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Sammanfattning 
Människohandel för sexuella ändamål har sedan 1990-talet blivit uppmärksammat i Sverige 

som ett nytt fenomen. Filmen Lilja Forever bidrog till att debatten kom igång och begreppet 

trafficking blev allmänt vedertaget. Människohandel är idag en av de främsta inkomstkällorna 

för den kriminella organiserade brottsligheten. Människohandeln sker ofta från ett fattigt land 

till ett rikare. Till Sverige fraktas det kvinnor från länder som Albanien, Moldavien och 

Nigeria drivna av fattigdom och med en allmänt vedertagen migrationsdröm om ett bättre liv.  

     Vi vill med vår uppsats fokusera på offrets situation i kontakten med polisen och med 

mötet av personal på skyddade boenden inför ett återvändande till hemlandet. Vår 

utgångspunkt är att undersöka hur man förbereder kvinnan i att återvända till sitt hemland 

efter att hon varit utsatt för sexuell människohandel i Sverige.  

 Vår uppsats är en kvalitativ studie uppbyggd av samtal på fält med poliser och socionomer 

som arbetar eller har arbetat på skyddade boende med erfarenhet av att möta dessa kvinnor. 

Vi har medverkat på tre utbildningsdagar på temat människohandel arrangerade i samarbete 

med bland annat länsstyrelsen där polismyndigheten, personal från skyddade boenden och 

frivillighetsorganisationer samt migrationsverket har medverkat. Det har givit oss en bred 

infallsvinkel i hur man arbetar i Sverige med att förbygga människohandel samt hur 

ärendegången ser ut för kvinnor utsatta för sexuell människohandel i Sverige. Vi har valt att 

stödja detta empiriska material med dokument relaterade till vår undersökning. 

 Vid vår resultatanalys ser vi att polis och personal från de skyddade boendena finner olika 

saker som mer viktiga inför kvinnornas återvändande till hemlandet. Polisen poängterar bl.a. 

vikten av utbildning, för att kvinnorna skall få kunskap om sin omvärld. Personal från de 

skyddade boendena poängterar mer vikten av att ta hand om kvinnornas psykiska hälsa. Detta 

har lett oss fram till tre olika teman som vi väljer att belysa i vår analys. Efter dessa teman har 

vi sedan analyserat utifrån två teorier, stigmatisering och empowerment.  

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: Sexuell människohandel, trafficking, skyddat boende, återvändande till 

hemlandet.  
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1 Inledning 
1.1 Bakgrund 
Människohandel kallas även för trafficking och avser handel med människor och kan 

betraktas som slaveri. Människohandel omfattar exempelvis sexuell exploatering, 

tvångsarbete och organhandel. Människohandel är en miljardindustri och anses utgöra en av 

de mest vinstbringande formerna av organiserad internationell brottslighet. Rikspolisstyrelsen 

(2009) har i en rapport hämtat information där Europol och (UNDOC) United office of 

organized crime redovisar siffror som visar att handel med människor är den form av 

organiserad brottslighet som ökar mest. Eftersom verksamheten växer snabbt förväntas den 

inom en snar framtid vara mer lönsam än handeln med droger. Människohandeln är ofta 

gränsöverskridande och består av ursprungsländer, transitländer och destinationsländer. 

Sverige fungerar både som transitland och destinationsland. Den information som kommit in 

till Rikspolisstyrelsen under 2008 visar att de kvinnor som utnyttjas för i Sverige kommer från 

Ryssland, Estland, Rumänien, Bulgarien, Albanien, Nigeria, Thailand, Ukraina och Polen.  

Det är svårt att få fram exakta siffror på hur många människor som varje år faller offer för 

människohandel, då mörkertalen är stora eftersom verksamheten är illegal och styrs av den 

organiserade brottsligheten (ECPAT 2009). 

     Regeringen (2007) redovisar siffror från FN som pekar på att ca 4 000 000 människor 

varje år faller offer för människohandel. Majoriten består av kvinnor och barn som utnyttjas i 

sexuell handel. Det är svårt att få fram siffror på hur många människor som utsätts för 

människohandel i Sverige. Enligt Rikspolisstyrelsen (RPS) är antalet personer som upptäcks i 

människohandel i Sverige varje år, direkt sammankopplat med de resurser som polisen lägger 

ner på att upptäcka den typen av brottslighet. År 2004 avsatte regeringen 30 miljoner kronor 

till att bekämpa trafficking i Sverige, vilket bland annat har lett till att flera personer kunnat 

lagföras för brotten Rikspolisstyrelsen (2006) År 2008 dömdes 24 personer för 

människohandelsliknande brott i Sverige (Rikspolisstyrelsen, 2009). Dessa siffror säger dock 

väldigt lite om hur många personer som utsätts för sexuell människohandel i Sverige, men 

polisen uppskattar det till att vara 400-600 personer.  

 

1.2 Orsaker 
Bakomliggande faktorer till att människor utnyttjas i människohandel för sexuella ändamål 

anses vara fattigdom, arbetslöshet, brist på jämställdhet och låg utbildningsnivå. Många av de 

kvinnor som rekryteras till sexhandeln tillhör minoritetsgrupper i hemlandet och kommer från 
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svåra socioekonomiska förhållanden (Brå, 2010). Bristen på ekonomiska och sociala 

framtidsutsikter i kombination med arbetslöshet och en omfattande fattigdom i 

ursprungsländerna, utgör en effektiv grund för den organiserade brottsligheten att göra 

människohandel till en lönande verksamhet. Rikspolisstyrelsen (2007). 

 Primärt är det alltid efterfrågan som styr handeln. Så länge det finns en efterfrågan efter 

sexuella tjänster, kommer det att finnas en ekonomisk marknad för detta. Människohandeln 

har även kunnat öka på grund av den långtgående globaliseringen där Internet har en 

framträdande roll i att det lättare går att bedriva verksamheten kring denna handel (ECPAT, 

2010).  

 
1.3 Problemformulering 
I denna uppsats vill vi undersöka hur skyddade boenden och polismyndighet i Sverige arbetar 

med att förbereda kvinnor, utsatta för sexuell människohandel i Sverige, för ett återvändande 

till sina hemländer. Vi vill undersöka om det finns några riktlinjer utarbetade med 

handlingsplaner för hur man ska hantera ett återvändande. Kvinnornas upplevelser i Sverige 

är förknippade med svåra upplevelser som de troligtvis behöver bearbeta. 

 Efter att vi översiktligt läst in oss i ämnet har vi kunnat konstatera att arbetet mot 

människohandel pågår såväl i Sverige som internationellt. Polisen beskriver människohandel 

som ett högt prioriterat område. Under 2009 och 2010 genomfördes en rad olika utbildningar 

om människohandel inom myndigheter som Brottsförebyggande rådet (Brå), Socialstyrelsen, 

kriminalvården, polisen och statens institutionsstyrelse (SiS). Detta för att höja kunskapen om 

människohandel samt förbättra polisens arbete mot denna typ av brott (Brå, 2010). Vi vill 

sätta fokus på kvinnornas situation när det gäller återvändandet för dem när väl brottet har 

uppdagats, eftersom vi även fann en kunskapslucka där då ingen helt vet vad som händer med 

kvinnorna efter deras återvändande. (a.a.). Vi vill också på ett övergripande plan 

uppmärksamma sexuell människohandel på nationell nivå. Människohandel är något vi måste 

förhålla oss till. Det existerar även i Sverige och är ett komplext samhällsproblem. Det är ett 

brott som innehåller grova kränkningar och utgör ett brott mot mänskliga rättigheter. 

 

1.3 Syfte 
Det övergripande syftet med studien är att undersöka hur skyddade boenden samt 

polismyndigheten förbereder kvinnor som blivit utsatta för sexuell människohandel i Sverige, 

att återvända till sina hemländer.  
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1.4 Konkreta frågeställningar 
Studien avser att besvara följande tre mer konkreta frågeställningar. De två första 

frågeställningarna är inriktade på olika aktörers synsätt på det fenomen studien fokuserar på. 

Den tredje frågeställningen är inriktad på en analys av arbetet med återvändandeprocessen för 

kvinnor som blivit utsatta för sexuell människohandel. 

• Hur	  ser	  professionella	  som	  arbetar	  med	  trafficking,	  poliser	  och	  socialarbetare	  

inom	  skyddade	  boenden,	  	  på	  återvändandeprocessen?	  

• Vilka	  intentioner	  har	  de	  myndigheter	  som	  är	  involverade	  i	  trafficking	  i	  arbetet	  med	  

att	  förbereda	  återvändandeprocessen?	  

• Vilka	  möjligheter	  och	  hinder	  går	  att	  urskilja	  i	  arbetet	  med	  att	  förbereda	  för	  en	  	  

återvändandeprocess	  som	  gynnar	  kvinnorna?	  	  	  	  
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2 Förförståelse 
2.1 Förförståelse Jill 
Min förförståelse av ämnet människohandel är dels grundat utifrån mediala sammanhang men 

har även sin grund i att jag har arbetat på ett skyddat kvinnoboende. Det kvinnoboendet var  

ett av de första i Sverige som kom i kontakt med den här kategorin av kvinnor i slutet av 

nittiotalet. Kvinnor blev placerade där oftast i samband med att polisen gjort ett tillslag mot en 

bordell. 

 Jag fick under tiden som jag arbetade där en i inblick i dessa kvinnors livshistoria som i de 

flesta fall kantades av utsatthet såsom fattigdom, våld och sexuella övergrepp. Jag är 

medveten om att jag är färgad av mina tidigare erfarenheter från mitt arbete på det skyddade 

boendet. Förförståelsen är viktig att lyfta fram eftersom jag inte kan utesluta att det påverkar 

vår slutanalys, eftersom det är svårt att helt bortse från tidigare erfarenheter (Thurén, 2007). 

Eftersom vi haft denna medvetenhet med oss i vår skrivandeprocess, har vi även försökt att 

inta ett kritiskt förhållningssätt till detta. 

 

2.2 Förförståelse Isak 
Min förförståelse om människohandel är väldigt begränsad. Jag har sett ett par spelfilmer om 

ämnet, jag har mediernas bild och jag har varit på ett heldagsseminarium om trafficking. Om 

de återvändande traffickerade kvinnorna besitter jag ingen kunskap alls. Vi har varit medvetna 

om att förförståelsen är viktig att lyfta fram, då den kan påverka vår slutanalys och vi har 

försökt att inta ett kritiskt förhållningssätt till detta under hela vår skrivandeprocess. 
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3 Metod 
Vi har valt att göra en kvalitativ studie där vi utgått från kvalitativa metodval. Där har vi valt 

att samla in material genom samtal på fält, samt genom dokumentstudier. (May, 2001). Vårt 

metodval grundar sig i att vi redan i tidigt skede fick inbjudan till att delta vid tre 

föreläsningstillfällen där flera av våra informanter som vi ville komma i kontakt med skulle 

föreläsa och många av våra frågor skulle kunna komma att bli besvarade där. Vi kommer att 

använda materialet som utgör tidigare forskning i en dokumentstudie som ett komplement till 

vårt resultat.  

 

3.1 Vetenskapsteoretiskt perspektiv 
Vi har skrivit denna studie utifrån ett hermeneutiskt perspektiv. Enligt Sohlberg (2008)  

handlar det hermeneutiska perspektivet om tolkning och förförståelse och att utgå från dessa 

för att bättre kunna förstå människors avsikter och handlingar. Detsamma gäller för att kunna 

komma närmare förståelsen av de dokument vi valt att studera i denna studie. May (2001) 

menar att ett dokument måste förhållas till på ett engagerat sätt, detta hermeneutiska 

perspektiv innebär att den som forskar behöver undersöka skillnader mellan sin egen 

förförståelse och det som står i texten. Ett dokument är intressant både i det som det innehåller 

och i det som det utelämnar. Vad läsaren registrerar i texten är styrt av beslut som går att 

relatera till politiska, ekonomiska och sociala förhållanden.  

 

3.2 Litteratursökning 
För att vi skulle kunna skapa oss en mer övergripande bild av sexuell människohandel och 

trafficking i Sverige har vi sökt efter tidigare forskning i ämnet. Vi har sökt i databaser som 

DIVA, LIBRIS, och GOOGLE sökmotor. vi gjorde en relativt bred sökning där vi använde 

oss av ämnesord som människohandel för sexuella ändamål, sexhandel, trafficking, skyddat 

boende, återvändande . Vi konstaterade att det finns mycket information i ämnet 

människohandel för sexuella ändamål, och fick träffar på skönlitteratur, filmer, facklitteratur 

och forskningsbaserat material. Vår avsikt vara att finna forskningsbaserat material med fokus 

på kvinnornas återvändande till sina hemländer. Vi konstaterade att det finns relativt lite 

forskning kring återvändandet, däremot en mängd övergripande information kring sexuell 

människohandel. 
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Vi kontaktade även ett skyddat boende i Stockholm för att få tips på litteratur och information 

kring tidigare forskning i ämnet. Vid sökning i litteratur och databaser har vi försökt att 

begränsa oss till att använda material skrivet efter 2007, för att få så färsk information som 

möjligt, då vi på förhand visste att trafficking och människohandel inte är en statisk företeelse 

utan något vars skeende snabbt förändras i hur det bedrivs år från år. 

 Efter att vi gått igenom de material som vi fick tillgång till, valde vi ut sex dokument att 

fokusera på. Dels har vi använt dessa som ett faktaunderlag för att vi bättre ska förstå hur 

situationen ser ut för kvinnor utsatta för sexuell människohandel i Sverige. Dels har vi valt att 

förhålla oss till dem som en referensram till vår studie kring skyddade boenden och deras roll 

i förhållandet till dessa kvinnor. 

 

3.3 Urval och avgränsning 
Vid forskning är det viktigt att avgränsa sitt ämne för att hålla det relevant till sin studie. Vår 

studie är en C-uppsats som skrivs under relativt kort tid. Detta har gjort att vi resonerat 

mycket kring hur urvalsförfarandet bör genomföras. För att hålla vår studie stringent har vi 

fått avgränsa den strängt.  

 Vi har valt att studera människohandel för sexuella ändamål där brottsoffren är kvinnor 

över arton år och vi har valt att studera återvändandeprocessen. Med denna avgränsning vill vi 

inte säga att andra kön eller åldrar är mindre viktiga eller värda, men människohandel är ett 

komplext fenomen och socialt problem och vi fann denna avgränsning nödvändig att göra.  

