den riskbedömning som sedan görs uti-

från de omständigheter domstolen lägger till grund för bedömningen.236 

Ur migrationsöverdomstolens tidigare uttalanden framgår att det vid åberopande av flyktings-

käl eller skyddsbehov i övrigt ska den sökande göra sannolikt att förutsättningar för uppe-

hållstillstånd föreligger. Beviskravet kan inte ställas för högt när det gäller omständigheterna 

som ligger till grund för sökandes påståenden då fullständig bevisning sällan kan läggas fram 

som klart kan bevisa en sådan risk. Om bevisningen brister får den sökandes berättelse godtas 

om den framstår som trovärdig och sannolik. I sådant fall skall den läggas till grund i bedöm-

ningen av sökandes skyddsskäl.237  

Denna princip om bevislättnad används vid bedömningen av asylrätten i frågor om skyddsbe-

hövande och flyktingar. Frågan har inte närmare berört i samband med undantagen i 6 § men 

då det är en bestämmelse som ska tillämpas restriktivt gör migrationsöverdomstolen bedöm-

ningen att det inte kan ställas lägre krav i dessa fall rörande förhållandet i hemlandet. Sökande 

bör därför när det gäller synnerligen ömmande omständigheter göra sannolikt att det förelig-

ger en risk för socialt utstötande eller andra svårigheter vid ett återvändande till hemlandet. 

När det gäller omständigheterna som påstås medföra svårigheter vid hemkomst får den sö-

kande om det brister i bevisningen godtas om de framstår som trovärdigt eller sannolikt. Med 

utgångspunkt med vad som i övrigt framkommit i situationen i sökandes hemland och den 

framtida risken för att de påstådda svårigheterna ska uppstå och att det därmed vid en samlad 

bedömning kan anses föreligga sådana synnerligen ömmande omständigheter att uppehålls-

tillstånd bör beviljas.238 
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7.7.1 Kritiskt genusperspektiv 

7.7.1.1 Offerperspektivet 

Denna bestämmelse är den som i de flesta fall blir tillämplig när ett offer för människohandel 

vill söka uppehållstillstånd. Detta förutsatt att personen inte uppfyller kraven för flykting eller 

alternativt skyddsbehövande.239 Det kan dock konstateras att det är väldigt svårt att uppfylla 

kraven för att få stanna i Sverige av synnerligen ömmande omständigheter som också ska 

betraktas som en undantagsbestämmelse och tillämpas restriktivt.240 De tre omständigheter 

som ska beaktas enligt ovan, innebär för en person utsatt för människohandel att hälsan måste 

vara så svårt drabbad att denne endast kan behandlas i Sverige eller att personen inte kan an-

ses vara flyttbar p.g.a. sitt hälsotillstånd.241 I fall som rör människohandel är offren inte sällan 

traumatiserade och lider av PTSD. I dessa fall bör personen få vård så snabbt som möjligt och 

återhämtningsprocessen bör inte hindras av en prövning av vilket land som ansvarar för vår-

den. Att offret på grund av en PTSD-diagnos skulle få någon specialbehandling regleras i 

dagsläget inte i någon praxis och är inte tillräckligt för uppehållstillstånd. Den utsatta perso-

nen måste också riskera social utstötning eller att återtraffickeras i hemlandet för att inte sän-

das tillbaka.242 Detta kan vara svårt att bevisa då det sällan finns tillräcklig kunskap om de 

kriminella nätverken och dess utbredning, samt att situationen i hemlandet kan vara svår att 

bedöma.243 Sista kriteriet är anpassningen till Sverige vilket är ett kriterium som offer för 

människohandel ytterst sällan bör kunna uppfylla.244 Detta då det ofta flyttas mellan olika 

länder, att de lever avskilda från övriga i samhället och inte alltid har möjlighet att röra sig 

fritt. 

Att ställa höga krav på offret för att denne ska få en möjlighet att stanna i Sverige kan anses 

strida mot offerperspektivet då lagstiftningen inte tar offrets bästa i beaktande utan statens 

bästa vad gäller att ta sig an ett människohandelsoffer. I förarbetet till utlänningslagen tas of-

fer för människohandel upp och de uppmanar till att särskilt beakta sådana omständigheter. 

