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Abstract 

Title: Human trafficking for sexual purposes. Between the lines: A textual analysis of 

governmental documents describing the support and protection available for victims of human 

trafficking for sexual purposes. 

Authors: Margreta Andersen & Linnéa Bergström 

 

The purpose of this study has been to investigate the support and protection the Swedish 

government can offer victims of human trafficking for sexual purposes (HTSP). This has been 

accomplished through a textual analysis of selected governmental documents, which describe 

support and protection for victims of HTSP. A focal point of this study has been to analyse 

whether the procedures described in the documents, and also the intentions therein, bears 

resemblance to the empowerment-theory. This includes whether it adds to a process where the 

persons are empowered and receives more control over their own lives. The result of the study 

shows that the texts express intentions of long-term support. We view these intentions as 

bearing resemblance to the empowerment-theory. Also, the texts show intentions of offering 

support and protection unconditionally and based upon human rights. The support and 

protection described in the texts envelop both emergent and long-term support. All victims of 

HTSP, though, do not have access to the same support and protection since this is based on 

what sort of visa the person holds. It is demanded to be part of a court-process to receive a 

short-term visa in Sweden. Because of this, it might be discussed whether support and 

protection is given first and foremost to meet the needs of victims of HTSP, or with the goal 

of fighting crime. 

 

Keywords: Human trafficking for sexual purposes, human trafficking, victims, support, 

protection, Swedish governments, empowerment. 
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Sammanfattning 

Titel: Människohandel för sexuella ändamål. Mellan raderna: En textanalys av 

myndighetsdokument om skydd och stöd för offer för människohandel för sexuella ändamål.  

Författare: Margreta Andersen & Linnéa Bergström 

 

Syftet med denna studie har varit att undersöka det skydd och stöd svenska myndigheter kan 

erbjuda offer för människohandel för sexuella ändamål (MSÄ). Detta har uppnåtts genom en 

textanalys av utvalda myndighetsdokument vilka behandlar skydd och stöd för personer 

utsatta för MSÄ. I fokus har även varit att analysera huruvida arbetet som beskrivs i texterna, 

samt intentionerna som framkommer, bär prägel av empowerment, det vill säga bidrar till en 

process där personerna blir stärkta och får ökad egenmakt i sina liv. Empowermentteorin har 

således utgjort ett analysverktyg i studien. Studiens resultat visar att texterna uttrycker 

intentioner om hjälp på lång sikt. Dessa intentioner anser vi bär prägel av empowerment. 

Intentioner framkommer även om att skydd och stöd bör vara villkorslöst och baserat på 

mänskliga rättigheter. Det stöd och skydd som beskrivs i texterna innefattar både akut och 

långsiktig hjälp. Dock har inte alla offer för MSÄ tillgång till samma skydd och stöd då detta 

villkoras beroende på vilken sorts uppehållstillstånd personen har. Medverkan i en 

rättsprocess är ett villkor för tidsbegränsat uppehållstillstånd i Sverige. Av denna anledning 

kan det diskuteras huruvida skydd och stöd ges främst för att möta MSÄ-offers behov eller i 

ett brottsbekämpande syfte. 

 

Nyckelord: Människohandel för sexuella ändamål, människohandel, offer, stöd, skydd, 

svenska myndigheter, empowerment, egenmakt 
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Förord 

Genom ett starkt samarbete har denna uppsats blivit till. Tiden för uppsatsskrivandet har varit 

både spännande, lärorik och intressant, men också utmanande. Det har varit en tid med hårt 

arbete, men också många härliga skratt och fina minnen. Författarna vill framförallt tacka 

varandra för ett givande samarbete. 

 

Vi vill även rikta ett stort tack till vår handledare Dina Avrahami för ditt stora engagemang i 

vår studie. Tack för goda råd, viktiga kommentarer och stöd gällande uppsatsarbetet. Vi vill 

också tacka goda vänner och familj för all uppmuntran och stöd i dessa intensiva månader. 

Tack också till er som har läst och gett kommentarer på vår text. Vi uppskattar detta väldigt 

mycket.  

 

Linnéa Bergström & Margreta Andersen 

Januari 2017 

Stockholm 
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Förkortningslista 

CBSS -  Council of the Baltic Sea States 
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FN - Förenta Nationerna 
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Kapitel 1 - Inledning  

"Ödet för dessa mest utsatta människor i vår värld är en skymf mot den 

mänskliga värdigheten och en utmaning för varje stat, varje folk och varje 

samhälle." (United Nations (UN) 2004:iv, författarnas översättning). 

Detta citat skrev den tidigare generalsekreteraren i Förenta nationerna (FN) Kofi Annan, om 

offer för människohandel, särskilt kvinnor och barn som utnyttjas i tvångsarbete och sexuellt 

utnyttjande. Han kallar även människohandeln för ett av de mest påtagliga brotten mot 

mänskliga rättigheter som FN konfronterar (UN 2004:iv). Människohandel-för sexuella 

ändamål (MSÄ) har även beskrivits som en allvarlig kränkning av människovärdet 

(Regeringen 2008:3). Handel med människor anses vara den näst största och snabbast 

växande kriminella industrin i världen och övergås bara av drog- och vapenhandeln (Mace, 

Venneberg & Amell 2012:336). Inga länder i världen anses vara oberörda av 

människohandeln. I detta sammanhang kan länder ha status som både ursprungsländer, 

transitländer och destinationsländer (ibid:335). Det senaste decenniet har människohandel, 

inklusive människohandel för sexuella syften, fått allt större uppmärksamhet. Den har gått 

från att vara ett nästan okänt fenomen till att bli ett erkänt problem som nu utgör en utbredd 

global fråga (ibid:336). 

 

I en lägesrapport från 2016 skriver Polismyndigheten (2016) att det är svårt att uppskatta hur 

omfattande människohandeln för sexuella ändamål är. Hur många offer för MSÄ som 

upptäcks varje år beror på vilka resurser polisen lägger ner på att uppdaga denna brottslighet, 

hur många tips som kommer in till polisen och beror även på den kompetens som finns inom 

polisorganisationen (ibid:15). Av denna anledning finns det ingen nyare uppskattning av 

omfattningen av MSÄ i Sverige. Under år 2003 uppskattade Rikskriminalpolisen dock att 

mellan 400 och 600 kvinnor hade blivit utnyttjade i människohandel i Sverige 

(Socialstyrelsen 2004:55). Hur korrekta dessa siffror är svårt att uttala sig om av ovannämnda 

anledningar och mycket kan ha hänt sedan år 2003. I Sverige är MSÄ inte bara ett 

storstadsfenomen, utan det förekommer även i mindre orter över hela landet 

(Polismyndigheten 2016:15). Under 2015 anmäldes 58 brott gällande MSÄ, men endast två 

lagfördes. De anmälda brotten visar på en kraftig ökning i anmälningar jämfört med 2014 då 