 I vårt urvalsförfarande har vi valt att kontakta socionomer som arbetar på skyddade 

boenden i Stockholmsområdet. Vi har även kontaktat nyckelpersoner inom Polis och 

Socialtjänst för att skaffa adekvat och uppdaterad information i ämnet. Namnen på dessa 

personer har vi fått av personalen på de skyddade boendena. Dessa personer i sin tur har 

informerat oss om olika personer verksamma inom frivillighetsorganisationer och även 

länsstyrelsen, alla är insatta i ämnet. Under våra samtal på fält samtalade vi med tre stycken 

poliser; samtliga verksamma inom prostitution och människohandel sedan flera år tillbaka. Vi 

samtalade med en diakon som arbetar inom en frivilligorganisation, en projektledare inom ett 

projekt som länsstyrelsen bedriver, som har varit aktiv i frågan sedan 2004. Utöver dessa 

samtalade vi också med två socionomer som sedan 10 år tillbaka mött kvinnor utsatta för 

sexuell människohandel i Sverige. 

 Denna metod kallas även för ”snöbollseffekt” och innebär att man som forskare tar hjälp 

på fältet för att på så sätt hitta personer som har intressant information kopplat till ämnet som 
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man undersöker. Denna metod har bidragit till att vi fått ett brett urval av personer som 

funnits ”här och nu” och varit intresserade av vår studie och samarbetsvilliga.  

 Vi har arbetat utifrån ett målinriktat urval med en önskan om att intervjua personer som 

besitter kunskap, relevant för vår forskningsfråga. Den här typen av samplingsteknik är i 

grunden strategiskt utformad för att försöka skapa en överensstämmande bild mellan 

forskningsfråga och urval (Bryman, 2011). 

 Vi kontaktade även organisationen Prostituerades revansch i samhället (PRIS) i önskemål 

om att få prata om exitprocesser i ämnet prostitution eftersom vi hade en inledande tanke att 

skriva om just exitprocesser kopplat till offer för sexuell människohandel. Det fanns ingen på 

organisationen som hade möjlighet eller ork att samtala med oss. Personalen menade att det 

tar på krafterna hos dessa kvinnor att samtala och bli intervjuade i detta tunga ämne. Istället 

hänvisade de oss till att läsa boken ”Vägen ut” (Hedin & Månsson, 1998) som vi studerat för 

att öka på vår förförståelse i hur det kan vara att ta sig ur prostitution. 

 Genom detta tillvägagångssätt har vi även fått inbjudningar till tre informationsdagar med 

olika seminarium på temat människohandel, där flera av våra nyckelpersoner har medverkat. 

 Detta tillvägagångssätt har tillgodosett oss med mycket material och tillfällen att ställa 

direkta frågor till nyckelpersoner under seminarierna. Sammanlagt har vi varit i kontakt och 

samtalat med sju personer som arbetar med sexuell människohandel i Sverige. Detta har gett 

oss en bra och bred kunskapsplattform i kombination med våra dokumentstudier. 

 

3.4 Ansvarsfördelning 
Jill ansvarar för kapitlen 3 

Isak ansvarar för kapitlen 6,7 

Tillsammans ansvarar vi för kapitlen 1-2, 4-5, 8-11 

 

3.5 Tillvägagångssätt 
Vi har använt oss av ett abduktivt arbetssätt (Sohlberg, 2009.). Att arbeta abduktivt är en 

blandning av induktiv och deduktiv metod, där man växlar mellan empirisk data och teori 

(Larsson, 2005). Induktion är systematiserad erfarenhet eller generaliserad slutsats. Vid 

induktion görs studier utan en förutbestämd hypotes. Deduktion kan ses som motsatsen till 

induktion. Vid deduktion finns teorier eller hypoteser med från början av studiens och blir en 

logisk och nödvändig slutsats förutsatt att premisserna för slutledningen stämmer (a.a.). 

 Eftersom vi har arbetat abduktivt har vi till viss del haft teorier med oss in i studien, men 

under studiens gång har vi hållit oss öppna för nya vinklar och förhållningssätt. Vi hade en 
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tanke om att använda oss av institutionalisering som en teori, men vi hade ingen klar idé, eller 

klara begrepp att applicera den i vårt material från studiens start. Vi ville inte av våra 

personliga förförståelser eller uppfattningar av fenomenet människohandel skulle styra vårt 

resultat, och det finns även tidigare forskning i ämnet att ta del av. Utifrån detta synsätt 

kändes abduktion som en lämplig metod. 

 

3.6 Tillvägagångssätt för intervjuerna 
Vi har gjort ostrukturerade intervjuundersökningar, samtal på fält och då är det av stor vikt 

att ha tekniker för att få fram analytisk innebörd ur vårt material (May, 2001).  

 Vi haft en mestadels använt oss av en ostrukturerad intervjuform. Vad som skiljer den från 

semistrukturerade och strukturerade intervjuformer är dess öppna karaktär. Det kan utgöra en 

utmaning för forskarens förutfattade meningar, och bidrar till att den som blir intervjuad kan 

besvara frågorna utifrån sin egen referensram (May, 2001). En del menar att en nackdel med 

denna metod är att de intervjuade bara ”pratar på”. May (2001) menar att detta är en fördel då 

de informella, ostrukturerade intervjuer möjliggör ett kvalitativt djup, genom att den 

intervjuade får tala utifrån sin egen referensram. Deras idéer och betydelser som ligger dem 

nära gör att man som forskare lättare förstår den innebörd som individerna själva tillskriver, 

och det bidrar till att forskaren utvecklar en djupare förståelse utifrån deras perspektiv. 

Metodens karaktäriseras av att den är flexibel och tar fram betydelser på ett helt annat sätt än 

vid standardmetoden där man oftast har begränsade svarsalternativ utifrån en förskriven 

standardmässig intervjuguide (a.a.). Vår intervjuguide (Bilaga 1) har fungerat som ett 

navigationsverktyg under våra samtal. Om vi har märkt att samtalet hamnat bortom vårt ämne 

har intervjuguiden hjälpt oss tillbaka. Den har även fungerat som en lista för oss för att se till 

att vi inte har glömt någon viktig del av vårt syfte med samtalet. Samtalen spelades in på 

MP3-filer, vilket alla informanter godkände. Vi informerade även om att filerna efter 

bearbetning skulle förstöras och att ingen annan än vi uppsatsskrivare skulle ha tillgång till 

materialet. För att intervjupersonerna skall kunna prata fritt är det viktigt för oss att de känner 

sig trygga under samtalen och vi har därför valt att avidentifiera dem. Alla intervjupersoner 

har fått fiktiva namn och det kommer inte att framgå i studien vilka utbildningsdagar vi har 

varit på. Att vi inte kan nämna utbildningsdagarna är att det då blir alltför lätt för alla som 

läser vår studie att komma fram till vilka våra informanter är och dem har vi utlovat 

anonymitet. 
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3.7  
Dokumentstudier 
Det finns olika sätt att begreppsliggöra dokument och detta påverkar problemställningarna 

(May, 2001). En del forskare hävdar att ett dokument speglar verkligheten. Andra betraktar 

dokument som ett svar på grund av att det eftersöktes svar på praktiska krav. De återspeglar 

då inte en verklighet, utan finns som krav på dokumentation. 

 Syftet med vår dokumentanalys är att finna stöd till vårt kvalitativa arbetssätt och fungera 

som ett komplement till vår övriga empiri.   

 

3.8 Exempelfall 
I vår studie har vi använt oss av tre exempelfall. Detta har vi gjort för att tydligt nyansera 

typiska särdrag i vissa fall, för kvinnor utsatta för sexuell människohandel i Sverige. Dessa 

exempel har vi fått från våra informanter som menar att exemplen visar på hur det ser ut, rent 

generellt för dessa kvinnor. Allt ur exemplen är taget från verkliga händelser, men blandat 

från olika individers liv. Vi anser att det är viktigt att visa hur det kan se ut för kvinnor som 

utsätts för sexuell människohandel i Sverige, för att ge läsaren en bild av kvinnornas situation.  

 Vi jämför dessa exempelfall med fallstudier. Fallstudier anses vara lämpade för att besvara 

hur och varför frågor som kräver ett kvalitativt angreppssätt. Det kan röra sig om händelser 

och processer som inte kan kontrolleras och som kräver en fördjupad studie av hur olika 

studier och aspekter kan hänga samman (Meuwisse, Swärd, Eliasson, Jacobsson, 2008, s. 49). 

Det finns inga givna kriterier som måste uppfyllas för att en studie skall kunna uppfyllas som 

en fallstudie, men vissa särdrag bör lyftas fram.  

. Studiens fokus skall ligga på ett fall som är avgränsat i tid och rum. 

. Fallet skall vara ett samtidsfenomen utifrån en verklighetskontext. 

. Människor studeras i vardagssituationer och naturliga miljöer.  

. För att uppnå en sammansatt bild med många detaljer används olika metoder och datakällor. 

. Fallet skall ses i ett större sammanhang. Betoningen skall ligga på kontexten, ej på 

detaljerna. Eftersträvan av en holistisk beskrivning är att föredra då fokus ligger på att 

upptäcka i första hand, inte att bevisa. (Meuwisse, Swärd, Eliasson, Jacobsson, 2008). 

 

3.9 Materialbearbetning 
Alla våra samtal är transkriberade. Vi skrev ner intervjuerna ordagrant, med undantag från 

upprepningar och ljud som suckar och hummanden. Efter transkribering har vi 
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uppsatsskrivare läst igenom materialet var och en för sig, detta för att få en så bred tolkning vi 

kan av materialet.  

 Efter transkribering gick vi tillsammans igenom det transkriberade materialet för att 

möjliggöra vår analys. Vi fann tre huvudteman som vi menar vara relevanta för vårt syfte. 

Dessa är: Polisens roll, de skyddande boendenas roll och återkoppling. 

 
3.10 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 
3.10.1 Validitet 

Kunskap kan ses som en social konstruktion där sanning skapas genom kommunikation. 

Kunskap och verklighet är sociala konstruktioner och inget av det kan någonsin stå fritt från 

normer och värderingar. Inom samhällsvetenskapen har begreppet validitet kommit att gälla 

om en metod undersöker vad den påstås undersöka (Kvale, 2009). 

 I vår studie har vi använt oss av samtal på fält. Det finns styrkor och svagheter i olika 

intervjumetoder, men olika metoder förser forskaren med olika instrument för analys. Data 

förmedlas inte bara av den person som intervjuas, utan även av personen som intervjuar när 

man utför samtal på fält och även dessa bör ingå i analysen (May, 2001). 

 

3.10.2 Reliabilitet 

Reliabilitet handlar om forskningens tillförlitlighet och konsistens (Kvale, 2009). Ofta 

hanteras den i relation till om ett resultat kan reproduceras av andra forskare vid andra 

tidpunkter och handlar om att mätningarna är rätt gjorda. Vidare handlar reliabilitet under en 

intervju om intervjupersonerna kommer att förändra sina svar under en intervju eller om olika 

intervjuare skulle få olika svar. Reliabiliteten går inte att avgränsa till ett moment i en studie.  

 

3.10.3 Generaliserbarhet 

Kvale (2009) menar att man med analytisk generalisering gör en välöverlagd bedömning ”om 

i vad mån resultaten från en studie kan ge vägledning för vad som kan hända i en annan 

situation”. Bedömningen skall bygga på en analys av skillnader och likheter mellan 

situationerna och här skall forskaren bygga sina generaliseringsanspråk på en påståendelogik 

(Kvale, 2009). Generaliseringens validitet är sedan beroende av hur täta och noggranna 

beskrivningarna av fallen är. 
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3.10.4 I denna studie 

Gällande vår studie har vi så långt vi har kunnat ha en hög validitet, reliabilitet och 

generaliserbarhet. För att uppnå detta har vi strävat efter tydlighet och transparens i 

metodbeskrivning, materialbearbetning och analys. Vi har försökt hålla isår våra egna 

spekulationer och den faktiska empirin vi fått av våra informanter och vi har även varit 

noggranna med våra källhänvisningar.  

 För att höja reliabiliteten i vår studie har intervjuguiden varit till hjälp. Detta för att se till 

att samtliga personer vi samtalat med fått svara på liknande frågor. Alla personer har inte fått 

samma följdfrågor och under vår ostrukturerade intervjuform har våra intervjupersoner 

dessutom fått prata relativt fritt. Vi ser inte att detta har gett studien ett motsägande resultat, 

då samtalen med följdfrågornas och intervjuguidens hjälp angränsat vårt syfte. 

 För att hålla en hög validitet i vår studie har vi endast utfört samtal på fält med 

yrkesutövande socionomer och poliser som arbetar aktivt med människohandelsfrågor. 

Samtliga av dessa har eller har nyligen haft i sin nuvarande arbetssituation kontinuerlig 

kontakt med kvinnor som är eller har varit utsatta för sexuell människohandel i Sverige.  

 Frågan om huruvida generaliserbarhet är möjlig eller inte är svår och vi väljer att se att vår 

studie skall bära på en vidareförbar kunskap. Vi hoppas att vår studie skall bidra med kunskap 

om återvändandeprocessen för kvinnor som utsatts för sexuell människohandel i Sverige. 

 

3.11 Metodologiska problem 
Ett av våra samtal blev vi tvungna att ha på telefon då det geografiska avståndet var för stort. 

Att samtalet var per telefon kan bidra till att kommunikation i form av ansiktsmimik, blickar 

och kroppsspråk helt faller bort och kan då inte tolkas in i samtalet. Vi tror dock att det under 

ett samtal kan vara svårt att tolka en människa rent generellt, då du endast träffar henne under 

cirka en timma. Vi menar ändå att detta inte har påverkat vår empiri.  

 Vi har även samlat in empiri genom att medverka på tre utbildningsdagar på temat 

”människohandel” där vi tagit del av nyheter, lagar och information. Under dessa dagar har vi 

spelat in på MP3-spelare, fört anteckningar, ställt frågor till yrkesverksamma deltagare 

kopplat till vårt syfte och våra frågeställningar, samt spelat in utvalda delar av information 

som yrkesverksamma inom Polis, Socialtjänst och övriga professionella yrkesutövande gett 

oss. Dessa personer har även godkänt att vi får använda informationen som vi fått från dem 

under utbildningsdagarna i vår studie. Problem med detta är att vissa citat kan verka vara 

ryckta ur sina sammanhang. Vissa ”tanketrådar” kan bli brutna då dagarna har varit väldigt 

långa och fyllda med information och en viss tolkning har redan skett av oss redan då 
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anteckningarna förs ner i blocket. Den blir även tolkad i hur vi som personer skolats i teorier 

och traditioner (Meuwisse, Swärd, Eliasson, Jacobsson, 2008, s. 22-25). Detta bör tas i 

beaktning med tanke på validiteten i våra fältsamtal. Utifrån vilka personer vi är tolkar vi 

informationen på olika sätt. Vi som skriver studien har inte hamnat i diskussioner med 

varandra kring tolkningsproblem i någon utsträckning.   