Detta ger utrymme för att räkna offer för människohandel som en grupp som kan skyddas 

enligt detta lagrum. Problematik uppstår dock om kraven ställs så högt att nästintill ingen 

uppfyller dessa och offren för människohandel likväl inte behandlas som ett offer. En fråga 

som blir viktiga att ställa är därför vad som mens med att särskilt beakta offer för människo-
																																																													
239 Utlänningslagen (2005:716) 5 kap 1 §. 
240 MIG 2007:15 
241 Prop. 2004/05:170 s. 280. 
242 Ibid, s. 280. 
243 MIG 2007:37 
244 Ibid.	
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handel? Skulle detta kunna betyda att kraven anses uppfyllda om det rimligen kan antas att 

någon utsatts för människohandel? 

En person som utsatts för människohandel är i regel i stort behov av hjälp så fort som möjligt 

då dessa inte sällan bär med sig trauman och ibland även fysiska skador. Enligt offerperspek-

tivet skulle de därför vara till offrets bästa om en praxis för vilka krav som kan ställas för att 

ett offer för människohandel ska ha rätt till uppehållstillstånd kunde tas fram och som riktar 

sig specifikt till dessa situationer. Det skulle även ge en tryggare bild av vad som kan förvän-

tas i dessa situationer och även kunna anpassas till den komplexa situation de rör sig om. 

Detta skulle då röra sig om en förklaring till vad som menas i förarbetet med att offer för 

människohandel särskilt ska beaktas. 

Eftersom denna fråga är aktuell endast för offret ser jag ingen anledning att utreda förövarper-

spektivet närmare. 

 

7.7.1.2 Kontraktsperspektivet 

När det handlar om att söka asyl för att den som har utsatts för människohandel för sexuella 

ändamål riskerar att återtraffickeras i hemlandet ska enligt detta perspektiv tas ställning till 

vad som är rimligt att kräva av staten samt vad som kan krävas av individen. Det handlar här 

om att fokusera på det som är mest effektiv dels för en eventuell utredning och sen även vem 

som ska ta det ekonomiska ansvaret enligt den reglering som finns. 

 

8. Sammanfattning 
Människohandel 

Människohandel för sexuella ändamål som de ser ut idag är inget man önskar sin värsta fi-

ende. Inom verksamheten förekommer misshandel, hot om våld och död. Många använder 

droger, antingen av eget val eller av tvång för att överleva. I handeln utsätts mest kvinnor men 

även män och värst av allt barn. Traffickerarna utövar olika metoder för att se till att offren 

stannar kvar i slaveriet. 245 

Människohandel bedöms idag vara den snabbast växande kriminella verksamheten efter drog- 

och vapenhandel vilket säger en del om dess omfattning.246 Det faktum att det är svårt att 

																																																													
245 Lägesrapport 16, s. 19 och Lägesrapport 15, 37, 38. 
246 Lägesrapport, 2008, s. 3 
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döma förövarna samt att förövarna tar små risker och kan sälja ”varan” flera gånger gör verk-

samheten mycket lönsam.247 

I likhet med andra sexualbrott ställs låga krav på dem som köper tjänsterna. Män som köper 

sexuella tjänster av kvinnor döms idag till böter vilket är en svag sanktion och gör att lagstift-

ningens avskräckande syfte inte uppfylls. Detta leder också till att brottet får låg prioritet. När 

det gäller köp av prostituerade som är utsatta för människohandel uppställs inga särskilda 

rekvisit.248 En man kan därför köpa en prostituerad som är utsatt för människohandel vilket 

ofta betyder att det inte finns några gränser för vad den prostituerade måste gå med på och 

ändå få samma påföljd som när denne köpt en prostituerad som av olika anledningar själv valt 

detta.  

Männen som köper prostituerade utsatta för människohandel är också dem som finansierar 

den kriminella verksamheten och som gör att den är lönsam att fortsätta med. Det kan därför 

anses anmärkningsvärt att det inte ställs högre krav på köparen i form av högre sanktioner. 