31 brott anmäldes rörande MSÄ (ibid:16). Sedan 1999 har alla kända offer för MSÄ varit 

kvinnor och flickor mellan 13 och 45 år (ibid:18).  
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Tidigare forskning visar att orsakerna till att någon faller offer för MSÄ ofta är att personen 

tillhör någon särskilt utsatt social kategori. Utsattheten kan handla om fattigdom, svårigheter 

med att få anställning på grund av tillhörighet till någon minoritetsgrupp eller att misshandel, 

sexuella övergrepp och socialt utanförskap förekommer i den miljö personen kommer från 

(Åström 2014:16). Även brist på jämställdhet, låg utbildningsnivå och hälsoproblem har tagits 

upp som bidragande orsaker till att någon faller offer för MSÄ (Regeringen 20081). Karin 

Åström (2014) uttrycker det som att människor med andra ord ofta utnyttjas i människohandel 

på grund av att de redan befinner sig i en utsatt position där deras mänskliga rättigheter redan 

har kränkts. På detta sätt blir kränkningar av mänskliga rättigheter både orsak till, och 

konsekvens av, människohandel (ibid:16–17). Människohandlare kan förmå människor att 

lämna sina hemmiljöer just på grund av deras sårbarhet (SOU 2008:41). Många MSÄ-offer 

har utsatts för misshandel och våldtäkter redan innan de säljs vidare till “kunder”. Detta görs 

med syfte att bryta ner deras vilja och skapa kontroll (ibid:43). Det grova utnyttjandet som 

MSÄ innebär, och den utsatta position offren befinner sig i, gör att offren kan anses vara i 

särskilt behov av stöd och skydd som bidrar till självständighet och kontroll över sina liv.   

 

Mot denna bakgrund anser vi det som angeläget att studera det tillgängliga skydd och stöd 

som finns tillgängligt för de MSÄ-offer som myndigheter i Sverige identifierar. Genom att 

studera ett antal valda myndighetsdokument som berör just skydd och stöd för offer för MSÄ 

undersöker vi i vilken utsträckning arbetet som svenska myndigheter bedriver riktar sig till att 

hjälpa offren ur en utsatt position. Alla dokument är utgivna rapporter, riktlinjer och manualer 

som används av myndigheter i deras arbete i möte med MSÄ-offer. Dokumenten som 

studeras är utgivna av; Socialstyrelsen (2004), Socialstyrelsen (2008), Regeringen (2008), 

Länsstyrelsen i Stockholms län & Nationellt Metodstöd mot prostitution och människohandel 

(NMT) (2011), Internationella migrationsorganisationen (IOM) & Länsstyrelsen i Stockholms 

län (2014), Länsstyrelsen Stockholm & Nationellt Metodstöd mot prostitution och 

människohandel (NMT) (2016), Polismyndigheten (2016), och Council of the Baltic Sea 

States (CBSS) (2015). 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att öka förståelsen för hur svenska myndigheter arbetar med skydd och 

stöd för offer för människohandel för sexuella ändamål (MSÄ). Eftersom offren för MSÄ ofta 

                                                 
1  Se exempelvis sida 3 och 8 i Regeringen (2008). 
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har en bakgrund av utsatthet vill vi studera om myndighetsdokumenten även uttrycker mål att 

förstärka de utsattas egenmakt (”empowerment”) och ge dem hjälp att bygga upp ett 

självständigt liv. För att uppnå detta syfte har vi analyserat och arbetat utifrån följande 

frågeställningar till vårt textmaterial: 

 Vilka intentioner för skydd och stöd till offer för MSÄ kan urskiljas ur 

formuleringarna i de studerade myndighetsdokumenten och hur uttrycks dessa 

intentioner? 

 Vilket stöd och skydd har offer för MSÄ rätt till i Sverige enligt de studerade 

myndighetsdokumenten? 

 Finns det tecken i formuleringar som tyder på att det även finns ett mål att förstärka 

offrens egenmakt (“empowerment”) över sina liv? 

 

1.2 Avgränsningar och relevans för socialt arbete 

Vi har valt att fokusera enbart på svenska myndigheters arbete. Denna inriktning valdes då 

detta arbete utgör grunden för offrens rättigheter till skydd och stöd i Sverige. 

Frivilligorganisationer och civilsamhällets engagemang utgör däremot ett komplement till det 

statliga arbetet. Vidare avser vi att studera skydd och stöd för vuxna personer, 18 år gamla 

och äldre. Anledningen till denna avgränsning är att vi anser att barns situation ofta är ännu 

mer komplex då det skydd och stöd som barn behöver är långt mer omfattande än stödet för 

vuxna. Detta anser vi skulle kräva en egen specificerad studie. Då vår studie är tidsbegränsad 

har vi valt att studera skydd och stöd för vuxna MSÄ-offer på djupet. 

 

Studien avser inte svara på vilket resultat svenska skydd- och stödinsatser faktiskt har fått för 

offer för MSÄ, även om en studie av denna karaktär skulle vara mycket intressant. Ändå 

anser vi att vår studie möjligen kan bidra till en bättre förståelse för de offentliga insatsernas 

möjlighet att hjälpa offren att ta sig ur sin socialt utsatta position. Vad gäller socialt arbete i 

allmänhet anser vi att ett ständigt kritiskt förhållningssätt till hur vi utför det sociala arbetet i 

Sverige bör finnas för att förbättra och aktualisera arbetet. 

 

Att ge skydd och stöd till offer för MSÄ är ett socialt arbete. Vi hoppas att denna studie kan 

ge värdefull kunskap till socialarbetare och andra som arbetar med detta i deras profession. 
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Vår förhoppning är också att resultaten i vår studie även ska kunna bidra till kunskap och 

förståelse inom det sociala arbetet som akademisk disciplin. 

 

1.3 Disposition och arbetsfördelning 

Uppsatsen består av elva kapitel. Det första består av en inledning, syfte och frågeställningar, 

studiens avgränsningar och relevans för socialt arbete samt disposition och redovisning av 

författarnas arbetsfördelning gällande studien. Kapitel två ger bakgrund för det svenska 

skyddet och stödet för offer för MSÄ vilket har en grund i internationella överenskommelser 

som Sverige har ratificerat2. Vidare i kapitel två ges förklaringar till centrala begrepp som 

används i studien. Uppsatsens tredje kapitel redogör för studiens metodval och metodologiska 

utgångspunkter. I detta tredje kapitel beskrivs författarnas tillvägagångssätt för 

materialinsamling samt diskuterar och redogör för studiens tillförlitlighet och etiska 

förhållningssätt. Kapitel fyra innehåller en redogörelse för tidigare, internationell och 

nationell, forskning kring skydd och stöd för MSÄ-offer. I kapitel fem följer en beskrivning 

av studiens teoretiska referensram som utgörs av begreppet empowerment. I det sjätte kapitlet 

görs en presentation av studiens textmaterial bestående av myndighetsdokument. Vidare i 

kapitel sju till och med kapitel tio, följer fyra temakapitel som innehåller en redovisning av 

textmaterialet där vi kan urskilja fyra olika teman med efterföljande analys, diskussion och 

slutsatser. Kapitel elva ger en sammanfattning av studien med centrala slutsatser samt 

presenterar förslag för vidare forskning kring ämnet.  