 

3.12 Etiska överväganden 
Vid genomförandet av en studie är det viktigt att respektera andra människor och deras 

personliga integritet. Man måste reflektera över sina egna etiska ställningstaganden. 

Forskaren bör följa de etiska riktlinjer som brukar diskuteras inom forskning (Kvale, 2009). I 

denna studie har vi genomfört ett flertal samtal på fält. Samtalen har spelats in efter 

intervjupersonernas godkännande. Samtalen spelades in på en MP3- spelare och då 

transkribering är klar kommer dessa filer att raderas. Under tiden förvaras filerna så att inga 

andra kan få tillgång till dem. Även detta har intervjupersonerna informerats om.  

 Till de informanter som vi bokade en tid för samtal med skickade vi ett brev (Bilaga 2) till 

som de fick innan vårt möte. I brevet fanns information om syftet med vår uppsats. 

Information om samtyckeskravet (Vetenskapsrådet, 2011) fanns i form av att deltagandet var 

frivilligt och möjligt att avbrytas om och när en så önskade. Konfidentialitetskravet (a.a.) 

uppfylldes genom information om att avidentifiering kommer att ske och att endast fiktiva 

namn kommer att användas i studien. I brevet stod det även att allt insamlat material endast 

kommer att användas till vår studie och att materialet kommer att förvaras på ett sådant sätt att 

ingen annan får tillgång till det.  

 För de informanter som vi mött på konferenser har vi ej kunnat skicka ett brev först, då 

samtalen uppkommit spontant. Hos dem har vi istället lämnat samma information muntligt 

vid mötet.  

 Vi har varit noggranna med att informera våra intervjupersoner om att studien kommer att 

bli offentlig på internet då den är färdigskriven. 

 Vi tänker även att det är en etisk utmaning i sig att samtala med människor för att sedan 

tolka deras berättelser, tanken är ju att våra återberättelser skall ligga så nära 

intervjupersonens ”sanning” som möjligt. Av denna anledning har vi uppsatsförfattare haft 

mycket samtal om just de etiska övervägandena. 
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4 Begreppsdefinitioner 
Vi vill med tanke på ämnet klargöra vissa begrepp och definitioner som förekommer i vår 

uppsats och som vi anser vara relevanta. 

 

Prostitution:  

Enligt socialstyrelsen kan man definiera prostitution som ”när minst två parter köper eller 

säljer sexuella tjänster mot ekonomisk ersättning vilket utgör en förutsättning för den sexuella 

tjänsten.” 

 

Transitländer:  

Länder som kvinnan passerar innan hon når sin slutdestination. 

 

Trafficking:  

Handel med människor för utnyttjande i prostitution eller andra former av utnyttjande, 

tvångsarbete, slaveri, organhandel el dyl. 

 

Lilja forever: 

Svensk film från 2002 av Lukas Moodysson. Filmen handlar om en flicka från forna sovjet 

som luras till Sverige i tron om att hon ska arbeta som bärplockare, men som blir utnyttjad i 

sexuell människohandel. Filmen var en stor bidragande orsak till att trafficking uppdagades 

som ett problem som angår även oss i Sverige. 

 

Europol: 

EU:s polisbyrå, som behandlar och analyserar underrättelser om organiserad och 

gränsöverskridande brottslighet. 

 

BRÅ:  

Brottsförebyggande rådet. 

 

Hallick: 

En person som bedriver koppleri där man främjar eller tar emot pengar från prostitution. 
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IOM: 

International Organisation for Migration  

En mellanstatlig organisation etablerad 1951 som arbetar för att skapa bättre förutsättningar 

och villkor för flyktingar och emigranter.  

 

UNDOC: 

United Nations Office on Drugs and Crime. 
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5 Teoretisk tolkningsram 
Våra teorier har vi valt då vi anser att de var för sig, men framförallt tillsammans kan 

användas för att ge en bild av hur en kan arbeta med att förbereda denna grupp av kvinnor att 

återvända till sina hemländer. Stigmatisering som teori förklarar hur vi samhällsmedborgare 

skapar kategorier, olika fack som vi delar in varandra i. Dessa kategorier ger människor olika 

mycket värde och gör så att olika individer och grupper ses som och blir utsatta av andra. 

Vissa tar sig rätten att ses som ”normala” medans andra tilldelas epitetet ”onormala”. De 

onormala, har sedan ett mindre levnadsutrymme, med mindre valmöjligheter i samhället. 

Empowerment handlar till stor del om hur individer och grupper kan hantera sin livssituation 

och vilka ”verktyg” de kan använda för att ta sig ur sitt stigma och utanförskap. På så vis ser 

vi att båda teorierna slingrar sig in i varandra i vår syn på skapandet av makt och motmakt.  

 
5.1 Stigmatisering 
Stigma kommer ursprungligen från grekiskan och användes till en början om de symboler 

som skars eller brändes in i personer för att visa på något ovanligt i dennes moraliska status 

(Goffman, 1972). Det finns tre typer av stigman, kroppsliga, som rör till exempel fysiska 

funktionsnedsättningar, karaktärsstigman, som kan handla om bl.a. missbruksproblematik och 

gruppstigman som inkluderar bl.a. religion, kön och etnicitet. 

 Vår sociala miljö avgör i olika grad vilka ”kategorier” av människor vi sannolikt möter i 

vår vardag. Detta ger oss en referensram, som blir till vår förförståelse (Thurén, 2007). 

Påföljden av detta kan bli att vi delar in de vi möter som normala eller onormala. De 

egenskaper vi tillskriver någon i det mellanmänskliga mötet kan vi kalla dennes skenbara 

sociala identitet, medans den självupplevda sociala identiteten är den faktiska sociala 

identiteten (Goffman, 1972). Vår sociala identitet är det som skapar vår sociala status, men 

den sociala statusen bildas av de samhälleliga strukturerna. Stigma rör så egenskaper hos en 

individ som är djupt misskrediterande, men det är inte egenskaperna i sig som skapar stigmat, 

utan det i relation till andra människor (a.a.). 

 Stigmatisering leder till att vissa personer får ses som normala medan andra ses som 

onormala. Detta leder till förtryckande samhällsstrukturer, där de som avviker från förväntade 

samhällsnormer stängs ute från majoritetssamhällets sociala arenor och får en generellt låg 

status i samhället. Detta leder till ett emotionellt och till ett faktiskt utanförskap, vilket i sig 

ledet till ytterligare diskriminering av redan utsatta individer och grupper. På så sätt gör vi 
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stigma till ett kraftfullt verktyg i utövandet av den sociala kontrollen (Giddens, 2007). 

Personer med utmärkande egenskaper, stigman, marginaliseras och utsätts för makt från 

majoritetssamhällets sida. På bekostnad av dessa strukturella mekanismer får den 

stigmatiserade individen mindre makt att själv styra över sitt liv.   

 

5.2 Empowerment 
Empowerment är ett begrepp som under 2000-talet implementerats till att bli ett vedertaget 

begrepp bland såväl forskare som den allmänna befolkningen. I boken empowement i teori 

och praktik (2007) beskriver Bengt Starrin och Ole Petter Askheim begreppet till att innefatta 

ord som stolthet, social tillit, samarbete, delaktighet, egenkontroll m.fl. Genom att använda 

sig av empowerment som en behandlingsmetod kan man på individ eller gruppnivå, hjälpa till 

att stärka individen eller gruppen i att kunna bygga upp en känslomässig styrka i att man 

besitter den kontroll eller makt som behövs för att ta sig ur en dålig situation. I boken beskrivs 

flera förhållningssätt och olika positioner. Gemensamt för dessa är en grundläggande positiv 

syn på människan som en egen och aktivt handlande individ. I begreppet empowerment finns 

också tanken om granskning och ifrågasättning vad gäller makt och konsekvenser av 

maktutövning, orättvisor i samhället, förtryck och exploatering. (a.a.). 

 Collins (2004) i Askheim & Starrin (2007) skriver om emotionell energi som innefattar 

känslor om vad som är rätt och vad som är fel. Detta synsätt har beröringspunkter med den 

innebörd som sociologerna Thomas Scheff (1990) och Susanne Retzinger (1991) ger 

emotionerna skam och stolthet. Skam motsvaras av låg och stolthet av hög grad av emotionell 

energi. Skam är en stor grupp av känslor som kan uppstå när man tittar på sig själv med 

negativa ögon. Skamkänslan kan vara både konstruktiv och destruktiv. Den är konstruktiv om 

den bidrar till att reparera sociala sammansättningar, men destruktiv om den skapar söndring. 

 Blir man utsatt för destruktiv skam, exempelvis genom att man blir kränkt, förlöjligad eller 

förödmjukad kan detta leda till underdånighet. Man gör således vad andra vill att man ska 

göra med ett minimalt eget kapital av handlingskraftighet eller förmåga till att ta egna 

initiativ. Det är själva motsatsen till empowerment (Askheim & Starrin). 

 Payne (2009) skriver i boken Modern teoribildning i socialt arbete om hur 

empowermentpraktiken innefattar en att vilja lyssna på maktlösa gruppers röster, exempelvis 

hos kvinnor och barn. Han menar att förändringar kan ske om människor ser alternativ till sin 

den svåra situation de befinner sig i som en följd av ökad medvetenhet. Detta möjliggör för 

människor att undvika skuldbeläggning av problem och i stället sträva efter att förändring kan 

ske och personligt arbete för att stärka sin förmåga till att själv skapa förändring. 
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Payne refererar i boken till Lees (2001) begrepp om förändring. Han tar upp tre begrepp som 

extra viktiga i en förändringsprocess. Utveckling, för att skapa en mer positiv och starkare syn 

på sig själv. Konstruerandet av kunskap för att uppnå ett kritiskt perspektiv på sociala och 

politiska realiteter. Resurs, strategi och kompetensanvändning för att uppnå personliga och 

kollektiva mål. (Payne 2008). 

 

Askeim & Starrin (2007) framhåller den enskildes position i samhället som en del av skapade 

historiska processer utformade av människan själv. Dessa processer bestämmer vilken grad av 

makt personer har i sina liv. Eftersom den är skapad av människan går makten att förändra 

(a.a.). Det gör man genom att medvetandegöra individen om sambandet mellan sin egen 

livssituation och den samhälleliga kontext hon befinner sig i. Kvinnor som är i en svår 

situation tillsammans, kan genom att spegla sig i varandras situation, bättre förstå de 

bakomliggande orsaker och förhållanden som ligger bakom den maktlöshet de befinner sig i. 

Genom att förstå de orsaker som ligger bakom maktlösheten kan man lättare bekämpa de 

faktorer som ligger bakom förtrycket och maktlösheten (a.a.).  
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6 Tidigare Forskning 
Det finns mycket material att tillgå i ämnet människohandel, framförallt inom internationell 

litteratur, som syftar till att öka medvetenheten kring människohandel hos myndigheter och 

allmänheten. Exempelvis EQUAL-projektet beskriver människohandel som ett växande 

globalt fenomen och syftar till att ge redskap i att motverka och förebygga trafficking .  

(EQUAL (2007) Practices, tools and models to prevent and combat human trafficking. 

Athnet).  Däremot finns det inte mycket forskning kring återvändande.  

   Den forskning som finns tenderar att handla om konventioner, lagstiftningar och 

kartläggning av problemet människohandel. En orsak till detta kan vara att människohandel 

pågår i den kriminella världen och att det därför kan vara svårt att få tillgång till tillförlitliga 

uppgifter då mycket av verksamheten sker i det fördolda. (BRÅ 2008) I Sverige har 

regeringen på senare tid satsat stora summor pengar på att utarbeta åtgärdsprogram för att 

bekämpa och kartlägga människohandel i Sverige. (BRÅ 2008) Men fortfarande är det så att 

när det kommer till det praktiska arbetet i hur en återvändandeprocess ser ut så är den 

dokumenterade kunskapen fortfarande liten. I dokumentet Interventioner mot prostitution och 

människohandel för sexuella ändamål (Socialstyrelsen 2008) ger man dock en samlad bild i 

hur socialtjänstens arbete ser ut, och vilket stöd de kan erbjuda . Socialtjänsten kan erbjuda 

skyddat boende, finansiellt stöd, tolk och visst psykologiskt stöd inom ramen för den 

ordinarie verksamhet som de bedriver. Men det är ett övergripande resultat som man 

presenterar och de utvärderingar av skyddade boenden som finns med i skriften är hämtade 

från internationella rapporter som beskriver människohandel och prostitution inom respektive 

lands gränser på nationell nivå. Socialstyrelsen poängterar samverkan mellan olika 

organisationer som en viktig del i arbetet med människohandel, baserat på hur arbetet med 

människohandel bedrivs i andra länder. Länsstyrelsen utreder i en rapport från 2010, hur 

återvändandeprocessen ser ut för kvinnor utsatta för människohandel i Sverige och ger förslag 

på olika åtgärdspunkter som tillsammans kan ligga till grund för bättre hantering och ett 

säkrare återvändande. Den rapporten har vi valt att återkomma till som en del i vår 

dokumentstudie. Varför vi återkommer till att referera till bestämmelser och lagstiftning beror 

på avsaknad av litteratur inom detta område. Vi återkommer till relevant litteratur i kapitel sju 

(dokumentstudier), där vi använder det som en del av vår empiriska undersökning. 
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6.1 Nationella bestämmelser 
Lagstiftning som finns relaterad till människohandel regleras på både nationell och 

internationell nivå. Här presenterar vi de lagar och konventioner som är aktuella för vår 

studie. 

 
6.1.1 Brottsbalken 

I brottsbalken 4 kap., 1§ lagfästs brottet människohandel.  

I brottsbalken 6 kap., 11§ regleras lagen köp av sexuell tjänst. 

 

6.1.2 Lagen om mottagande av asylsökande med flera, LMA 

Lagen om mottagande av asylsökande med flera, LMA, skall omfatta asylsökande till dess att 

individen eventuellt beviljas uppehållstillstånd. Migrationsverket är den myndighet som i 

första hand ansvarar för mottagandet av asylsökande.  

 I LMA 1§ står det att en individ som ingår i denna lag inte har rätt till bistånd enligt SoL 

kap. 4, 1§ i Socialtjänstlagen.  

 

6.1.3 Socialtjänstlagen, SoL 

Socialtjänstlagen är lagstiftningen kring socialtjänstens verksamhet. Här uttrycks att den 

svenska socialtjänsten skall främja människors sociala och ekonomiska trygghet.  

 Socialtjänstlagens 4kap., 1§ anger rätten till bistånd. Den som inte själv kan tillgodose sina 

ekonomiska behov har rätt till försörjningsstöd enligt denna paragraf. Detta skall försäkra en 

skälig levnadsstandard. 