Om en stat verkligen vill bekämpa problemet måste verksamheten bekämpas från grunden 

vilket många är överens om att det ligger i efterfrågan. Utan efterfrågan finns ingen möjlighet 

att sälja prostituerade och ingen anledning att exportera och importera arbetskraft.249 

Feministisk teori 

Inom den feministiska diskursen angående synen på prostitution finns två tydliga diskurser en 

normaliseringsdiskurs som vill legalisera prostitution och en abolitionistiskdiskurs som vill 

avskaffa prostitution.250 Normaliseringsdiskursen bygger sina argument på att kvinnan själv 

ska ha rätt att välja prostitution och att man genom att illegalisera prostitution tar ifrån kvin-

nan hennes rätt och autonomi att kunna fatta detta beslut själv. Det bygger också på att kvin-

nors sexualitet inte ska göras till något märkvärdigt utan ska, som alla andra arbeten som ut-

övas med kroppen, kunna utövas utan stigmatisering och nedvärdering. Ett sätt att göra prosti-

tuerades situation bra, i likhet med andra yrken, anses vara genom att införa arbetsrättslig re-

glering av prostitution. Vilket då skulle ge den prostituerade trygghet och bra arbetsförhållan-

																																																													
247  Nätverket mot trafficking, http://www.natverketmottrafficking.se/text/omtrafficking.html, människohandel I 
sverige. 
248 Brottsbalk (1962:70) 6 kap 11 §, NJA 2001 s. 527 (%0 dagsböter utdömt för ”typiskt fall” av brottet köp av 
sexuella tjänster).  
249 Donna M. Hughes, Combating sex trafficking: A perpetrator-focused approach, s. 39 
250 Westerstrand, s. 135 och 146.	



	
	

	 58	

den. De anser vidare att stigmatiseringen som idag finns gentemot prostituerade skulle mot-

verkas mer effektivt om prostitution legaliserades.251 

Den abolitionistiska diskursen anser att prostitutionen i sig medför negativa konsekvenser i 

form av mäns våld mot kvinnor, ett ojämställt samhälle där mannen kan köpa kvinnan och en 

kvinnosyn som måste bli bättre. De anser att prostitutionen i sig skadar kvinnorna och att de 

därför är en verksamhet som måste bekämpas.252 Förövarperspektivet bygger vidare på offer-

perspektivet som representeras av abolitionister men genom att flytta fokus från offret till för-

övarna som skapar efterfrågan och gör den kriminella verksamheten möjlig. Diskursen vill 

lägga mindre press på offret och lägga mer ansvar på de köpande männen och förövarna som 

driver verksamheten.253 

Lagstiftning 

Sverige har fått mycket kritik från olika internationella organisationer bland annat GRETA för 

att lagstiftning som reglerar offrens rätt till stöd och hjälp inte uppfyller de internationella 

krav som ställs ibland annat konventionen.254 Sverige har valt att koppla offrens möjlighet att 

få hjälp till brottsutredningen. Detta för att försäkra sig om att det skydd som ges också leder 

till att offret avger vittnesmål för att på så sätt kunna döma förövarna.255 Det var inte avsikten 

i den internationella rätten och begränsar offrets möjlighet att kunna fatta ett beslut i lugn och 

ro vilket är avsikten med reflektionsperioden. I vissa fall kan det röra sig om hot mot familj 

eller närstående vilket gör att offret inte vågar vittna eller som i ovan nämnt fall där brottet 

begåtts i ett annat land vilket innebär att det inte kommer inledas någon utredning. Enligt den 

kritik Sverige fått och statistik som visar att möjligheten att kunna döma någon för brott mot 

människohandel är väldigt svårt vilket gör att lagstiftningens avsikt att verka avskräckande 

och förhindra brott inte uppfylls.256 För att få en fällande dom krävs i de flesta fall ett trovär-

digt vittnesmål vilket sätter hög press på offret. Det kan även bli problematiskt då offren i 

många fall har svårt att ge en sammanhängande berättelse om vad som hänt och därför inte 