 

Författarna har i denna uppsats arbetat gemensamt på studiens olika delar och båda har varit 

aktivt involverade i utformningen av varje kapitel. Dock har Margreta haft det övergripande 

ansvaret för kapitel två som redovisar en bakgrund för studien och kapitel fem som innehåller 

studiens teoretiska referensram. Linnea har haft det övergripande ansvaret för kapitel fyra 

som redogör för tidigare forskning. Även i de delar där en av författarna har haft det 

övergripande ansvaret har båda varit delaktiga i att skriva avsnitt, redigera, korrekturläsa samt 

diskutera samtliga avsnitt. Båda författare tar fullt ansvar för innehållet i samtliga kapitel. 

 

  

                                                 
2 När en stat ratificerar en internationell överenskommelse innebär detta att staten är juridiskt bunden att följa 

det som stadgas i konventionen. Ratificering innebär alltså att staten förpliktar sig att följa överenskommelsen. 
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Kapitel 2 - Bakgrund  

För att ge en bakgrund till svenska myndigheters arbete med offer för människohandel för 

sexuella ändamål (MSÄ) och vilket stöd och skydd som finns tillgängligt för dessa, vill vi i 

detta kapitel redogöra för bakgrunden till skydd och stöd som erbjuds i Sverige. Detta görs 

genom att kort presentera tre viktiga internationella överenskommelser utarbetade av FN, EU 

och Europarådet. Dokumentens namn är “Palermoprotokollet”, “Europarådets konvention om 

bekämpande av människohandel” samt “Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/36/EU 

om förebyggande och bekämpande av människohandel och om skydd av dess offer”. Dessa 

överenskommelser behandlar mänskliga rättigheter för människohandelsoffer då allmänna 

mänskliga rättigheter inte anses ge offren tillräckligt skydd (Åström 2014:132). Kapitlet 

avslutat med begreppsförklaringar av centrala begrepp i studien.  

 

2.1 Palermoprotokollet 

Den 12 december 2000 signerade Sverige ett protokoll vid namn “Tilläggsprotokoll om 

förebyggande, bekämpande och bestraffande av handel med människor, särskilt kvinnor och 

barn, till Förenta nationernas konvention den 15 november 2000 mot gränsöverskridande 

organiserad brottslighet”. Protokollet kallas också “Palermoprotokollet” vilket vi också gör 

fortsättningsvis. Protokollet ratificerades och trädde i kraft i Sverige 31 juli 2004 (Sveriges 

Internationella Överenskommelser (SÖ) 2004:1). Palermoprotokollet kan enligt Karin Åström 

(2014) i första hand ses som ett internationellt straffrättsligt verktyg för hur nationella 

rättsordningar ska kriminalisera människohandel. Utöver detta syftar protokollet även till att 

skydda offer för människohandel med full respekt för deras mänskliga rättigheter enligt 

protokollets artikel 2 b (Åström 2014:84).   

 

Palermoprotokollet uppmanar i artikel 6, punkt 1, alla parter (kontrakterade stater) att skydda 

de personers privatliv, som har blivit utsatta för människohandel genom exempelvis att hålla 

rättsliga förfaranden konfidentiella. Vidare enligt artikel 6 punkt 2 och 3 ska i lämpliga fall, 

offren få information om tillämpliga domstolsförfaranden och ett biträde som hjälper 

personen att framföra sina synpunkter och intressen i straffrättsliga förfaranden. Vidare 

beskrivs det att åtgärder bör vidtas för offrets fysiska, psykiska och sociala rehabilitering. 

Artikel 6 punkt 5 tar upp att skydd av personens fysiska säkerhet skall eftersträvas så länge 

personen uppehåller sig på statens territorium. Offret har även rätt till ersättning för den skada 

som åsamkats enligt artikel 6, punkt 6. 
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Enligt Palermoprotokollets artikel 7 ska alla parter överväga att vidta lagstiftningsåtgärder 

(om möjligt) som tillåter att personer utsatta för människohandel kan stanna inom statens 

territorium, tillfälligt eller stadigvarande. Detta ska genomföras med hänsyn till humanitära- 

och barmhärtighetsskäl. Efterföljande artikel, artikel 8, beskriver vad som bör ske när 

personer utsatta för människohandel återvänder till sitt ursprungsland och att återvändandet 

till ursprungslandet bör ske med hänsyn till personens säkerhet. Återvändandet skall helst 

vara frivilligt. 

 

2.2 Europarådets konvention om bekämpande av människohandel 

Europarådets konvention om bekämpande av människohandel är ett rättsligt bindande 

instrument som enligt konventionens första artikel punkt 1 b, syftar till att skydda de 

mänskliga rättigheter som personer som har varit utsatta för människohandel har. Syftet är 

även att ge en allsidig ram för skydd av och hjälp till offren. Enligt konventionens artikel 39 

ska konventionen inte påverka de rättigheter och skyldigheter som framkommer av 

Palermoprotokollet utan är tänkt att stärka det skydd protokollet ger. 

 

Offren har enligt den 26 artikeln rätt att inte straffas för medverkan i “olaglig verksamhet” om 

denna verksamhet har skett under tvång. Brottsoffrens rättigheter i konventionen bygger på en 

tydlig icke-diskrimineringsprincip som framkommer i artikel 3. Brottsoffers rätt till fysisk, 

psykisk och social återhämtning slås fast i artikel 12, punkt 1. Brottsoffer som lagligen vistas i 

en kontrakterande stat har rätt till ytterligare medicinsk och annan hjälp samt tillträde till 

arbetsmarknad, yrkesutbildning och undervisning, enligt punkt 2 och 4 i artikel 12. Dessa 

rättigheter är starkare i konventionen än i Palermoprotokollet då ordet bör har ersatts med 

ordet ska. 

 

En viktig rättighet som fastställs i protokollet är att offrets villighet att vittna inte ska 

användas som villkor för stöd och hjälp. Detta fastställs i artikel 12, punkt 6. Artikel 13 

fortsätter med att ge brottsoffer rätt till en tid för återhämtning och reflektion om minst 30 

dagar där offret kan göra sig fri från människohandlarnas inflytande samt göra ett 

välinformerat beslut om samarbete med myndigheter. Under denna perioden har offren enligt 

punkt 2 rätt till de ovannämnda hjälpinsatser som avses i artikel 12 punkt 1 och 2, men inte 

till samma hjälp som tillkommer de som lagligt uppehåller sig i staten. När ett brottsoffer 

återvänder till sitt ursprungsland/den stat personen har uppehållstillstånd i bör varje stat enligt 
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artikel 16 punkt 5 göra allt som står i dess makt för att främja offrets återinträde i 

samhällslivet, inklusive undervisningssystem och arbetsmarknad. 

 

2.3 Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/36/EU av den 5 april 2011 om 

förebyggande och bekämpande av människohandel och om skydd av dess offer 

EU direktivet om förebyggande och bekämpande av människohandel och skydd av dess offer 

är ett överstatligt och rättsligt bindande instrument (Åström 2014:97). Ett viktigt mål med 

direktivet är ett bättre skydd för offer för människohandel (EUT L 101:2 punkt 7). 