 

6.1.4 Utlänningslagen, UtlL 

Utlänningslagen anger allmänna bestämmelser som avser utlänningar i landet, bland annat 

regler gällande uppehållstillstånd.  

 I utlänningslagens 5 kap., 15§ stadgas att förundersökningsledaren ansöker om 

tidsbegränsat uppehållstillstånd för en utlänning som vistas här om det behövs för att kunna 

genomföra förundersökning eller huvudförhandlig i brottmål. Som villkor fastslås även att 

utlänningen tydligt uttryckt sitt samtycke till samarbete med de myndigheter som leder 

brottsutredningen.  
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6.1.5 Sexköpslagen  

Lagen trädde i kraft 1999 och innebär att det är olagligt att köpa sex i Sverige. Däremot är det 

inte olagligt att sälja sexuella tjänster. Den person som understöder att en individ säljer sex 

gör sig skyldig till koppleri. Koppleri kan vara bordellverksamhet som bedrivs eller att ta 

delar av den prostituerades inkomster. År 2004 utvidgades lagen till att omfatta 

människohandel som sker inom nationsgränser. Brottrubriceringen är idag människohandel 

och regleras i Brottsbalken 4 kap1 a §. 

     Utvärderingen av sexköpslagen visar att förbud mot köp av sexuell tjänst har haft avsedd 

effekt och utgör ett viktigt instrument för att bekämpa prostitution och sexuell 

människohandel. Lagen har bidragit till att många människohandlare väljer att förlägga sin 

verksamhet i andra länder, som en direkt följd av kriminaliseringen (BRÅ, 2010). 

 

6.2 Internationella bestämmelser 
6.2.1 Europarådets konvention mot människohandel  

Den första februari 2008 trädde en konvention mot människohandel i kraft som hade antagits 

av Europarådet 2005. Vi konventionens inträdande hade tio av Europarådets medlemsländer 

ratificerat den och 22 medlemsländer signerat den, däribland Sverige. Även länder som ej är 

medlemmar i Europarådet får ansluta sig till konventionen. 

     Konventionen är Europas första gemensamma avtal mot människohandel. Dess syfte är att 

förebygga människohandel, åtala människohandlarna och skydda offren och deras mänskliga 

rättigheter. Alla offer oavsett kön, ålder, etnicitet, religion och alla former av människohandel 

och exploatering, nationell såväl som gränsöverskridande omfattas av konventionen. 

Europarådet (2008)  

 
6.2.2  FN:s Definition av människohandel 

Översättningen av definition från Sveriges internationella överenskommelser, utgiven av 

Utrikesdepartementet (2004)  

Människohandel avser 1.  

a, handel med människor: rekrytering, transport, överföring, hysande eller mottagande av 

personer genom hot om 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 betalning eller förmåner för att erhålla samtycke från en person som har 

kontroll över en annan person i syfte att utnyttja denna person. Utnyttjandet ska innebära 
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åtminstone utnyttjande av andras prostitution eller andra former av sexuellt utnyttjande, 

tvångsarbete eller tvångstjänst, slaveri eller med slaveri jämförbara bruk och sedvänjor, 

träldom eller avlägsnande av organ.  

b, samtycke ges av någon som är offer för handel med människor till sådant åsyftat 

utnyttjande som anges i a ovan ska sakna betydelse när något av de medel som anges där har 

använts. 

c, rekrytering, transport, överföring, hysande och mottagande av barn för utnyttjande ändamål 

ska betraktas som handel med människor, även om inget av de medel som anges i a ovan har 

använts. 

d, barn: person under 18 års ålder. ” (UD 2004). 

 
6.2.3 Palermoprotokollet    

Palermoprotokollet år ett tilläggsprotokoll från FN utfärdat den 15 november år 2000 och  

ska den tolkas tillsammans med FN:s konvention mot gränsöverskridande organiserad 

brottslighet. Den svenska lagstiftningen bygger på begreppsdefinitionen som finns i 

tilläggsprotokollet. Protokollet upprättades i förebyggande, bekämpande och bestraffande 

syfte när det gäller gränsöverskridande handel med människor, med särskild hänsyn till 

kvinnor och barn. Vidare ska protokollet syfta till att skydda och assistera offer för 

människohandel där full respekt för deras mänskliga rättigheter skall tas, samt ska protokollet 

verka för att främja samarbete mellan parterna för att uppnå dessa mål. 

     Definitionen i protokollet är numera allmänt vedertagen och används över hela välden. För 

att en gärning ska kunnas bedömas som människohandel, måste den bestå av tre moment, en 

åtgärd, som till exempel rekrytering eller transport som vidtas genom hot eller vilseledande 

information och som syftar till att utnyttja personen exempelvis för sexuell handel. 

(Regeringen, 2007) 

 Sammanfattningsvis konstaterar vi att det i dagsläget finns sparsamt med information kring 

återvändande och återkoppling med offer utsatta för sexuell människohandel i Sverige men vi 

tror att det kommer att se annorlunda ut inom en snar framtid, då mycket av det arbete och 

åtgärdsprogram olika myndigheter arbetar med att utforma just nu, kommer att redovisas. 

Detta gäller även internationella forskningsrapporter och dokument eftersom arbetet 

fortfarande är i sin linda.  
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7 Dokumentstudier 
I denna del har vi sammanställt fem dokument som vi ansett vara relevanta för vår studie. Det 

finns mycket forskning om det förebyggande och brottsbekämpande arbetet med 

människohandel, men mycket lite om återvändandet och återkoppling. Vi kommer att använda 

oss av de dokument som vi har valt ut i vår analysdel som ett komplement till vår empiri. Vi 

ser på materialet som en sekundärkälla och kommer främst att använda oss av vårt insamlade 

material utifrån våra samtal på fält. 

 
7.1 Människohandel för sexuella ändamål. Rikspolisstyrelsen 
Polisen lägesrapport syftar till att ge en bild av människohandel i stort samt att visa hur den 

har förändrats sedan den senaste lägesrapporten 2006 utfärdades. Rapporten bygger främst på 

domar, förundersökningar och information som inkommit polisen när det gäller 

människohandel. I separata bilagor redovisas lagstiftning, människohandelsdomar och domar 

som rör koppleri och köp av sexuell tjänst. Även statistik över antal offer och 

gärningspersoner redovisas, samt polismyndighetens egna inrapporteringar till 

Rikskriminalpolisen. Rapporten är avsedd för myndigheter och regeringen men främst till 

polisens specifikt berörda enheter. Informationen kan även vara användbar för frivillighets 

organisationer och allmänheten (Rikspolisstyrelsen, 2009). 

 

7.2 Prostitution och människohandel för sexuella ändamål. 
Brottsförebygganderådet. 
Regeringen presenterade 2008 en handlingsplan mot prostitution och människohandel. 

Handlingsplanen innefattar 36 punkter vars syfte är att stärka arbetet mot sexuell handel och 

att förbättra situationen för de som är utsatta. Brottsförebyggande rådet har på uppdrag från 

regeringen fått som uppgift att utvärdera handlingsplanen. Fokus i rapporten ligger främst på 

hur olika myndigheter tolkat sina uppdrag, vad de genomfört och framtida planer, eftersom de 

flesta uppdragsgivare ej ännu slutfört sina uppgifter. En slutrapport ska lämnas in i under 

2012. 

Exempel på åtgärd som tas upp i rapporten: 

Åtgärdspunkt 4: 

Regeringen avser att vidta åtgärder för att utveckla ett stödprogram för rehabilitering av 

personer som utsatts för människohandel för sexuella ändamål. 
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Stödprogrammen ska utformas i syfte att ge brottsoffren de bästa förutsättningar så att de med 

egen kraft kan ta sig ur den situation som var anledning till att personen hamnade i 

människohandel. Programmen ska identifiera vilka stödinsatser och åtgärder som behövs för 

att trygga personens framtid genom utbildning och förvärvsarbete för att på så sätt minska 

risken för att återigen hamna i människohandel och prostitution. Uppdraget ska 

återrapporteras i mars 2012 

 
7.3 Handlingsplan mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål 
Länsstyrelsen.  
Länsstyrelsen i Stockholm har i uppdrag från regeringen, att samordna, planera och 

genomföra insatser som ska generera ett tryggare återvändande för de personer som varit 

utsatta för sexuell människohandel i Sverige. Länsstyrelsen har i en slutrapport 2011, kommit 

fram till att ett återvändande ska genomföras i samverkan med aktörer, organisationer och 

myndigheter som länsstyrelsen finner vara lämpliga i Sverige och andra länder. Länsstyrelsen 

poängterar i sin rapport att alla åtgärder i en återvändandeprocess ska eftersträva att den 

brottsutsatta personen ej utsätts för ytterligare kränkning eller traumatisering, samt tillvarata 

brottsoffrets mänskliga rättigheter. Länsstyrelsen menar att om ett återvändande sker väl 

genomfört och samordnat, ökar möjligheterna för den utsatte att ta sig ur den situation som 

föranledde att personen hamnade i människohandel eller prostitution. Därmed kan man även 

minska risken för att personen på nytt fångas upp av den organiserade brottsligheten vid 

hemkomsten.  

    Länsstyrelsen genomförde under 2010 kontaktresor till följande länder: Schweiz, 

Rumänien, Italien, Finland, Serbien och Nigeria. Urvalet av dessa länder är baserat på vilka 

länder som är vanligast förekommande i svenska ärenden. I dessa länder har möten hållits 

med myndigheter, frivillighetsorganisationer och internationella organisationer, som har 

särskilt ansvar i arbetet mot människohandel. Syftet med resorna har varit att diskutera 

återvändandeproblematiken och att samla in information som kan användas till riktlinjer inför 

ett återvändande. Det har även förts diskussioner kring betalningsansvar mellan 

destinationsländer och ursprungsländer. 

     Länsstyrelsen har i sin slutrapport kunnat konstatera att det finns strukturella hinder som  

måste överbryggas för att ett återvändande ska kunna fungera tillfredställande för de personer 

som önskar stöd och hjälp vid hemkomst till sitt hemland. I rapporten har länsstyrelsen 

identifierat de mest centrala frågorna som de planerar att arbeta vidare med under 2012. 
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En fråga gäller Socialtjänstens ansvar vid ett återvändande. Länsstyrelsen har i dagsläget inte 

funnit några klara riktlinjer eller direktiv i hur långt socialtjänstens ansvar sträcker sig, utan 

omfattningen av stöd avgörs idag från ärende till ärende. Man aktualiserar frågan om hur långt 

Sveriges ansvar ska sträcka sig exempelvis om det utarbetas riktlinjer för ett assisterat 

återvändande, då det kan bli kostsamt om den brottsutsatte önskar vidare stöd och hjälp vid 

hemkomst. Man konstaterar att det är osäkert hur stort betalningsansvar svenska socialtjänsten 

kan förväntas ha med tanke på deras redan ansträngda ekonomi. Under uppdragets utförande 

har länsstyrelsen sett över möjligheten att upprätta ett samarbete med International 

Organization for Migration (IOM) som har stor erfarenhet av återvändandet av personer 

utsatta för människohandel. Länsstyrelsen bedömer att ett svenskt samarbete skulle hjälpa till 

att undanröja fler av de strukturella hinder som man nämner i rapporten, men poängterar 

samtidigt att IOM inte kan ersätta det ansvar som socialtjänsten har för de brottsutsatta i 

Sverige. Länsstyrelsen kommer att arbeta vidare med frågan om att etablera ett samarbete 

med IOM under 2011 (SKR 2010). 

 

7.4 Praktiska råd och modeller föra att förebygga människohandel. EQUAL. 
Dokumentet är ett resultat av ett stort internationellt samarbete mellan Sverige, Grekland, 

Italien och Lettland. Samarbetet gick under arbetsnamnet ”EQUAL” under åren 2004-2007 

och syftet med projektet var att förse länder med empiriskt material och att dela med sig av 

varandras erfarenheter och kunskaper för att bättre kunna förebygga och hantera problem och 

utmaningar som uppkommer i mötet med människohandel. I EQUAL-projektet arbetade man 

med tre teman; prevention, prosecusion and protection. 

 Eftersom vårt syfte är att undersöka hur återvändandet ser ut för kvinnor utsatta för sexuell 

människohandel i Sverige, kan vi primärt i denna skrift ej hitta kunskap om detta ämne. 

Däremot finns mycket material kring hur man tänker kring förebyggande arbete för att 

motverka att kvinnor hamnar i sexuell människohandel. I forskningsstudien understryker man 

vikten av att utbilda kvinnor som riskerar att hamna i sexuell människohandel som en 

preventionsmetod. I återintegrerandet av kvinnor i deras hemländer efter att de varit utsatta 

för sexuell människohandel utomlands, understryker man vikten av att ge kvinnorna 

psykologisk rådgivning och olika stödinsatser i egenskap att stödja och rehabilitera kvinnan. 

(EQUAL 2007). 
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7.5 Skyddat boende – och sedan? 
Detta är en dokumentation från 2010 som är skriven av personal med lång erfarenhet av 

möten med kvinnor utsatt för sexuell människohandel i Sverige. Den är utgiven i samarbete 

med länsstyrelsen och syftet med dokumentationen är att sammanställa kunskap och 

erfarenheter från olika myndigheter såsom polisen migrationsverket, 

frivillighetsorganisationer med flera, för att bättre kunna bemöta kvinnorna i placeringen på 

det skyddade boendet till återvändandet till hemlandet. Skriften tar även upp det etiska 

dilemma som uppstår för personalen, då man ger kvinnan mycket råd och stöd i en 

rättegångsprocess, resurser som dras in så fort rättegången är över. Boendet har sammanställt 

en lista saker att tänka på vid ett återvändandeprocess. Det kan underlätta för kvinnan vid ett 

återvändande och göra resan tillbaka säkrare. Sammanställningen pekar på att det inför 

hemresan ska finnas ett tydligt och utrett betalningsansvar i de fall kvinnan ska placeras på ett 

skyddat boende vid hemkomsten. Kvinnan ska även beredas möjlighet till skyddat identitet i 

hemlandet och erbjudas polisskydd i de fall kvinnorna uttrycker rädsla för vedergällning. Det 

bör även undersökas om passhantering kan ses över för att möjliggöra ett lättare 

inresetillstånd. Utöver detta behöver kvinnan i ett initialt skede även tillhandahållas med 

fickpengar och det är önskvärt om det finns en föreberedd sysselsättningsåtgärd eller arbete 

vid hemkomst. 

 Dokumenten påvisar att det är av ytterska vikt att en handlingskraftig gemensam modell 

för de europeiska länderna tas fram för att bättre kunna skydda och stödja kvinnor i ett 

återvändande.    