																																																													
251 Beskrivs bl.a. av Nussbaum i boken Sex and social justice. 
252 Beskrivs av Andrea Dworkin i Prostitution and male supremacy och även av Katherine Mackinnon i 
Prostitution, trafficking and inequality. 
253 Beskrivs bl.a. av Donna M. Hughes i  artikeln Combating sex trafficking: A perpetrator-focused approach. 
254 GRETA, Report concerning the implementation of the Council of Europé Convention on action against traf-
ficking in human beings by Sweden, 2014 och U.S. Department of State, Trafficking in persons report 2015 
(Sweden). 
255 GRETA, Ibid, s. 40, 41 
256 U.S. Department of State, s. 322.	
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framstår som trovärdig. Den rädsla som offret kan uppleva och brist på förtroende för myn-

digheter kan bland annat vara orsaker som leder till brister i vittnesmålet.257  

Mål UM-6918-15 

I rättsfallet där Sverige väljer att frångå Dublinförordningen är det tydligt att det ställs höga 

krav för att kunna göra det. AA som målet handlar om har många omständigheter som gör 

henne unik även bland offer för människohandel. Det betyder att rättsfallets möjlighet att 

verka prejudicerande och vägledande för andra offer för människohandel fortfarande är väl-

digt liten och därför inte heller ger mycket klarhet i vad som kan krävas för att frångå förord-

ningen.  

Det gäller även efter att ett offer beviljats prövning i Sverige. Kraven som ställs enligt synner-

ligen ömmande omständigheter är höga. Sverige som har utgått från ett offerperspektiv bör 

också när ett potentiellt offer har identifierats se till att övriga beslut och steg som tas är uti-

från offrets bästa. Det blir inte fallet när lagstiftningen handlar om smidiga utredningar och 

där brottmålsprocessen står i fokus. Offret bör i första hand erbjudas all den hjälp denne kan 

tänkas behöva och i andra hand valmöjligheten att delta i en utredning eller planering av åter-

vändande. En viktig aspekt här är att vinna offrets förtroende för att denne ska känna sig trygg 

att delta i utredningen. För att göra detta möjligt behöver offret informeras om vilka rättighet-

er och vilket stöd som kan ges men även vad som kommer att ske i framtiden och vilka förut-

sättningar som finns.  

Utvärdering av rapporter gällande sexköpslagen 

Polisens rapport grundar sig i offerperspektivets sätt att se på prostitution och människohandel 

för sexuella ändamål. Fokus ligger på att bekämpa dessa för att nå mer jämställda förhållan-

den i samhället och även få ett slut på den kriminella verksamheten. De studier som gjorts har 

gett positiva resultat där slutsatserna var att lagstiftningen haft avsedd effekt. Polisen intygar 

också att sexköpslagen är ett viktigt verktyg för dem i att kunna bekämpa dels prostitution 

men även människohandel för sexuella ändamål.258 

RFSU har tagit fram en rapport som i motsats till Polisens rapport antyder att lagstiftningen 

inte resulterat i önskad målsättning. Till skillnad från lagstiftarens offerperspektiv anser 

RFSU att prostitution inte nödvändigtvis är ett tvång utan något som kvinnor fritt kan välja 

																																																													
257 Lägesrapport 15, s. 37. 
258 Real star: Malin, Del 2 - Sexköpalgens betydelse, http://realstars.eu/del-2-sexkopslagens-betydelse/, 20 nov 
2013, hämtat den 23 maj 2016. 
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själva att utöva. Detta förändrar också synen på lagstiftningen då den begränsar de prostitue-

rades möjligheter att jobba fritt. Ett av målen som är viktiga enligt detta synsätt men även i 

offerperspektivet, är att avstigmatisera prostituerade vilket denna rapport pekar på att lagstift-

ningen inte lyckats med. I RFSUs rapport vill man inte heller utesluta att människohandel för 

sexuella ändamål kan vara migration för prostitution.259 

Rapporterna strävar mot olika mål. den ena har ett offerperspektiv och villbekämpa prostitut-

ion och människohandel och den andra har ett kontraktsperspektiv och anser att det är kvin-

nans fria val att både prostituera sig och även att migrera för prostitution. Det faktum att rap-

porterna visat på olika resultat kan handla om de olika synsätten. Den slutsats som kan dras av 

dessa två rapporter är att de är svårt att få fram tydlig statistik och därför också svårt att dra 

exakta slutsatser av lagstiftningens resultat.  