 

I likhet med Europarådets konvention slår EU direktivet 2011/36/EU fast att offer för 

människohandel har rätt till lämpligt stöd oberoende av om de är villiga att samarbeta i 

brottsutredningar, åtal eller rättegångar eller inte. Detta slås fast i artikel 11 punkt 3. För 

brottsoffer som inte uppehåller sig lagligen i den berörda medlemsstaten, gäller dock 

förbehållslöst hjälp och stöd åtminstone under betänketiden (EUT L 101:4, punkt 18). 

I likhet med de tidigare nämnda instrumenten tar direktivet i artikel 8 upp att offer inte ska 

bestraffas för brottsliga handlingar utförda under tvång och i artikel 11 finns en 

minimumstandard av tillgängligt stöd och hjälp för offer. Artikel 12 tar upp offrets rätt till 

juridisk rådgivning och ombud, rätt till ersättning samt skydd mot repressalier och hot. Enligt 

artikel 11, punkt 5 ska hjälp- och stödåtgärder ges med fullt samtycke från de personer som 

mottar hjälpen. När åtgärderna ska genomföras i praktiken bör enligt direktivet en individuell 

bedömning göras av personens behov där personen omständigheter, kulturella bakgrund och 

behov beaktas (EUT L 101:3–4, punkt 18). 

 

2.4 Begreppsförklaringar 

Under detta avsnitt definieras de centrala begrepp för studien i en lista och hur vi avser att 

använda begreppen i studien förklaras.   

 

Människohandel för sexuella ändamål: 

För att definiera vad som i studien avses med människohandel för sexuella ändamål har vi 

valt att använda den globalt erkända definitionen som anges i Palermoprotokollet, då i 

enlighet med Åström (2014) denna återfinns i den svenska lagstiftningen (ibid:19). I 

Palermoprotokollets tredje artikel står det följande om människohandel:   
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“I detta protokoll avses med 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 exploatera denna 

person. Exploateringen ska innebära åtminstone exploatering av andras 

prostitution eller andra former av sexuell exploatering, tvångsarbete eller 

tvångstjänst, slaveri eller med slaveri jämförbara bruk och sedvanor, träldom 

eller avlägsnande av organ.” (SÖ 2004:2–3, artikel 3 a). 

 

Ur denna definition kan tre komponenter urskiljas: en åtgärd (rekrytering, transport eller 

liknande), som utförs genom ett otillbörligt medel (exempelvis våld, tvång, utnyttjande av en 

utsatt position eller vilseledande), i syfte att exploatera (exempelvis sexuellt, i prostitution 

eller tvångsarbete) (Regeringen 2008:5). Människohandeln definieras som MSÄ när personen 

exploateras i prostitution eller andra former av sexuell exploatering.   

 

Offer för människohandel för sexuella ändamål: 

Offer för människohandel för sexuella ändamål är ett juridiskt begrepp för en person som har 

blivit utsatt för MSÄ. I studien använder vi begreppet om personer som har utsatts enligt ovan 

nämnda definition av MSÄ. En diskussion kring de etiska aspekterna kring att använda 

begreppet offer och innebörden vi tillskriver begreppet förs i kapitel avsnitt 3.5. (Se även 

Länsstyrelsen Stockholm & NMT 2016:7–8) 

 

Potentiella offer för människohandel: 

Flera av de studerade myndighetsdokumenten3 som ingår i vår studie använder begreppet 

potentiella offer om människor som myndigheterna på rimliga grunder anser vara offer för 

människohandel, men det ännu inte är juridiskt fastställts att personen är ett offer 

(Länsstyrelsen Stockholm & NMT 2016:8). 

 

                                                 
3 CBSS 2015; Polismyndigheten 2016; Länsstyrelsen i Stockholms län 2011; Länsstyrelsen Stockholm & NMT 

2016) 
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Förövare:  

Den person som utsatt någon för MSÄ enligt ovanstående definition av MSÄ.  

 

Ursprungsland: 

Det land ett offer för MSÄ ursprungligen kommer från eller det land personen har ett 

uppehållstillstånd i (Länsstyrelsen Stockholm & NMT 2016:8) 

 

Betänketid:  

Betänketid är en period om minst 30 dagar där offret erbjuds tid att återhämta sig och 

bestämma sig för nästa steg i processen. Offret behöver ofta besluta om hon/han vill 

återvända till ursprungslandet, samarbeta med brottsutredande myndigheter eller, om det är 

möjligt, stanna kvar i Sverige (Länsstyrelsen Stockholm & NMT 2016:8). 

 

Tidsbegränsat uppehållstillstånd (TUT) 

Offer för MSÄ kan erbjudas ett tidsbegränsat uppehållstillstånd för minst 6 månader under 

den tiden de deltar i en rättsprocess mot sina förövare (Länsstyrelsen Stockholm & NMT 

2016:7). 
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Kapitel 3 - Metod 

I nedanstående kapitel presenteras textanalys som metod. Dess metodologiska 

utgångspunkter, tolknings- och analystekniker tas upp. Kapitlet ger en beskrivning av 

tillvägagångssätt för datainsamling i form av texter och en diskussion kring studiens 

tillförlitlighet. Även etiska förhållningssätt belyses.      

    

3.1 Textanalys som metod 

Textanalys handlar om att skapa kunskap om texters innebörd utifrån ett väl avgränsat 

undersökningsproblem (Widén 2015:178). Genom en noggrann läsning av textens delar, 

helhet och kontext tas det väsentliga innehållet fram (Esaiasson 2012:210). Kvalitativ 

textanalys bygger på en hermeneutisk4 tolkningstradition menar Pär Widén (2015). Lite 

förenklat handlar hermeneutiken om konsten att förstå och skapa mening ur texter (Gadamer 

1997:114). Detta kan göras utifrån olika perspektiv. Fokus kan läggas på att förstå 

textförfattarens avsikt med texten. I andra fall låter man texten “tala för sig”, och försöker 

förstå och skapa mening ur texten utifrån en läsares eller uttolkares tolkning av samma text. 

Textens innebörd kan också tolkas i relation till något annat sammanhang, till exempel det 

omgivande samhället (ibid:178).  

 

I denna studie har vi valt en tolkningsstrategi där texten i första hand relaterar till uttolkaren 

själv (dvs. oss själva), framför att relatera den till varken avsändaren (dvs. författaren), den 

ursprungligen tänkta mottagaren eller det omgivande samhället (se Bergström & Boréus 

2012:31). I fortsättningen av detta kapitel redovisar vi därför endast denna form av textanalys. 