     Det förs pågående diskussioner mellan destinationsländer och ursprungsländer i hur detta 

ska lösas. Att främja utbildildning ses som en viktig förebyggande åtgärd för att minska risken 

för att kvinnor ska hamna i människohandel. Olika myndighter arbetar gemensamt för att hitta 

strategier i att försöka bryta ner de strukturella hinder som kan stå i vägen för detta arbete. 

Enighet finns när det gäller att komma fram till gemensamma riktlinjer för kvinnorna vid ett 

återvändande, men oenighet kvarstår när det kommer till vem som ska vara 

betalningsansvarig.  
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8 Resultatsammanställning  
Under våra samtal på fält samtalade vi med tre stycken poliser; Eva, Bosse och Kalle,  

samtliga verksamma inom prostitution och människohandel sedan flera år tillbaka. Vi 

samtalade även med Åsa, informatör på en insamlingsstiftelse som samlar in pengar till offer 

för människohandel Hon har tidigare arbetat på ett skyddat boende med erfarenhet av kvinnor 

utsatta för sexuell människohandel i Sverige. Utöver dessa samtalade vi också med tre 

socionomer Lena, Berit och Karin. De har tillsammans flera års erfarenhet av att arbeta med 

kvinnor utsatta för sexuell människohandel i Sverige. Vi har även sammanfattat relevant 

information utifrån information vi tillhandahållit från utbildningsdagar på temat 

människohandel där polis, socionomer samt representanter från olika 

frivillighetsorganisationer medverkat. Vi har valt att tematisera resultatet med olika 

underrubriker och utifrån yrkeskategori. 

 

8.1 Placering och vistelsetid 
Lena Skyddat boende 1 

Lena berättar att en placering på det skyddade boendet sker genom att prostitutionsenheten 

som har ett nära samarbete med polisen, får information om att de bedriver spaning mot en 

bordell som misstänks bedriva sexuell människohandel, och att ett tillslag snart kommer att 

ske. Eftersom att det på den bordellen kan komma att finnas kvinnor som är i behov av 

skyddat boende vill polisen i förväg försäkra sig om att det finns plats och därför ringer de till 

boendet innan tillslaget ska ske. Placeringen sker alltid i samråd med prostitutionsenheten och 

efter att man hållit ett polisförhör av kvinnan och därefter konstaterat att hon är i behov av 

skydd och stöd berättar Lena. 

 När kvinnan kommer till det skyddade boendet så är det oftast ganska ”kaotiskt” för 

kvinnan, menar Lena. Kvinnorna har blivit förhörda av polis om vad de har varit med om 

samt fått information om det skyddade stället som de tillfälligt ska vistas på. Men eftersom 

kvinnorna befinner sig i en svår och akut kris är det inte alltid enkelt för dem att ta till sig all 

information de fått menar Lena. Hon menar att det ganska ofta fortfarande är oklart för dem 

när de väl kommer dit, många undrar var de har hamnat. De tror ofta att de hamnat i en 

myndighetsinstans och deras hallickar kan ha sagt till dem att all kontakt med de svenska 

myndigheterna är dåligt och farligt, vilket gör att kvinnorna är misstänksamma och gärna drar 

sig undan till en början. Det skyddade boendet jobbar mycket kring att försöka få kvinnorna 
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att känna sig trygga och talar om för dem att de är på ett säkert ställe där ingen kan hitta dem. 

Sedan försöker man ta hand om kvinnan i hennes akuta kris och se till att hon får vad hon 

behöver i form av mat och sömn. Om kvinnan har behov av samtal då erbjuds hon detta. Man 

försöker ta hand om hennes basala behov i den akuta krissituationen säger Lena. Om det 

senare visar sig att kvinnan kommer att bo kvar på boendet en längre tid, och inte bara över ett 

till två dygn, jobbar man mycket med att informera kvinnan kring frågor som 

Migrationsverket, Polisen och om vad som hända med hennes vistelse i Sverige. Man försöker 

förvissa sig om att kvinnan verkligen förstår den informationen som hon blir delgiven. Vid 

långvarig placering får kvinnorna samma stödinsatser som de övriga kvinnorna som bor på 

boendet. Man upprättar en handlingsplan utifrån de behov som kvinnorna har och hur de vill 

använda sig av boendetiden. De tilldelas två kontaktpersoner vardera som följer dem i detta 

arbete på nära håll. Sedan ingår även miljöterapeutiskt arbete med rutiner och struktur för att 

försöka skapa en meningsfullhet och ordning i vardagen. 

 Lena tycker att man kan tala om att kvinnorna har ett flyktbeteende kopplat till att de bär på 

tunga känslor av skuld och skam över det som har hänt dem. Hon menar att de vill återvända 

för att det känns tryggare där. De kan språket, de har släktingar och kanske även vänner där 

och de vet hur samhället fungerar. Även om de lämnade landet på grund av svårigheter och 

drogs in i människohandeln försöker de att fly från sina svåra erfarenheter i Sverige. Lena 

säger att personalen på det skyddande boendet inte har någon kännedom om vad som händer 

kvinnorna när de väl kommit till sitt hemland. 

 

8.1.1  Berit skyddat boende 2 

Berit berättar att de får sina placeringar oftast genom samma förfarande som på det skyddade 

boendet nr 1. Berit tycker att en stor skillnad mellan de två boendena består i att hon upplever 

att de kvinnor som placeras hos dem inte alls vill åka hem utan majoriteten vill stanna i 

Sverige. Berit tror att det kan bero på att de får ett annat urval av kvinnor placerat hos sig. Det 

kan vara det klientel av kvinnor som hamnat i sexuell människohandel genom att de blivit 

inlurade eller övertalade in i verksamheten, något polisen fått reda på genom förhör med 

kvinnan efter tillslaget, och dessa kvinnor kan vara mer hjälpsökande. På Lenas arbetsplats är 

upplevs kvinnornas prostitution vara mer ”självvald”. 

 På Berits arbetsplats provar man just nu att arbeta med en arbetsmodell framtagen i 

samarbete med länsstyrelsen som är anpassad just för placeringar av kvinnor utsatta för 

sexuell människohandel i Sverige. Modellen är baserad på empowerment som en metod i att 

försöka förmå kvinnorna att återfå makten över sina liv. 



 32 

Modellen har fem punkter; 

Tryggt boende. Kvinnorna ska känna trygghet där de bor och miljön ska vara bra eftersom 

man på det skyddande boendet anser att det är läkande att vistas i en vacker och naturnära 

miljö. Kvinnorna ska även ha en annan inkomst, och alltså inte finansiera sin vistelse med 

pengar som kommer från prostitution. Socialtjänsten finansierar boendet för kvinnorna. 

Boendet försöker även att erbjuda kvinnorna utbildning som hjälper kvinnorna att byta fokus 

då de erbjuds språkträning eller praktikplats under vistelsetiden på boendet. Social träning 

med hjälp av ett resursteam som består av ett inarbetat team av resurspersoner, som arbetar 

ideellt med kvinnorna genom att erbjuda stödsamtal, sociala aktiviteter, undervisning. Detta 

innebär att kvinnorna skapar nya intressen och får kontakt med människor som inte har 

koppling till deras förflutna. 

 
8.1.2  Karin, skyddat boende 3 

Boendet i Sverige kan inte ge omfattande stöd till kvinnorna som väljer att lämna Sverige 

tidigt, men de kan hjälpa till med enkla saker som att boka båt eller flygbiljett åt kvinnan. 

Man vet att man skulle kunna hjälpa kvinnan mycket mer om hon valde att stanna ett tag i 

Sverige. 

 Karin tycker att man kan tala om att kvinnorna har ett ”flyktbeteende” kopplat till att de 

bär på tunga känslor av skuld och skam över det som har hänt dem. Hon menar att de vill 

återvända för att det känns tryggare där. De kan språket, de har släktingar och kanske även 

vänner där och de vet hur samhället fungerar. Även om de lämnade landet på grund av 

svårigheter och drogs in i människohandeln försöker de att fly från sina svåra erfarenheter i 

Sverige. Karin säger att personalen på det skyddande boendet inte har kännedom om vad som 

händer kvinnorna när de väl kommit till sitt hemland. 

 För de kvinnor som blir placerade en längre tid har nu Länsstyrelsen tagit fram listor på 

skyddade boenden som finns även i andra länder berättar Karin. Hon berättar att 

Länsstyrelsen lagt ner mycket arbete på att besöka andra länder för att få kontakt med 

skyddade boenden. Därefter har listor upprättats för att kunna användas förberedande i 

förhoppning om ett säkrare återvändande.  

 Listorna fanns inte på den tiden det skyddade boendet 1 hade längre placeringar av dessa 

kvinnor, utan personalen fick själva försöka leta upp kontakter i hemlandet inför återresan och 

det hände även att som personal följde med kvinnorna på resan hem som stöd, berättar Karin. 

Nu kan man på ett enkelt sätt få information om de olika boenden som finns utomlands, om vi 

skulle behöva det utifrån att vi får längre placeringar, säger Karin. 
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 Karin upplever en stor frustration när hon betänker de risker kvinnorna kan komma att 

utsättas för vid ett återvändande. De kan bli i återtraffickerade hamna i drogmissbruk, eller bli 

mördade. Karin tycker att Sverige mer aktivt borde gå in för att hjälpa dem att stanna i 

Sverige. 

 

8.2 Polisens arbetsmetod   
8.2.1  Polis 1 Eva 

 Polisen menar att när de slår sönder den organiserade brottslighet som kvinnorna för 

stunden befinner sig i, tar polisen dem ur deras profession som prostituerad utan kvinnans 

samtycke. Prostitutionen är oftast inget som de väljer just då att lämna frivilligt eftersom de är 

så inställda på att tjäna pengar att ta med när de återvänder hem. Efter att tillslaget har skett 

menar Eva att polisen gör sitt yttersta för att hålla kvar dem i landet eftersom de behövs som 

bevispersoner i en rättegång.  

     Evas erfarenhet av kvinnor som är utsatta för sexuell människohandel i Sverige är att de 

efter att polisen har gjort ett tillslag vill åka hem. De har ofta barn i hemlandet att försörja. 

Hon menar att det är väldigt svårt att få permanent uppehållstillstånd i Sverige, men att de 

flesta ändå inte vill ha det eftersom kvinnorna ofta har en familj som de vill åka hem till. En 

del kvinnor väljer att stanna och erbjuds då tillfälligt uppehållstillstånd. Under den tiden får 

kvinnorna mycket stöd och hjälp av det svenska samhället med ekonomiskt stöd från 

socialtjänsten. 

 Polisen försöker arbeta med tankeavvänjning hos kvinnorna som oftast tror att prostitution 

är det enda som de kan och vet något om. Det långsiktiga målet för polisen är att förmå 

kvinnorna att förstå att det finns en annan värld, och försöka få dem att släppa tanken på 

prostitution som enda möjliga inkomstkälla, säger Eva. 

 

8.2.2  Polis 2 Bosse 

Bosse berättar att det finns prostitutionsgrupper i de tre största städerna. Han menar att 

Sverige har en väl utbyggd socialtjänst men poängterar att varje person som jobbar inom 

socialtjänsten redan har en enorm arbetsbörda och att alla ärenden kostar pengar. Kvinnorna 

som hamnar i Sverige är utländska medborgare och Sverige har inget ansvar för utländska 

nationaliteter. Ansvaret ligger i deras respektive länder. Det ansvaret fungerar inte alltid i 

praktiken menar Bosse och uttrycker en oro för hur man ska lösa situationen för kvinnorna 

som blivit utsatta för sexuell människohandel. 
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8.2.3  Polis 3 Kalle   

Kalle är polis som nu jobbar som egenföretagare, främst med olika handledningsuppdrag. 

 Kalle menar att stödinsatserna som kvinnorna får ser väldigt olika ut beroende på var i 

landet en befinner sig. I storstäderna finns det prostitutionsenheter och där det finns erfarenhet 

om prostitutionsliknande erfarenheter. Här finns det också mer professionella boenden med 

personal som är vaken dygnet runt, som finns tillgänglig om kvinnorna behöver prata och 

dessa ställen har också en högre utbildningsnivå, enligt Kalle. 

  Det är sällan som det är kvinnorna som kommer och söker hjälp, utan det är polisen som 

gör ett tillslag och först då blir kvinnorna synliga för socialtjänst och hjälpapparat. Sedan gör 

det stor skillnad vilken socialsekreterare som jobbar på den orten och vem som blir 

handläggare i ärendet. Dessa ärenden är enligt Kalle mycket speciella att handlägga. 

Ärendena är svåra att rent praktiskt då många aktörer är inblandade. Kalle nämner 

migrationsverk, socialtjänst och polis som exempel. Det är också många olika lagar att 

förhålla sig till och Kalle säger också att de olika aktörerna och individerna jobbar med olika 

mål för ögonen. Enligt Kalle blir det ofta problem med boendena också. Kvinnorna placeras 

ofta på hotell eller på en kvinnojour, men Kalles erfarenhet med placering på kvinnojourerna 

är att det ofta inte riktigt fungerar. Dels har de ofta inte utbildad personal, utan personalen 

jobbar där frivilligt. Kalle menar att utbildning i kris- och traumahantering skulle vara bra för 

att kunna hjälpa personer i deras akuta kris. Vidare menar Kalle att det finns ett stort tyckande 

och tänkande i stort inom ämnet, att man förfasar sig över saker och ting och att personer 

kanske jobbar för sin egen vinnings skull, man gör en god gärning och här vill Kalle att mer 

utbildning skall in. Ofta sker tillslagen under sena kvällar eller nätter och då kommer man till 

boendet sent och då måste kvinnan ofta ha med sig sin egen mat. Det finns heller inga kläder 

till kvinnan då hon kommer, vilket blir ett problem. Kvinnan tas ju ofta i situationen 

tillsammans med en kund och har arbetskläder på sig och de kläderna vill kvinnan oftast bli 

av med så fort som möjligt. Kalle har sett att det är en framgångsfaktor om kvinnan får byta 

kläder så fort som möjligt, då avidentifierar hon sig mycket snabbare från rollen som 

prostituerad.  

 Vid frågan om vidare kontakt med kvinnorna efter ett återvåndande menar Kalle att en får 

ställa sig frågan ”varför skall vi ha kontakt med den här personen efter ett återvändande?” 