Mr. Bota granskar i sin rapport olika länder i Europa som valt olika sätt för att hantera prosti-

tution och vilken inverkan detta haft på människohandel för sexuella ändamål. Den visade att 

de som legaliserat prostitution tappat kontrollen över vad som sker inom verksamheten samt 

att målet att avstigmatisera prostitution inte uppnåtts. Mr. Bota har efter sammanställning av 

rapporten kommit fram till att bästa sättet att bekämpa människohandel är genom att förbjuda 

köp av sexuell tjänst vilket grundas i Efterfråganperspektivet som ses som kärnan till proble-

met. Mr. Bota rekommenderade även den svenska modellen som ett föredöme för andra län-

der för att bekämpa människohandel och skydda de prostituerade. 

 

9. Slutsats 
Slutsatsen av denna undersökning blir därför att det finns mycket att göra i den svenska lag-

stiftningen för att förbättra den utifrån ett offerperspektiv som Sverige också valt att utgå 

ifrån, inte minst med tanke på sexköpslagen som tydligt visa var Sverige står i frågan och vad 

Sverige eftersträvar både vad gäller prostitution och människohandel för sexuella ändamål.  

Utifrån rapporter som behandlar ämnet de prostituerades förhållanden är det svårt att se hur 

man genom en legalisering skulle kunna avstigmatisera prostitution och på så sätt skapa bra 

arbetsförhållanden som är trygga och där prostitution kan bli ett respektabelt yrke i likhet med 

andra yrken där man utövar kroppen. I länder som försökt uppnå detta genom legalisering har 

																																																													
259 Holmström C, s. 41. 
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det istället lett till att möjligheten att identifiera och hjälpa offer för människohandel försvå-

rats vilket inte är ett resultat att sträva efter.260 

Den feministiska diskursen som anser att en legalisering av prostitution bör införas och att 

människohandel för sexuella ändamål är ett sätt att migrera för prostitution framstår som väl-

digt naiv och en total avsaknad av inblick i hur verksamheten faktiskt ser ut. Faktum kvarstår 

hur dessa kvinnor blir behandlade inte av samhället utan männen som säljer och köper dem 

och vilka konsekvenser det har för deras hälsa, både fysiskt och psykiskt. Att analysera verk-

samheten utan att ta det i beaktan är orimligt då det är en konsekvens av prostitutionen i sig. 

Istället för att legalisera prostitution bör det arbetas för att ta fram andra alternativ som erbju-

der yrken som kvinnorna kan kännas sig nöjda och trygga med att utföra. Tillskillnad från ett 

liv där de konstant utsätts för våld och hot, aldrig veta vad som väntar hos nästa kund vilket 

leder till ett liv fyllt med ångest och oro. Den forskning som visar på att många prostituerade 

lider av PTSD visar på vilken press dessa prostituerade lever under.  

Utifrån de utredda juridiska aspekter som visar att offerperspektivet inte alltid beaktas i första 

hand bör lagstiftningen granskas och ändras med utgångsläge i offerperspektivet för att upp-

fylla de internationella krav som ställs där offret står i fokus. Gällande rätt i Sverige utger sig i 

dagsläget för att utgå från ett offerperspektiv men i denna utredning kan vi se att brottsutred-

ning går före offrets bästa, samt ekonomiska- och ansvarsfrågor. Sverige bör därför ta ett 

större ansvar för att tillgodose offer för människohandel för sexuella ändamål vilket innebär 

att granska den lagstiftning som finns utifrån offerperspektivet och därefter förändra den till 

att faktisk ha offrets bästa i fokus. Ännu en problematik ligger i att förövarna sällan döms och 

när de döms är sanktionerna inte särskilt avskräckande. För att lagstiftningen ska få avsedd 

effekt måste även detta ändras på. Sverige är på många sätt ett föredöme när de kommer till 

åtgärder för att bekämpa människohandel för sexuella ändamål men ännu finns det utrymme 

till förbättring. 

 

 

 

 

																																																													
260 Rapporteur: Bota J. M, s. 10, 11.	
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