 

I kvalitativ textanalys som utgår från uttolkarens perspektiv är det själva språkets användning 

som står i fokus. Vilka begrepp och språkliga beteckningar som används eller inte används för 

att beskriva något är därför av stort intresse för att komma åt textens innehåll och vilka 

tänkbara innebörder språkanvändningen kan ha (Widen 2015:179). Den hermeneutiska 

                                                 
4 Ordet hermeneutik kommer från namnet på den grekiska guden Hermes. Guden Hermes var i den grekiska 

mytologin budbärare mellan gudar och människor och tolkade därför gudomliga budskap så att de dödliga 

människorna skulle förstå budskapet. Således handlar också hermeneutiken om att både tolka, förstå och 

förmedla budskap (Westlund 2015:71).   
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filosofen Hans-Georg Gadamers “hermeneutiska cirkel”5 ger viktiga bidrag vid tolkningen av 

en text. En viktig aspekt av denna handlar om relationen mellan texten som helhet och textens 

delar. Delar i en text måste tolkas utifrån texten i sin helhet, men samtidigt måste helheten 

tolkas utifrån delarna. Innebörden av någon formulering måste alltså tolkas utifrån det större 

sammanhanget i texten, men formuleringens innebörd kan också sätta hela texten i ett nytt 

ljus (Gadamer 1997:137; Bergström & Boréus 2012:31). Peter Esaiasson, Mikael Gilljam, 

Henrik Oscarsson & Lena Wängnerud (2012) ger råd till forskare och studenter som 

analyserar texter om att vara observanta på att ord kan ha skiftande betydelse i olika 

sammanhang, både i en och samma text och mellan olika texter (ibid:224). De skriver också 

att vid svårtolkade textpassager skall forskaren sätta upp olika tolkningsalternativ för att sedan 

pröva rimligheten mot materialet (ibid:223). Göran Bergström & Kristina Boréus (2012) 

viktlägger för en uttolkarorienterad tolkningsstrategi i textanalyser att forskaren/studenten 

argumenterar för sina tolkningar. Vidare menar författarna att man så gott det går ska relatera 

texten till det som finns utanför den, alltså det sammanhang texten är skriven i. Även en 

medvetenhet kring uttolkarens förförståelse viktläggs, vilket utvecklas vidare nedan 

(ibid:32).   

 

Bergström & Boréus (2012) hänvisar till filosofen och hermeneutikern Hans-Georg Gadamer 

som framhåller att utan viss förförståelse är tolkning omöjlig. Han skriver att vår förförståelse 

utgörs bland annat av våra individuella upplevelser, vår uppfattning av världen, människor 

och samhället, vårt sammanhang och utbildning som alla påverkar hur vi förstår en text. 

Gadamer menar också att det inte är möjligt att “trolla bort oss själva som samhällsvarelser i 

tolkningsprocessen” (ibid:31). Av denna anledning kan texter ha en föränderlig betydelse då 

olika subjekt ger den olika tolkningar i olika situationer. Exakt vad författaren menade med en 

text eller hur mottagarna förstått den menar Gadamer är omöjligt att återskapa (ibid:31). 

Därför är det texten som den står skriven och uttolkarens med dennes förförståelse som blir 

det väsentliga i en tolkningsprocess enligt Gadamer (ibid:32). Esaiasson m. fl. (2012) 

uttrycker det som att det är forskaren/studenten som “berättar” en historia med hjälp av texten 

som studeras; det är inte texten som berättar en historia för forskaren/studenten (ibid:215). 

Vidare betonar de också att det är lättare för en uttolkare att förstå innebörden i en text som 

                                                 
5 Den hermeneutiska cirkeln bygger på den hermeneutiska regeln om att “man måste förstå det hela ur det 

enskilda och det enskilda ur det hela”. Det rör sig om ett cirkulärt förhållande. Förståelsen rör sig från helhet till 

del och tillbaka. Ett kriterium för förståelsens riktighet är att de enskilda delar passar ihop till en helhet 

(Gadamer 1997:137).  
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står i nära relation till uttolkaren socialt, kulturellt och tidsmässigt. Här blir då tolkarens 

förförståelse en viktig del för hur textens innebörd uppfattas (ibid:222). Inom den 

hermeneutiska traditionen måste man alltså inte distansera sig från studieobjektet som ett 

villkor för vetenskaplighet, utan man både använder och ifrågasätter sin förförståelse när man 

utför samhällsvetenskapliga studier (May 2013:25).   

  

Widén (2015) skriver att allt vetenskapligt analysarbete kräver kritiska grundläggande frågor 

för att nå en bärkraftig textanalys (ibid:182). Textanalytiska frågor inriktar sig på textens 

språk, innehålls- och utformningsmässiga egenskaper (ibid:184). Frågorna som ställs till 

texten används sedan som det redskap eller verktyg med vilket man läser och analyserar 

texten (ibid:182). Esaiasson m. fl. (2012) skriver om forskningsfrågorna i en textanalys att: 

“frågorna - analysredskapet - bör betraktas som empiriska indikatorer på det generella 

fenomen forskaren är intresserad av att undersöka” (ibid:216). Forskningsfrågorna utgör alltså 

utgångspunkten för vad som undersöks, analyseras och tolkas i texten. En textanalys kan 

vidare kompletteras med en problematiserande dimension där man tar in teoretiskt drivna 

analysfrågor. Lämpligen görs analysen då med hjälp av något teoretiskt perspektiv. Ett 

allmänt exempel på detta skulle kunna vara att i texten spåra sociala maktrelationer mellan 

olika samhällsskikt och sociala grupper och hur dessa skapas och upprätthålls på olika 

samhällsarenor (ibid:185). 

 

Mer konkret i analysprocessen har vi använt oss av de sex stegen i en tematisk analys som 

presenteras av Virginia Braun & Victoria Clark (2006). Stegen presenteras kort nedan: 

 

1. Bekanta sig med datamaterialet: I denna fas läser man texten flera gånger. Tankar 

och ideér som kommer upp antecknas.   

2. Skapa preliminära koder: Materialet delas upp i intressanta och systematiska 

mönster som sedan blir koder. 

3. Sökandet efter teman: Koderna kategoriseras och potentiella teman skapas för 

studien. 

4. Granska teman: De teman som identifierats kontrolleras för att se hur de fungerar i 

relation till hela textmaterialet och detta kan bidra till en tematisk karta till analysen. 

5. Definiera och namnge teman: Vad som ingår i varje tema specificeras med klara 

definitioner och tydliga benämningar. 
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6. Producera studien: Bra och talande exempel ur datamaterialet väljs ut som kan bidra 

till en avslutande analys av materialet som helhet och som hänvisar tillbaka till 

studiens syfte, frågeställningar, litteratur, tidigare forskning och teori. 

(Braun & Clark 2006:87). 

 

3.2 Tillämpning i studien 

Studiens syfte är att undersöka hur myndighetsdokument beskriver skydd och stöd för 

människohandelsoffer och om de i sina formuleringar även uttrycker en avsikt att hjälpa 

offren ur sin utsatta position. Då det är ämnet skydd och stöd för MSÄ-offer som intresserar 

oss anser vi att en textanalys med fokus på texterna är lämpligt i vår studie, snarare än att 

försöka komma åt författarens avsikt eller den tänkta ursprungliga mottagarens möjliga 

tolkning av texterna.  