Socialtjänsten betalar inte ut någon form av bistånd till en utländsk medborgare som befinner 

sig i sitt egna land. Många skulle vilja stanna kvar i Sverige och ser fördelar med det och då 

kan det bli jobbigt för kvinnan om man har en fortsatt kontakt. Då blir det mer för ens egen 

skull. En annan svårighet med en fortsatt kontakt är språket. Många av kvinnorna talar ingen, 
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eller endast ett par ord engelska och ingen svenska. Det finns även tekniska svårigheter för en 

fortsatt kontakt. Om kvinnan byter simkort eller om hennes mobiltelefon går sönder så är 

kontakten bruten om inte kvinnan själv upprätthåller den. Kalle säger att det finns många 

uppfattningar, men undrar vems som är den rätta i frågan om vad som händer kvinnorna efter 

sitt återvändande till hemlandet. ”Man behöver inte vara professor för att förstå att de inte har 

stora möjligheter att förändra sina liv utifrån att helt plötsligt få arbete och bli självförsörjande 

och bli lyckliga. Det är därför de hamnar i detta från början”  

 

8.3 Sammanfattning utbildningsdagar 
8.3.1 Vilka kvinnor utsätts för sexuell människohandel? 

 

Polisen berättar att när sexuell människohandel uppdagades i Sverige var det kvinnor som 

fördes hit under hot och tvång. Idag handlar det om en mer omfattande migrationsdröm hos 

kvinnor som kommer från exempelvis Albanien, Moldavien, Ryssland och Nigeria och som 

leder dem hit. Gemensamt för dem är drömmen om ett bättre liv i Europa. Polisen säger att 

prostitution inte är den primära tanken hos dem när det kommer till försörjningsmöjligheter, 

men att tanken på prostitution som en sista utväg kan finnas med som en del i att hanka sig 

fram. Kvinnorna tänker att de ska skaffa sig ett jobb som servitris i Rom eller som 

hotellstäderska i Barcelona. Men när de väl kommer till Europa finns det inga jobb. 

      De kommer från oerhört påvra och fattiga förhållanden, och från länder med dåligt 

utbyggd skola. Polisen menar att människor som får möjlighet till utbildning får självkänsla 

och självförtroende, de lär sig att ifrågasätta och de kan ifrågasätta. Kvinnorna från fattiga 

länder och med låg utbildningsnivå gör dem extra utsatta.  

       Polisen ger exempel på en kvinna som arbetade i Göteborg men som trodde att hon 

befann sig i Sydafrika grundat på vad hennes människohandlare hade sagt. Hon hade ingen 

som helst aning om att Afrika är ett land med palmer, solsken och mestadels färgade 

människor. Hon reflekterade inte heller över att resan till Sydafrika bara tog två dagar med 

bil. Polisen berättar detta för att illustrera att det är så oerhört mycket som saknas i deras 

utbildningsnivå och detta gör dem till förhållandevis lätta offer att utnyttja i den cyniska 

människohandeln. 

 

8.3.2 Permanent uppehållstillstånd - en lösning?  

Polisen tror inte att lösningen består i att dessa kvinnor permanent uppehållstillstånd i 

Sverige. De menar att hallickar och personer inom den organiserade brottsligheten inte 
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kommer att vara sena med att utnyttja detta och tror att de kommer at skeppa kvinnor till 

Sverige, något som redan pågår, men att det utökas med löfte till kvinnorna om 

uppehållstillstånd. Polisen tror att det i värsta fall kan bli så att fattiga familjer som inte har 

något annat att välja på, kommer att sälja sina barn till kriminella organisationer i hopp om att 

ge sina barn ett bättre liv, och med möjlighet att sedan komma dit själva på anknytning och 

söka uppehållstillstånd. Polisen menar att det finns mycket risker och stora faror i att släppa 

för mycket på våra regler gällande permanent uppehållstillstånd i Sverige. 

 

8.3.3 Rättegångsprocess  

Vid en rättegång i Sverige används den polisiära teknik som går ut på att lägga skuld på 

polisen och inte på kvinnan. Genom att polisen visar vad de vet och vad de har fått reda på 

genom ett omfattande spaningsarbete. Bland annat har man bedrivit telefonavlyssning, 

videoinspelningar mm kan kvinnan då materialet endast bekräfta eller förneka bevisning. Hon 

ses då inte som en person som har ”skvallrat” utan polisen skuldbeläggs för att den förstört för 

verksamheten. Detta gör att fokus inte läggs på kvinnorna som syndabockar. Detta 

tillvägagångssätt ses som avgörande i att kvinnorna faktiskt kan återvända hem och känna sig 

någorlunda trygga. Polisen har under årens lopp lärt sig att det tar tid att prata med kvinnorna. 

Man måste bygga upp ett förtroende eftersom dessa kvinnor har noll tillit till polis och 

myndigheter. Detta måste man jobba på för att få dem att gå till rätten. 

 En del vill trots att man erbjuds stöd och hjälp och tillfälligt uppehåll, ändå inte stanna i 

Sverige, utan väljer att åka hem. Då åker polisen till deras hemland i stället för att hålla 

förhör. Detta för att polisen är mycket angelägen om att få deras rätta version av vad som 

hänt.  

 

8.3.4 Strukturella svårigheter  

Polisen i Sverige arbetar mycket med de länder som har kvinnor utsatta för sexuell 

människohandel i Sverige. De samarbetar med polis och myndigheter i dessa länder för att 

försöka få kontakt med återvändarorganisationer och frivillighetsorganisationer. 

 Polis och personal från de skyddade boendena menar att det är väldigt svårt att hålla 

kontakten med kvinnorna i hemlandet, utan  att det måste ske via en organisation. De nämner 

språket som ett hinder för att göra en uppföljning och nämner att det kan räcka med att 

kvinnan byter telefonnummer, så tappas hon bort. Adressystem och eftersändning av post 

existerar många gånger inte. Polisen berättar att många av de kvinnor som de försökt återfå 

kontakt med spårlöst har varit borta. 
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Man vet att många hamnar i olika missbruk för att döva sin ångest. Många sniffar lim, som är 

ett billigt bedövningsmedel, men som snabbt ger svåra hjärnskador. 

 Polisen menar att ytterligare en svårighet består i att man i dessa länder särskiljer på 

människohandel och prostitution. För polisen i Sverige är det samma sak, eftersom de kan se 

att det är samma mekanismer som ligger bakom. I kvinnornas hemländer anses 

människohandel vara ett brott, men prostitution ses som ett yrke. Därför har många kvinnor 

svårt att få hjälp, eftersom de inte anses ha varit utsatta för ett brott, utan har gått in i sin 

profession med öppna ögon. 

 

8.3.5 Framtiden 

Polisen tror att ett sätt för som kan vara till hjälp för kvinnorna i ett återvändande och i att 

kunna bygga upp ett nytt liv, är hjälper dem skaffa sig en utbildning. På så sätt kan kvinnorna 

återvända till sina hemländer tillsammans med en grundutbildning, och då ökar också 

möjligheten till att skaffa sig ett nytt liv. De menar att kvinnorna då inte lika lätt behöver bli 

hänvisade till att befinna sig med personer som arbetar med organiserad brottslighet.  

Samtidigt poängterar polisen att situationen i exempelvis Ryssland och Moldavien är otroligt 

tuff, med hög arbetslöshet, chanserna för dessa kvinnor att skaffa sig ett jobb utifrån den 

bakgrund de har är mycket liten. Med hänsyn till att kvinnorna även bär med sig en historia 

kantad av sexuella övergrepp, kan det hos dem uppstå en komplex psykologisk kultur. Detta 

bidrar till att kvinnorna får svårt med det sociala samspelet, på en normal arbetsplats och i 

relationer med andra människor. Detta är en erfarenhet polisen har med sig även från svenska 

kvinnor som arbetat med prostitution. De menar att det inte enbart handlar om att ge 

kvinnorna bostad och arbete, utan att de har en väldigt lång väg framför sig. Det kvinnorna 

har varit utsatta för tar flera år att reparera och att det är i relationerna med andra som de 

oftast har det svårast. 

 

8.4 Åsa Informatör på en insamlingsstiftelse  
Åsa har tidigare arbetat som kontaktperson på ett skyddat boende som haft placeringar av 

kvinnor utsatta för sexuell människohandel. Idag arbetar hon som informatör i en nationell 

organisation som driver en insamlingsstiftelse vars kärnverksamhet består av att ge direkt stöd 

till brottsoffer utsatta för människohandel i Sverige. De samarbetar med myndigheter och 

civilsamhället. Stiftelsen bildades 2007. Åsa menar att samhällets resurser inte alltid räcker 

till när det gäller stöd till brottsoffer. Stiftelsen där Åsa arbetar är en viktig aktör som arbetar 
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för att förbättra situationen för dessa människor. Åsa säger att de försöker vara en 

organisation som sysslar med ”inget snack och mycket verkstad”. 

     Det går att ansöka om såväl rådgivning som ekonomisk bistånd som ett komplement till 

sådant som samhället ej bekostar. Stiftelsen kan även hjälpa till med att bekosta uppehället i 

Sverige för de personer som faller mellan stolarna eller där det inte finns beslut tagna i en 

ärendeprocess. Konkret kan en ansökan handla om pengar till SL-kort, kläder, 

hygienprodukter, skolböcker eller medicin. Ofta kommer ansökningar från olika resursteam 

som är sprungna ur olika kyrkors nätverk. Åsa berättar att de strävar efter långsiktiga insatser, 

exempelvis finns det planer på en långsiktig utbildningsinsats för människor utsatta för 

människohandel i Sverige. Hon menar att återvändandet för den här gruppen börjar i Sverige i 

och med att kontakt etableras. Stiftelsens strävar efter långsiktiga insatser, men Åsa menar att 

arbetet är bristfälligt på grund av svårigheter och det komplexivitet som finns i arbetet i att 

försöka ha kvar kontakten med personen när den väl återvänt till sitt hemland. 

Återapporteringar kring personer de varit med och stöttat i ett återvändande är få. Åsa säger 

att hon är tillfreds med det arbete som stiftelsen utför, men poängterar samtidigt att just 

återvändandet för den här gruppen har identifierats som problematiskt och eftersatt. 

 Sammanfattningsvis konstateras att samtliga inblandade aktörer såväl polis, som personal 

på de skyddade boendena upplever stor frustration när det gäller återvändandet för dessa 

kvinnor. Det råder dock delade meningar kring vad polis och personal på de skyddade 

boendena anser vara bäst sett utifrån kvinnornas situation . Polisen menar att ansvaret för 

kvinnor ska tas i deras respektive hemländer och att det är bättre att angripa problemet där för 

att även på sikt kunna minska fenomenet  människohandel i stort. 

      De skyddade boendena uttrycker att de anser det vara bätte att att kvinnorna ges 

uppehållstillstånd i Sverige där möjligheter finns för ett bättre liv. Vistelsetiden på de 

skyddade boendena är avgörande i hur man kan arbeta med kvinnan och stärka henne i att 

kunna ta sig ur sin situation. Många kvinnor har ett flyktbeetende baserat på skänslor av skuld 

och skam, och återvänder snabbt till sina respektive hemländer, något som försvårar arbetet 

för både polis och de skyddade boendena.  

       För att kunna hjälpa kvinnorna att komma ur sin situation krävs långsiktiga insatser som 

kostar mycket tid och pengar. Resultaten visar att den diskrepans  som råder mellan de olika 

ländernas ekonomiska sitaution är  en oerhört försvårande omständighet för kvinnorna då det 

kommer till att ta sig ur sin situation. De riskerar att åter hamna i människohandel,  av den 

enkla anledningen att det inte finns några andra val i hemlandet samtidigt som deras 

försörjningsbörda kvarstår. 
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9 Exempelfall 
Här nedan följer de tre exempelfall vi valt att presentera. Dessa exempel har vi fått från våra 

informanter som menar att exemplen visar på hur det ser ut, rent generellt för dessa kvinnor. 

Allt ur exemplen är taget från verkliga händelser, men blandat från olika individers liv. Vi 

anser att det är viktigt att visa hur det kan se ut för kvinnor som utsätts för sexuell 

människohandel i Sverige, för att ge läsaren en bild av kvinnornas situation. 

 

9.1 Renata 18 
Renata växte upp i utkanten av Ukraina tillsammans med sin alkoholiserade mamma, sin 

syster och sin styvpappa. Renatas biologiska pappa sitter i fängelse på livstid dömd för mord.  

 När Renata var sex år gammal började styvpappan att förgripa sig på Renata sexuellt. 

Dessa övergrepp pågick under hela hennes uppväxt. När Renata berättar för sin mamma vad 

styvpappan utsätter henne för, svarar mamman att hon är avundsjuk på Renata och arg på att 

han hellre har sex med dottern. När Renata är 16 blir hon kär i Vlad 18 år och inleder ett 

förhållande med honom. De är mycket kära och planerar att gifta sig. Efter en utekväll på 

stan, hamnar Vlad i slagsmål med ett gäng kriminella, vilket resulterar i att han misshandlas 

till döds. Efter den här händelsen börjar Renata att missbruka alkohol för att bearbeta sorgen. 

  En kväll träffar hon Sergo som säger att han kan ordna jobb som servitris åt Renata i 

Sverige. Han berättar att man kan tjäna lika mycket pengar på två veckor i Sverige mot vad 

man får ut genom att arbeta i stadens textilfabrik på ett år. Renata drömmer om att få lämna 

sin fattiga hemstad och tackar ja till erbjudandet. Hon kan inte tro vilken tur hon har som får 

en sådan chans! 

  Sergo bjuder med Renata på en fest inför resan till Sverige där han talar om att hon ska få 

träffa några andra tjejer som också ska åka till Sverige och jobba. Hon ombeds vara 

färdigpackad och klar och informeras om att hon ska ta med sitt pass.  När Renata och Sergo 

anländer till festen, inser Renata att hon är den enda tjejen i lokalen. Hon upplever stämningen 

som hotfull och många av männen där är påverkade av droger. Renata erbjuds alkohol och 

dricker sig snabbt ganska berusad. Efter ett tag börjar Sergo att göra sexuella närmanden mot 

Renata. Hon protesterar, men inser att hon ej har någon som helst chans att komma undan. 

Serge tar med Renata till en bod som ligger bakom festlokalen. Inne i boden finns en säng 

med en skitig madrass och i den sängen våldtas Renata av Serge. Han talar om för henne att 

hon nu måste läras upp och ”testköras” av honom och hans vänner inför det hon ska arbeta 
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med i Sverige. När den femte mannen på festen våldför sig på Renata under kvällen, slutar 

hon protestera. Hon stänger av känslorna, något hon redan lärt sig från alla de otaliga nätter då 

styvpappan förgripit sig på henne. Sammanlagt är det elva män som våldtar Renata den 

natten. Hon tvingas till att utföra orala, vaginal och anala samlag. Hon filmas och fotograferas 

under flera av övergreppen. 