 

I vår tolkning av textmaterialet har vi använt oss av principer för tolkning av texter som 

redogjort för i avsnitt 3.1. Dessa principer lägger fokus på språkanvändningen i texterna, 

relationen mellan textens helhet och delar och en medvetenhet kring begreppens skiftande 

betydelse i olika sammanhang. Vid svårtolkade passager prövade vi olika tolkningsalternativ 

mot texterna i sin helhet. Vi har strävat efter att vara genomskinliga och argumentera för våra 

tolkningar. 

 

Vad gäller vår egen förförståelse har vi reflekterat kring hur den kan vara till hjälp för vårt 

tolkningsarbete samtidigt som vi har ifrågasatt denna för att kunna ha ett öppet 

förhållningssätt och låta innehållet i texterna tala. Dock i enlighet med den hermeneutiska 

traditionen anser vi inte att vi kan, och inte heller bör “trolla bort oss själva som 

samhällsvarelser i tolkningsprocessen”, som Bergström och Boréus (2012:31) uttrycker det. 

Vad gäller ämnet människohandel samt skydd och stöd för MSÄ-offer har vi arbetat för att 

sätta oss in i forskningsfältet. Även innan denna studie påbörjades hade vi båda läst mycket 

om ämnet som länge intresserat oss. Margreta Andersen har även tidigare skrivit uppsatser 

kring prostitution och MSÄ. Den förförståelse vi hade skapat oss innan studiens påbörjades 

ledde till intresset för studiens forskningsfrågor och vi började forskningsprocessen med 

inställningen att MSÄ-offer behöver återfå egenmakten i sina liv. Vi inser dock att avståndet 

mellan oss som studiens författare och de människor som är utsatta för MSÄ, och som är i 

behov av det skydd och stöd som vi fokuserar vår studie på, är stort. Vi kan inte fullt ut sätta 
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oss in i den situationen de befinner sig, då vi själva inte har varit i några liknande eller 

jämförbara situationer. Vi är medvetna om att vi därför inte helt och hållet kan säga oss förstå 

vilka behov dessa människor har i en sådan situation eller påstå att allas behov ser likadana ut. 

Till vår hjälp använde vi därför vetenskapliga teorier och befintlig forskning att luta oss mot 

för att analysera skyddet och stödet som beskrivs i det studerade textmaterialet. 

 

I analysen har studiens forskningsfrågor legat till grund för hur vi har tolkat materialet. Vi har 

tagit in en teoretiskt driven analysfråga (se avsnitt 3.1, s.13) där vi har studerat om vi kunde 

spåra tecken på “empowerment” i beskrivningarna av skyddet och stödet till människor 

utsatta för MSÄ. I analysprocessen använde vi oss av de sex stegen som Braun och Clark 

(2006) presenterar, dock gick ofta stegen i varandra och överlappade varandra. 

 

3.3 Tillvägagångssätt för materialinsamling 

För att samla in textmaterial genomförde vi omfattande sökningar i en rad olika databaser 

såsom Socialstyrelsen, Statens offentliga utredningar, Regeringen, Polisen, Riksdagen och 

Stockholms länsstyrelse. Sökningen hos Stockholms länsstyrelse ledde oss vidare till 

webbplatsen “Nationellt metodstöd mot prostitution och människohandel” 

(www.nmtsverige.se). Ett dokument hittade vi via sökmotorn Google. Vi använde oss av 

sökorden: människohandel och människohandelsoffer på alla databaser. På Google sökte vi 

däremot med sökorden insatser i kombination med offer och människohandel. Även många 

andra sökord användes, till exempel: riktlinjer, skydd, stöd, insatser, brottsoffer, men utan 

avsett resultat. Texterna valdes utifrån kriterierna att de skulle vara myndighetsdokument 

samt beröra skydd och stöd för offer för MSÄ.  

 

Under sökprocessen kontaktade vi en socionom som arbetar vid ett skyddat boende och har 

spetskompetens inom människohandelsfrågor. Vi hoppades kunna få hennes hjälp i 

informationssökandet och få ta del av hennes syn på vad som är viktigt att tänka på kring 

dessa frågor. Det visade sig att den information som hon bidrog med, och de texter hon 

föreslog, redan hade kommit upp i våra egna sökningar. Vi har vidare även varit i kontakt 

med en poliskommissarie inom den Nationella Operativa Avdelningen (NOA) som arbetar 

direkt med människohandelsfrågor på en strategisk nivå. Detta för att få hennes hjälp med att 

söka texter som kunde ge oss information om polisens möte med MSÄ-offer. 

Poliskommissarien gav oss ytterligare en text som vi använder som textmaterial: 
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Länsstyrelsen i Stockholm & Nationellt Metodstöd mot prostitution och människohandel 

(2011). Den del i denna text som handlar om återvändandeprocessen för MSÄ-offer är 

numera inaktuell och vi har därför valt att bortse från just den delen i denna specifika text. 

 

Efter att ha gjort omfattande sökningar och varit i kontakt med de två ovan nämnda 

yrkespersonerna som har stor kompetens inom det valda studiefältet, anser vi att de texter vi 

har hittat utgör relevant och adekvat textmaterial för området. Vi anser även att vårt 

textmaterial kan ge en bild av det skydd och stöd som svenska myndigheter kan erbjuda 

människor som varit utnyttjade i MSÄ. De valda dokumenten vi analyserar är följande: 

 

 Council of the Baltic Sea States (CBSS) (2015). Riktlinjer för kommuner. Förstärkt 

förmåga för lokala insatser mot människohandel. 

 Länsstyrelsen i Stockholms län & Nationellt Metodstöd mot prostitution och 

människohandel (NMT) (2011). Nationella riktlinjer för arbetet mot prostitution och 

människohandel för sexuella ändamål. 

 Internationella migrationsorganisationen (IOM) & Länsstyrelsen i Stockholms län 

(2014). Manual för frivilligt återvändande och återintegration för personer utsatta för 

människohandel och prostitution i Sverige. Praktiska riktlinjer för personal hos 

myndigheter och frivilligorganisationer. 

 Länsstyrelsen Stockholm & Nationellt Metodstöd mot prostitution & människohandel 

(NMT) (2016). Manual vid misstanke om människohandel. Skydd och stöd till 

människohandelsoffer. (Rapport 2016:5). 

 Polismyndigheten (2016). Människohandel för sexuella och andra ändamål. 

Lägesrapport 17. Polismyndigheten rapport 20166. 

 Regeringen (2008). Handlingsplan mot prostitution och människohandel för sexuella 

ändamål. (Skr. 2007/08:167). 

 Socialstyrelsen (2004). Individ och familjeomsorg. Lägesrapport 2004. 

 Socialstyrelsen (2008). Interventioner mot prostitution och människohandel för 

sexuella ändamål. En systematisk kartläggning med kompletterande intervjuer av 

svenska insatser.         