 Nästa morgon är Renata så sargad så att hon knappt kan gå. Hon lyfts in i en bil som 

transporterar henne tillsammans med Serge till färjan som ska henne över till Sverige. Hon 

låses in i en hytt som hon ej får lämna under hela båtfärden. På natten får hon sina första 

”kunder” som Serge ordnar genom kontakter på färjan. Kunderna är så berusade att de ej 

märker att Renata blöder från underlivet och de ser inte hennes blåmärken på rygg och ben 

efter slag som hon fick den gångna natten. Hon gråter i det tysta medan hon låter det pågå. 

 Hon vet nu att hon måste spela med för att ha en chans att överleva. 

Renata blir placerad i en lägenhetsbordell på medborgarplatsen på södermalm i Stockholm. 

Det är sammanlagt fem kvinnor som hålls instängda där. Ibland får de lov att gå ut och handla 

hygienprodukter och mat, men de är ständigt övervakade av sina hallickar. De erbjuds mycket 

alkohol och droger under tiden på bordellen. Renata berättar senare i polisförhör att hon var 

under ständig alkoholpåverkan för att över huvud taget orka med sitt liv. 

 Efter ungefär tre månader gör polisen ett tillslag mot bordellen på medborgarplatsen och 

Renata blir placerad på ett skyddat boende. Renata blir ett nyckelvittne i rättegången mot 

männen som utsatte henne och flera andra kvinnor för sexuell människohandel. Det blir en 

lång och utdragen rättegångsprocess och Renata får stanna på det skyddade boendet i mer än 

ett år. Hon lär sig det svenska språket snabbt och Renata får även en tillfällig praktikplats på 

ett dagis. Männen blir fällda och döms till fängelse. Renata får efter avslutad rättegång inget 

uppehållsillstånd i Sverige utan åker tillbaka till sitt hemland. Personalen på det skyddade 

boendet upprättar en kontakt på ett skyddat boende i hennes hemland dit hon får åka. Hon 

lyckas ta sig ur sin situation. Hon lever med förträngda minnen, är gift och har en liten dotter. 

Hon har skyddad identitet och jobbar på en fabrik. 

 

9.2 Mischa 21 
Mischa bor i en av Polen större städer. Hon har haft en trygg uppväxt tillsammans med sin 

familj. Båda föräldrarna jobbar på fabrik. Familjen är inte rik, men de har alltid haft mat på 

bordet. Mischa som är äldst av barnen, är duktig i skolan. Hon kommer in på högskola i 

staden Gdansk. Det gör även Irina, en klasskamrat till Mischa. De skaffar sig en 

studentlägenhet, som de bor i tillsammans under studietiden. Mischa skaffar ett extrajobb på 
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ett bageri under studietiden för att tjäna pengar till att betala hyra och mat. Både Mischa och 

Irina drömmer om den västerländska livsstilen. De köper utländska modemagasin och pratar 

om vilka slags kläder som de kommer att ha råd att köpa när de är klara med sin utbildning 

och flyttar från Polen. 

  En kväll träffar Irina en man som säger rakt på sak talar om för Irina att han vet ett sätt för 

henne att dryga ut sin studiekassa. Han berättar att hon skulle kunna arbeta som escortflicka i 

Stockholm. Han berättar om fester, snygga killar med mycket pengar och om alla vackra 

kläder man kan skaffa sig i Stockholm. Han har kontakt med en man som kan fixa de rätta 

kontakterna åt henne. Han säger att hon kan välja själv om hon vill ligga med kunderna, men 

att hon får betalt av att bara vara sällskap åt männen och gå med dem ut på restauranger och 

fester och att hon kommer att ha kul. 

 Irina tänker på alla de gånger som hon haft sex med fulla killar på slitna uteställen i 

Gdansk. Ibland har hon gått med på det bara för att det förväntas av henne. Irina berättar för 

Mischa om vad hon blivit erbjuden att göra i Stockholm. Mischa tycker först att det verkar 

hemskt, men nyfikenheten och lockelsen i att tjäna snabba pengar, får dem att bestämma sig 

för att ge det en chans. 

    Deras första uppdrag är att vara sällskapsdamer åt två killar på ett ställe i Stockholm som 

heter Café opera. De bjuds på mat och champagne och stämningen är på topp. Både Irina och 

Mischa är nervösa till en början, men killarna är charmiga och generösa och de imponeras av 

klientelet på nattklubben och lyxen som de upplever. Efter ett tag slappnar de av och har 

riktigt kul. När kvällen börjar närma sig sitt slut följer de med var sin kille till ett hotellrum. 

De har sex tillsammans i det vackra hotellrummet. På morgonen kommer roomservice med 

frukost. De har sex en gång till efter det. Sedan betalar mannen Mischa 2500 kr, ger henne en 

kyss på kinden och tackar för en trevlig natt.  

  Mischa ringer till Irina som berättar att hon varit med om samma upplägg, och att hon 

också fått 2500 i handen. De är så uppspelta över pengarna att de väljer att svälja det obehag 

som de ändå känner inför det faktum att de sålt sina kroppar. De enas om att det var mycket 

lättförtjänta pengar. De handlar var sin väska på varuhuset NK för pengarna. Sedan tar de 

färjan tillbaka till Gdansk. Redan på färjeterminalen enas de om att de ska göra om detta snart 

igen. Mischa och Irina fortsätter att prostituera sig i Sverige under resten av utbildningen. 

 

9.3 Krystyna 23 
Krystyna bor i Moldavien. Hon är mamma till en dotter på fyra år. Dotterns pappa har 

vårdnaden om dottern. Det fick han genom att muta en advokat, trots att han på grund av 
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alkoholmissbruk ansågs olämplig som vårdnadshavare när de separerade. Krystyna tillåts inte 

ens att prata i telefon med sin dotter utan kommunikationen sker via farmodern i telefon.  

Krystyna är desperat och ser ingen annan utväg än att åka utomlands och prostituera sig för att 

tjäna ihop så pass mycket pengar att hon kan köpa tillbaka vårdnaden om sitt barn. Hon tror 

hon vet vad som förväntas av henne och vad hon ger sig in i inför resan till Sverige. Hon tar 

kontakt med Pjotr som är hallick. 

 Men väl på plats inser Krysyna att hon inte har något att säga till om. Hon fråntas sitt pass 

och måste betala en dygnshyra till sin hallick på 1000 kr per dag. Hon får behålla 200 kr själv 

per kund. Kunden betalar 600 kr per samlag. Hon får arbeta i en husvagn på en avsides gård 

tillsammans med ett tiotal andra kvinnor som också säljs i olika husvagnar. Hygienen kan inte 

skötas då inget rinnande vatten finns. Två bajamajor står utplacerade på området. Krystyna tar 

emot mellan fem till tolv män per dag. Alltså får hon vissa dagar bara nätt och jämt ihop till 

hyran för husvagnen. Krystyna härdar ut genom att tänka på sin dotter hemma i Moldavien. 

     Polisen gör efter ett par månader en razzia mot campingen. Krystyna vill inte medverka i 

en rättegång, utan åker efter en veckas placering på ett skyddat boende åter hem till 

Moldavien. Krystyna avlider efter en tid i Moldavien efter att ha tagit en överdos. 
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10 Analys 
 

10.1 Inledning  
I detta avslutande kapitel kommer vi att analysera utvalda centrala teman i vår empiri med 

hjälp av de teoretiska utgångspunkter vi presenterat tidigare i studien (stigmatisering och 

empowerment) och i viss utsträckning det aktuella kunskapsläget. De empiriska teman vi valt 

ut är polisens roll, de skyddade boendenas roll, kort respektive lång vistelsetid samt 

återkoppling. Vårt syfte har varit att öka kunskapen om hur polisen och de skyddade 

boendena förbereder kvinnor utsatta för sexuell människohandel i Sverige inför ett 

återvändande tillbaka till sina hemländer. De konkreta frågeställningarna som är riktade till 

synsättet hos polisen och personalen på skyddade boenden anser vi att vi besvarat i 

resultatkapitlet. I vårt analyskapitel kommer vi att närma oss den mer komplexa 

frågställningen om hinder och möjligheter i arbetet med kvinnornas återvändandeprocess.  

 På senare tid rekryteras kvinnor till människohandel i större utsträckning ur den grupp som 

redan arbetar inom prostitution enligt information vi fått på utbildningsdagarna. Därför 

behöver hallickarna inte använda sig av hot och våld i lika stor omfattning som tidigare, vilket 

leder till att färre kvinnor ses som bevispersoner i traffickingmål och därför placeras färre 

kvinnor på de skyddade boendena. Europarådets konvention mot människohandel 

(Europarådet 2008) har ett avtal där det står att man skall jobba för att förebygga 

människohandel, åtala människohandlarna, samt skydda de utsatta kvinnorna och deras 

mänskliga rättigheter. 

 

10.2 Polisens roll 
Det polisen kan bistå kvinnan med i ett återvändande beror på hur länge kvinnan stannar i 

Sverige. Om kvinnan stannar och får ett tillfälligt uppehållstillstånd inför en 

rättegångsprocess, samarbetar polis med skyddade boenden och frivillighetsorganisationer 

ökar det möjligheten för polisen att stödja kvinnorna. 

 Polisens roll då det kommer till arbetet mot sexuell människohandel i Sverige är att 

identifiera offer, sexköpare och hallickar. Polisen skall även se till så att kvinnan får stöd och 

skydd på exempelvis ett skyddat boende då de gjort ett tillslag mot en bordell. Polisens 

yttersta intresse ligger i att stoppa den organiserade sexuella människohandeln, därför är 

polisen mycket mån om att få kvinnan att vittna i en rättegång och det innebär att det ligger i 

polisens intresse att få kvinnan att stanna kvar i Sverige. Polisens förundersökningsledare 
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ansöker i dessa fall om ett tidsbegränsat uppehållstillstånd för kvinnan i de fall det behövs, 

som står skrivet i UtlL 5:e kapitlet 15§. Polisen samarbetar med socialtjänsten som bekostar 

alla placeringar av kvinnorna på skyddade boenden inför rättegång, men eftersom kvinnorna 

är utländska medborgare ligger ansvaret för hur deras situation skall lösas i deras respektive 

hemländer. De personer som vi pratat med inom polisen menar att det ansvaret inte fungerar i 

praktiken. Att det ansvaret inte fungerar i praktiken går emot vad som står i 

palermoprotokollet (FN 2000), där det tydligt står att individer som utsätts för 

människohandel skall få fortsatt stöd vid återvändandet till hemlandet. Detta stöd skall 

innefatta hjälp att bearbeta det trauma kvinnan utsatts för och även hjälp för kvinnan att inte 

bli utsatt för fortsatt människohandel. Att kvinnan inte får den fortsatta hjälp hon behöver, 

beror till största del av fattigdom i hemlandet, enligt den kunskap vi införskaffat oss under 

utbildningsdagarna. 

 Den polis som vi benämnt Bosse säger också att deras långsiktiga mål är att försöka förmå 

kvinnorna att förstå att prostitution inte måste vara deras enda möjliga inkomstkälla. Poliserna 

menar att det behövs flera år av terapeutiskt arbete om kvinnorna skall kunna ta sig ur de 

känslor av vanmakt som är resultat av den långt gångna stigmatisering de utsatts för i 

samhället. Stigmatiseringsprocessen är komplex men bygger på att kvinnorna under en längre 

tid befunnit sig i ett skådespel med strikt uppgjorda roller där kvinnan tvingas att gå in i en 

roll av självförnedring och skamfyllda handlingar. Oftast kommer kvinnorna från fattiga 

länder där en kvalificerad hjälp under en längre tid inte är möjligt i nuläget. (jmf Goffman 

1972). 

     Sammanfattningsvis är polisens roll och möjligheter direkt relaterat till hur länge 

kvinnorna förmås att stanna och det i sin tur bygger på ett samarbete med andra aktörer. 

 

10.3 De skyddande boendenas roll 
Den roll som de skyddande boendena får gentemot kvinnan är, i likhet med polisens roll, 

direkt beroende av hur lång tid kvinnan väljer, eller får möjlighet att stanna i Sverige. De 

flesta av kvinnorna vill åka tillbaka till sina hemländer så snabbt som möjligt, i ett slags 

flyktbeteende som personal på de skyddande boendena iakttagit. Polisen menar också att 

många kvinnor är rädda för att behöva bidra i en rättegång och av den anledningen väljer att 

inte stanna i Sverige.  Detta flyktbeteende, menar boendepersonal går att koppla till den 

stigmatisering som kvinnorna utsätts för genom den skamfyllda roll de påtvingas i 

prostitutionsvärlden. Som offer för sexuell människohandel placeras kvinnorna av 

majoritetssamhället, genom de samhälleliga strukturerna i en position som gör att kvinnorna 
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som individer ses som mindre värda, menar både polis och boendepersonal. Detta leder till att 

dessa kvinnor också integrerar/införlivar en syn på sig själva som mindre värda. Den sociala 

identiteten som prostituerad, lägre stående varelse leder till en otroligt låg självkänsla som är 

svår att arbeta bort. Stigmatisering hos en individ leder till svårigheter att starta ett nytt liv och 

boendena ser därför att det är en mycket viktig del att jobba med dessa kvinnors självkänsla. 

  Utifrån våra resultat går det även att se att om kvinnan väljer att stanna längre i Sverige, så 

vill hon också stanna permanent enligt både polis och boendepersonal. Sammanfattningsvis 

pekar våra resultat på att om boendepersonalen ska få en positiv roll i relation till kvinnorna 

kräver det tid och långsiktiga insatser för att hjälpa kvinnorna att förändra sin syn på sig 

själva.  

 

10.4 Kort vistelsetid 
På de skyddade boendena arbetar man initialt med att omhänderta kvinnans akuta kris och 

kvinnan informeras om att hon är på ett tryggt ställe. Många av kvinnorna är enligt polis och 

personal på boendena rädda då de anländer till ett boende. Eftersom många kvinnor tror att de 

hamnat på en myndighetsinstans är det viktigt att förklara att boendet inte vill dem något ont 

menar boendepersonal. Kvinnan får även information om vilka myndigheter hon kommer att 

komma i kontakt med under vistelsetiden. Kvinnan får under sin tid på boendet hjälp med 

praktiska saker, det kan vara att köpa ett telefonkort eller en flygbiljett. Personer som vi 

samtalat med uttrycker en stor frustration över att det inte går att hjälpa mer, då tiden till detta 

inte finns.  

 Anledningen till att många kvinnor har en kort vistelsetid är kopplat till känslor som skuld 

och skam hos kvinnan. Sexuell människohandel och prostitution är inte något som ses som 

”normalt” av majoritetssamhället och det leder till en stor social utsatthet. Individen som blir 

utsatt kan av sig själv, eller av andra känna sig uteslutna ur samhällsapparaten p.g.a. 

stigmatisering. Under utbildningsdagarna vi varit på diskuterades det komplexa i att försöka 

hjälpa dessa kvinnor ur känslan av stigmatisering, då människorna som finns runt dessa 

kvinnor för att hjälpa kanske ytterligare bidrar till känslor av att vara ett offer. Det enda som 

enligt polisen skulle kunna hjälpa dem ur deras situation och ur deras stigma skulle vara 

utbildning. Boendepersonal framhåller också att utbildning och empowerment skulle kunna 

vara en väg ur deras stigma, men den korta vistelsetiden ger ej tid till detta. Rapporter från 

BRÅ och länsstyrelsen pekar även de på utbildning som en lösning för att förbättra 

kvinnornas situation. Rehabiliteringsmöjligheter för kvinnorna i deras hemländer, samt 

samarbeten med de skyddade boendena i kvinnornas henländer ges som förslag på ytterligare 
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lösningar. (BRÅ, 2008) (Länsstyrelsen, 2011). Sammanfattningsvis ser vi att en kort 

vistelsetid för dessa kvinnor generellt inte är att föredra. Den hjälp som de svenska aktörerna 

har att tillgå kräver mer tid. Kanske kan den korta vistelsetiden ibland göra mer skada än nytta 

om kvinnan känner sig mer utsatt och mer som ett offer .  

 

10.5 Lång vistelsetid 
Om kvinnan väljer att stanna längre, t.ex. inför en rättegång erbjuds kvinnan stödinsatser på 

boendet utifrån de behov kvinnan uttrycker att hon har. Språket kan utgöra ett hinder för 

kvinnan att rent konkret uttrycka sina behov, men boendena har erfarenhet med att arbeta med 

kvinnor som varit utsatta för sexuell människohandel och även om varje kvinna är unik, med 

egna behov, så vet man (enligt boendepersonalen) genom erfarenhet vad det är kvinnorna 

oftast önskar ha hjälp med. Det kan vara allt från att vilja träffa en läkare till att få hjälp med 

att komma i kontakt med familjen i sitt hemland. Men eftersom kvinnorna till en början ofta 

är misstänksamma drar de sig gärna undan, så tid krävs till att få kvinnan att öppna upp och 

vilja samtala.  

  På ett av boendena hade man ett samarbete med länsstyrelsen och där hade man tagit fram 

en modell som är anpassad just för dessa kvinnor. Eftersom man jobbar empowermentbaserat 

stärks kvinnan till att fatta egna beslut och man försöker få kvinnan att byta riktning, till att få 

en meningsfull tillvaro på boendet och för att långsiktigt hjälpa kvinnan till att se sig själv i en 

annan framtid som inte involverar prostitution. Detta boende hade även ett stort resursteam av 

frivilligt engagerade som utan att det kostar samhället något erbjuder kvinnorna mycket 

adekvat stöd och meningsfulla aktiviteter. Att många av dem som arbetar med dessa kvinnor 

gör det på ideell basis menar polisen kan vara negativt. De poliser vi samtalat med menar att 

det krävs utbildad personal för att på ett adekvat sätt kunna stärka dessa kvinnor.  

  Att jobba med empowerment är till för att stärka kvinnan i den kontext hon befinner sig i 

och för att ge kvinnan de verktyg hon behöver för att själv kunna ta sig ur sitt stigma och ur 

den spiral av negativa känslor och situationer som kvinnan befinner sig i. Empowerment är en 

metod som kan fungera väl för att hjälpa individer och grupper som är utsatta för 

stigmatisering, då empowerment som metod belyser både personliga egenskaper och den 

samhälleliga kontexten. Stigmatiserade individer kan få hjälp till att ändra sin syn på den 

sociala identiteten och med att hantera den ångest som är förknippat med detta. Att som 

individ bli medveten om att samhällsstrukturen stänger en ute genom stigmatisering kan också 

leda till att kvinnorna känner att de får makten över sin situation och kan motarbeta 

stigmatiseringen.  
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I dokumentet från det skyddade boendet finns utarbetade riktlinjer att tänka på då en kvinna 

skall återvända till sitt hemland. För att kunna arbeta utifrån dessa riktlinjer krävs det att 

kvinnan stannar i Sverige en längre period, samt att kvinnans hemland har en utbyggd 

Socialtjänst. Riktlinjerna är utformade för att möjliggöra en säkrare ankomst, eventuellt med 

polisskydd för kvinnan. Dessutom skall kvinnan vid ett återvändande erbjudas någon form av 

sysselsättning och den ekonomiska säkerheten ska säkerställas initialt. 

 

10.6 Återkoppling 
Enligt den polis vi benämnt Bosse är det viktigt att ställa sig frågan varför en skall ha någon 

återkoppling med kvinnorna om det inte finns någon pågående rättegång. Polisen anser att det 

finns för mycket känslor inblandade i arbetet med dessa kvinnor och att viss återkoppling 

kanske sker för boendepersonalens egen skull och att detta kan riva upp känslor från tiden i 

Sverige hos kvinnorna. Polisens syn går stick i stäv med palermoprotokollet(FN 2000) där 

Sverige i ett tilläggsprotokoll ratificerat att man skall hjälpa, stödja och skydda offer för 

sexuell människohandel i Sverige. Många som återvänder riskerar att bli återtraffickerade, 

många hamnar i hotfulla situationer kopplat till att de vittnat mot kriminella personer inom 

den organiserade brottsligheten. De flesta av kvinnorna är fortfarande i stort behov av 

psykologisk hjälp, då det tar lång tid att bearbeta det trauma de blivit utsatta för, något som 

personal på boendena anser vara viktigt.  

     Studier visar att kvinnor som utsatts för sexuell människohandel upplever allvarliga 

fysiska och psykiska symptom, jämförbara med de som tortyroffer upplever (UNODC, 2008). 

 Sveriges ansvar tar inte slut i Sverige enligt palermoprotokollet (FN 2000). Vi måste tänka på 

människovärdet då vi vet att kvinnorna riskerar att hamna i hotfulla situationer kopplat till vad 

de varit med om Sverige när de vittnat i rättegångar. Då socialtjänsten i de länder kvinnorna 

kommer ifrån är många gånger nästan är obefintlig är det än mer viktigt att vi i Sverige tar 

vårt ansvar.  

  I kvinnornas hemländer ses prostitution som ett yrke, menar personer vi pratat med under 

utbildningsdagarna, till skillnad från i Sverige. Därför har många kvinnor svårt att få hjälp då 

de återvänt till sina hemländer eftersom det inte finns något rätts- eller normsystem som står 

bakom dem. Kvinnorna blir återigen maktlösa inför sin situation och inför den stigmatisering 

som de utsätts för. I Sverige har det blivit populärt att arbeta med empowerment för att stärka 

kvinnorna i att hitta sina inneboende resurser och att använda sig av sin egen kraft för att ta 

sig ur svåra situationer, samhällsförtryck och stigmatisering. Genom att peka på hur 

kvinnornas liv liknar varandra i hur de begränsas på liknande sätt, går det att finna mönster 
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som i sin tur uppmärksammar det strukturella förtryck de befinner sig i. Men det är svårt att 

genomföra förändring utifrån den kontext som kvinnorna befinner sig i då de är medborgare i 

länder som är starkt präglade av fattigdom.  
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11 Diskussion 
Vi har under studiens gång, kunnat konstatera att det finns mycket information kring sexuell 

människohandel i Sverige. Vidare kan vi se att Svenska myndigheter arbetar aktivt med att 

bekämpa och förebygga den här typen av brott. Regeringen har satsat på  kompetens- och 

metodutveckling av polis och åklagarmyndigheter  i det förebyggande arbetet mot trafficking, 

samt att förstärka det operativa polisarbetet, vilket bland annat har resulterat i att lagföringen 

av dessa brott har ökat. (Lägesrapport 12 RPS 2010) Detta resultat har man uppnått genom att 

man lyckats få kvinnor att medverka i en rättegångsprocess som har föranlett fällande domar.  

Vår studie visar att det finns hjälp och stöd att få om kvinnan ställer upp på en rättegång i 

Sverige. De kvinnor som väljer att stanna i Sverige placeras på skyddande boenden där 

empowerment ibland används som metod för att stärka kvinnorna. Vi menar att det är en bra 

metod och en självklar hjälp som bör erbjudas kvinnorna, speciellt med tanke på den 

stigmatisering denna grupp kan hamna i, och för deras behov av empowerment, vilket 

framkommer i vår resultatdel. Problemet blir dock tanken på den återkoppling som sedan sker 

i hemlandet. Vi tänker oss att det blir en stor skillnad att återvända till sitt hemland efter att ha 

spenderat en tid på ett skyddat boende i Sverige med resurser att ta hand om kvinnans behov, 

resurser som många gånger ej finns i ursprungsländerna, vilket framkommit i vår resultatdel. 

Erfarenheter visar dessutom att kvinnorna löper stor risk att åter hamna i prostitution.  

 Hedin och Månsson menar i sin avhandling att kvinnor som vill ta sig ur prostitution ofta 

hamnar i en marginell position både socialt och ekonomiskt, vilket kan få dem att återuppta 

prostitutionen som ett sätt att få en faktisk inkomst att leva av. Om vi då betänker situationen 

för kvinnor som kommer från extremt fattiga länder kan vi anta att risken för att åter hamna i 

prostitution överhängande, något även de personer vi bedrivit samtal på fält understryker. 

Kvinnorna fastnar i en stigmatisering som är väldigt svår att ta sig ur.  

    Vi frågar oss om det är etiskt försvarbart att agera på det här sättet gentemot kvinnorna, då 

vi anser att kvinnorna blir dubbelt utnyttjade, först av hallickarna, sedan av det svenska 

samhället. Så länge kvinnan samarbetar med polis och kan erbjuda samhället något, får hon 

tillgång till stöd och skydd, men efter en avslutad rättegång får hon återvända till sitt 

hemland. Sätter man detta i relation till alla svårigheter som kvinnan kan mötas av i sitt 

hemland, med exempelvis bristande resurser i att kunna ta hand om kvinnornas behov vill vi 

aktualisera frågan hur långt Sveriges ansvar sträcker sig?  Kopplar man ansvaret samman 

med de mänskliga rättigheterna och Palermoprotokollet, växer ett problem fram, fullt av 
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komplexitet. Som medborgare i EU kan man även ställa sig frågan vem som har ansvar när 

människohandel uppdagas i Europa. Är det ett lands ansvar eller hela Europas?  

Många kvinnor väljer att återvända hem till den verklighet som föranlett att de hamnat i 

sexuell människohandel. Känslan av skam och det faktum att kvinnorna inte vill ha kontakt 

med myndigheter kan vara en bidragande orsak till att kvinnorna flyr Sverige och väljer att 

inte delta i en eventuell rättegång. Men även om kvinnan själv bestämmer att hon snabbt vill 

återvända kan vi i vårt resultat se att kvinnornas placeringar på boendena generellt verkar 

blivit kortare. Det är kostsamt för samhället att placera dessa kvinnor på boenden med 

personal dygnet runt. Kvinnorna får inte belasta det svenska samhället alltför mycket 

eftersom de inte är svenska medborgare och därför ej omfattas av SoL. (Socialstyrelsen prop 

2003/04:35	  ).	  Därför måste kvinnorna åka tillbaka till sina hemländer om de inte är delaktiga 

i en rättegångsprocess. 	  

  Under våra samtal på fält har vi mötts av tunga suckar när vi ställer frågor kring 

återvändandet för kvinnorna. Det är tydligt att polis såväl som socialarbetare känner stor 

frustration i frågan. Information och formella rutiner kring återvändande och återkopplandet i 

hemlandet är eftersatt eftersom det är förbundet med mycket svårigheter på grund av att de 

flesta offren för människohandel kommer från fattiga länder med dåligt socialt skyddsnät. 

Arbetet med kvinnor utsatta för sexuell människohandel är överlag beslöjade med känslor av 

hopplöshet och vanmakt. 

 Vi upplever att polis och de skyddade boendena i Sverige förbereder kvinnor efter bästa 

förmåga inför ett återvändande. Om kvinnorna kan erbjudas utbildning under sin vistelse i 

Sverige kan det öppna upp för en nystart när de kommer hem. Men kvinnorna drogs in i 

människohandel på grund av fattigdom och även om de tar sig ur människohandel finns 

fattigdomen kvar. En utbildning utgör ingen garanti för bättre levnadsvillkor om man 

återvänder till ett land med stor arbetslöshet. 

       Under studiens gång blir det tydligt för oss att det finns få utarbetade metoder och 

riktlinjer att gå efter när det kommer till återvändande. De skyddade boenden vi har varit i 

kontakt med jobbar efter olika metoder för att förbereda kvinnorna inför hemresan, men de 

utarbetade metoder som finns att använda sig av efter ett återvändande är bristfälliga. 

Polisen har endast utbildade prostitutionsgrupper i storstäderna. Vi tror att detta borgar för 

stora mörkertal eftersom vi kan anta att det förekommer sexuell människohandel även i 

mindre städer runtom i Sverige. 

     Vi ser att det skulle behövas tydligare riktlinjer, men kanske främst ett mer välfungerande 

internationellt samarbete där ansvarsfördelning bör vara väl utarbetat. Vi möter 
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människohandel i Sverige men det stora arbetet ligger i att bekämpa det stora problemet som 

föranleder människohandel, nämligen fattigdom och orättvisor. 
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12 Förslag till vidare arbete och forskning 
Om ämnet sexuell människohandel i stort finns det mycket forskning att finna, men då vi ser 

till ett återvändande till hemlandet efter att ha blivit utsatt för sexuell människohandel finns 

det inte mycket forskat alls. 

 Vi ser att polisen skulle behöva prostitutionsgrupper på fler ställen än i storstäderna, då det 

är där fenomenet upptäcks. Vi skulle även vilja att metoder och riktlinjer utformades för hur 

dessa kvinnor skall få hjälp och stöd då de befinner sig i Sverige och hur de rent praktiskt 

skall kunna förberedas för ett återvändande till hemlandet. Utöver detta måste det forskas om 

vad som egentligen händer med dessa kvinnor efter ett återvändande och hur vi skall göra för 

att kunna samarbeta internationellt för att stödja dem efter återvändande. 
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13 Intervjuguide 
 
 
 

• Boendetid på skyddat boende 
 
 
 
 

• Förberedelser inför återvändandet 
 
 
 
 

• Återkoppling i hemlandet 
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 1.På vilket sätt kommer du i kontakt med kvinnorna utsatta för sexuell 
människohandel? 
 
2. Hur går en placering på ett skyddat boende till? 
 
3. Vilka stödinsatser finns för dessa kvinnor? 
 
4. Hur arbetar ni förberedande inför ett återvändande? 
 
5. Sker någon återkoppling med kvinnorna i hemlandet? 
 
 
 
 