                                             

                                                 
6 Se även Rikspolisstyrelsen (2011), Rikspolisstyrelsen (2012), Rikspolisstyrelsen (2014a), Rikspolisstyrelsen 

(2014b) och Polismyndigheten (2015).  
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3.4 Studiens tillförlitlighet 

Enligt Andreas Fejes & Robert Thornberg (2015) uppnås tillförlitlighet i en studie som en 

följd av hur noggrann och systematiskt man arbetat med studiens datainsamling och analys 

(ibid:259). I detta avsnitt avser vi att diskutera hur vi arbetat för att studiens resultat ska vara 

tillförlitliga och trovärdiga. Ofta när studiers kvalitet diskuteras används begreppet validitet, 

som då syftar till om studien verkligen undersöker det som avses att undersökas. Begreppet 

validitet kopplas ofta till en kvantitativ forskningstradition och många kvalitativa forskare 

använder istället begrepp som rigorositet, trovärdig eller tillförlitlighet (ibid:258–259). Vi har 

valt att använda begreppet tillförlitlighet i denna studie, och syftar då också till om studien 

undersöker det den påstår sig undersöka. 

 

Viktigt för att en studie kan anses vara tillförlitlig är att studiens syfte och frågeställningar är 

lämpade för den typ av studie man vill göra, i detta fall en textanalys. I detta sammanhang är 

det även viktigt att de valda analys- och datainsamlingsmetoder som används passar studiens 

forskningsfrågor, att resultatet tydligt besvarar frågeställningarna och att resultatet inte glider 

bort från forskningsfrågorna. Det är också avgörande för studiens tillförlitlighet att resultatet 

är tydligt förankrat i datamaterialet (Thornberg & Fejes 2015:257–258). I vår studie har vi 

eftersträvat tillförlitlighet genom ovan nämnda kriterier såsom att utgå ifrån välformulerade 

forskningsfrågor med passande tillvägagångssätt i datainsamling och analys.  

 

I detta kapitel har vi noga redovisat våra principer för tolkning samt hur analysprocessen gick 

till. Vi har diskuterat den valda metodens relevans för vår studie. I uppsatsen har vi strävat 

efter att på korrekt sätt referera till andra författare och till de texter vi har tagit del av i 

studien. Vi har strävat efter att vara noggranna och ha transparens i alla delar så att läsaren 

själv kan bedöma rimligheten i våra slutsatser. Genom detta har vi eftersträvat god kvalitet 

och tillförlitlighet i studien. 

 

3.5 Etiska förhållningssätt 

I denna studie har vi sammanställt, tolkat och analyserat officiella texter som finns tillgänglig 

för allmänheten. Detta innebär att vi inte har behövt inhämta något tillstånd för att använda 

vårt datamaterial. Vi har låtit texten tala för sig och ifrågasätter inte författarnas intentioner. 

Av ovanstående anledningar har vi inte behövt överväga några känsliga etiska frågor i 
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hanterandet av vårt datamaterial, utöver att på ett så sanningsenligt sätt som möjligt tolka 

texterna utan att förvrida, förstärka eller undanhålla viktiga delar.  

 

Dock vill vi i detta stycket om etiska förhållningssätt diskutera vårt användande av ordet 

“offer”. Offer-begreppet kan vara känsligt då det kan antyda att någon är helt beroende av 

hjälp från någon annan och på så vis hamnat i ett maktunderläge. Den innebörd vi lägger i 

begreppet visas istället i följande citat: ”Offer för människohandel är ett juridiskt begrepp, 

inte en egenskap, ett tillstånd eller ett kännetecken för en person” (CBSS 2015:30). Den som 

blivit utsatt för MSÄ behöver inte nödvändigtvis se sig själv som ett offer, det kan vara så att 

personen själv inte uppfattat att ens rättigheter kränkts, utan att någon annan; myndighet, 

frivilligorganisation eller civilperson ansett någon vara offer för MSÄ (CBSS 2015:29). Det 

kan också förekomma att en person upplever sig själv som ett offer för MSÄ, men att 

myndigheter eller andra ej uppfattar det så. 

 

  



 19 

Kapitel 4 - Tidigare forskning 

I detta kapitel redogörs för både internationell och nationell forskning kring stöd och skydd 

för människohandelsoffer. Den redovisade forskningen kretsar kring människohandelsoffers 

stödbehov som det beskrivs av olika länders regleringar kring uppehållstillstånd vilket även 

medför rätt till skydd och stöd. Även frågan kring vikten av skydd och stöd som är baserad på 

mänskliga rättigheter tas upp. Eftersom vår studie undersöker vilket skydd och stöd offer för 

MSÄ har rätt att erbjudas av svenska myndigheter och de intentioner som finns i detta arbete, 

anser vi att den redovisade forskningen är relevant för studien. Denna redovisning av 

forskningsfältet används i analys- och diskussionsdelen för att fördjupa studiens resultat. 

 

4.1 Stödbehov hos offer för människohandel för sexuella ändamål  

Deanna Davy (2015) skriver om de behov ett offer utsatt för människohandel kan ha och 

huruvida dessa kan mötas av tre olika studerade och utvärderade stödprogram i USA. Davy 

(2015) menar att ett viktigt resultat i studien av människohandelsoffers behov är att behovet 

av olika insatser av stöd och hjälp förändrades över tid. Till en början var behovet framförallt 

fokuserat på grundläggande behov såsom mat, hygien, kläder och vila som till exempel kunde 

tillgodoses av akutboenden vilka dessutom gav en trygghet från förövarna. Så snart de 

grundläggande akuta behoven blivit mötta skiftade sedan fokus till att återhämta sig från 

upplevelsen av att vara fast i människohandelssituationen och bygga upp ett autonomt 

(självständigt) liv. I detta skede låg istället vikten på ett övergångsboende eller ett mer 

långsiktigt boende, en plan för utbildning, praktik eller anställning (ibid:329). 

Stödprogrammen skall också se till att den som misstänks vara utsatt för MSÄ får hjälp och 

stöd även under processen fram till att offren av myndigheter eller liknande identifierats som 

brottsoffer och därmed har rätt till stöd från staten (ibid:328). 

 

Det “mest kritiska elementet” för att stöd- och skyddsprocessen för offren skall vara effektiv 

är enligt Davy (2015) rollen som en samordnande handläggare har som ansvarig i fallet. 

Denna person har i uppgift att lära känna offret och förstå personens bakgrund och nuvarande 

situation. Handläggaren måste göra sig en tydlig bild av vilken sorts hjälp och stöd som 

behövs utifrån den utsattes totala behovsbild, samt informera offret om dennes rättigheter. Det 

är också viktigt att denna person skapar ett förtroende hos offret och framförallt se till att den 

utsatte får möjlighet att bli autonom och får möjligheten till att leva ett självständigt liv 

(ibid:330–331). 
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Vesna Nikolić-Ristanović (2010) redogör i sin vetenskapliga artikel för sin studie om 

skillnaden i behov och stöd mellan ett offer för människohandel och andra typer av 

brottsoffer. Hon menar att ett människohandelsoffers behov i stort liknar behovet hos andra 

typer av brottsoffer då de behöver känslomässigt stöd, rättslig hjälp, medicinsk vård, en 

känsla av trygghet, ett tillfälligt boende och ekonomiskt stöd. Nikolić-Ristanović (2010) 

menar också att det sociala stödet är mycket viktigt för brottsoffer i stort, för att både hjälpa 

dem att inte åter hamna i upprepad utsatthet men också hjälpa offret att bygga upp sin 

självkänsla och kontroll över sitt eget liv. Det är också viktigt att återuppbygga offrets 

förtroende för andra människor (ibid:193). Människohandelsoffer har dock också andra mer 

specifika behov som kan kopplas till deras status som (illegala) migranter och på grund av 

komplexiteten i konsekvenserna av en långvarig och upprepad utsatthet. Behovet av mentalt 

stöd, högre skyddsbehov, hjälp i tolkning och information på sitt eget språk är ofta högre hos 

människohandelsoffer än hos andra typer av brottsoffer, menar Nikolić-Ristanović (2010). 

Det är också extra viktigt att ett offer för människohandel känner att de själva är i kontroll 

över sin situation och har möjlighet att styra över sina val (ibid:193). 

 

4.2 Balansen mellan att skydda offer och lagföra förövare 

Elaine Pearson (2002) skriver i sin artikel om åtgärder för att skydda offer för 

människohandel i länder inom Europeiska Unionen, särskilt regleringar kring tillfälliga 

uppehållstillstånd för offren. Pearson (2002) menar att stort fokus hos många regeringar i 

olika länder har legat på att åtala människohandlare för deras brott medan 

människohandelsoffrens intressen har kommit i andra led (ibid:56). Skyddet har ofta bara 

prioriterats i det mån offren medverkar i åtal av förövarna. Om personen inte väljer att vittna 

blir denne i regel skickad tillbaka till sitt ursprungsland. Hon skriver dock att ett återvändande 

till ursprungslandet kan vara problematiskt, särskilt för kvinnor. Människohandelsoffer som 

blivit utnyttjade för sexuella ändamål har ett ökat behov av omedelbart skydd och stöd såsom 

medicinsk vård, rådgivning och juridisk rådgivning (ibid:56). 

 

Pearson (2002) skriver att ett erkännande av att människohandelsoffers oförmåga eller ovilja 

att vittna mot sina förövare var det största hindret för fällande domar mot människohandlare, 

var det som ledde till lagändringar i Belgien och Nederländerna. I Belgien infördes en period 

på 45 dagar och i Nederländerna 3 månader där personer utsatta för människohandel får tid att 

återhämta sig och göra ett mer informerat beslut om huruvida de ska vittna mot sina förövare 
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eller inte. Under tiden har de tillgång till olika stödinsatser. Utfallet av dessa lagförändringar 

är att fler offer har rapporterat sina förövare (ibid:57). 

 

Pearson (2002) tar upp problem i det belgiska och nederländska systemet då det görs en 

skiljelinje mellan de som vittnar och de som inte vittnar mot sina förövare. Detta då de som 

vittnar blir “belönade” med förlängt uppehållstillstånd och stödinsatser. De som inte vittnar 

däremot “straffas” genom att skickas tillbaka till sina ursprungsländer där de potentiellt 

riskerar att drabbas av hot eller repressalier från människohandlarna eller helt enkelt tillbaka 

till de villkor varifrån de ursprungligen utsattes för människohandel. Det problematiseras 

också att skyddsmodellerna är tillfälliga och knutna till tiden för rättsprocessen (ibid:57). 

Enligt Pearson (2002) behöver skyddet finnas även efter domstolsprocessen är slut och även 

omfatta personer som står offret nära på grund av människohandelsnätverkens organiserade 

natur. Skyddet bör omfatta både de som vittnar och de som inte gör det (ibid:58). 

 

Det största problemet med de belgiska och nederländska modellerna är enligt Pearson (2002) 

att de som blir utsatta för människohandel inte ses som brottsoffer, utan som verktyg för ett 

kommande åtal i bekämpning av dessa brott. I Italien har man försökt ändra på detta. Här 

väljer man att ge uppehållstillstånd grundat i offrets behov av socialt skydd snarare än offrets 

villighet att ställa upp i en rättslig process. Man menar att offret har utsatts för brott mot sina 

mänskliga rättigheter och kan ha blivit traumatiserat och är därför i stort behov av olika typer 

av skydd och stöd. Tillfälligt uppehållstillstånd erbjuds därför i sex månader där kravet istället 

är en villighet att delta i ett bistånds- och integrationsprogram. Man kan fortfarande se 

tendenser till att uppehållstillstånden ges när offren väljer att vittna, men lagen är ett steg i rätt 

riktning enligt Pearson (2002:58). 

 

Vesna Nikolić-Ristanović (2010) tar i sin text också upp tillfälliga uppehållstillstånd för 

människohandelsoffer. Hon skriver att Norge ger människohandelsoffer möjlighet till en sex 

månader lång återhämtnings- och reflektionstid för kvinnor och barn som själva uttrycker att 

de är utsatta för människohandel. Kravet är att man har intentionen att ta sig ur 

människohandelssituationen. Under denna period har offret uppehållstillstånd och rätt till 

praktiskt stöd, samtalsstöd, ett tryggt ställe att bo och får arbetstillstånd. För de som dessutom 

väljer att bryta kontakten med förövarna och väljer att samarbeta med brottsutredande 

myndigheter innebär det att de kan få ett förlängt tillfälligt uppehålls- och arbetstillstånd på ett 

år (ibid:200). Nikolić-Ristanović (2010) anser detta som en bra lösning med utgångspunkt i 
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att bistå offren i deras behov. Hon anser det vara av stor vikt att offren har möjlighet att själva 

identifiera sig som just ett offer för människohandel och därmed få rätt till stöd, utan att det 

ställs krav på samarbete med brottsutredande myndigheter. Den uttalade viljan från offrets 

sida att bryta med människohandelssituationen räcker, såvida fysiska bevis inte motsäger 

detta (ibid:200). 

 

Karin Åström (2014) skriver i sin doktorsavhandling om de rättsliga stöd och åtgärder som 

finns tillgängliga för offer för människohandel i Sverige. Åström menar att ett rättsligt 

nationellt initiativ där fokus ligger på den brottsutsattes behov och rättigheter är mycket 

viktigt, därför blir den svenska lagstiftningen avgörande för det skydd och stöd som kan 

erbjudas människohandelsoffer (ibid:23). Åström (2014) skriver att de som utsätts för 

människohandel ofta berövas många av sina mänskliga rättigheter, så som mänsklig 

värdighet, liv och frihet, personlig säkerhet, rätten att inte bli diskriminerad eller utsättas för 

någon typ av förnedrande behandling, rätten till kroppslig integritet och att ha rätt till hälso- 

och sjukvård (ibid:16).  

 

Två olika perspektiv att se på och därmed bemöta fenomenet människohandel finns enligt 

Åström (2014). När man definierar problemet som något samhälleligt, moraliskt och brottsligt 

har lösningen blivit att bestraffa eller införa kontroll. Om definitionen av problemet istället 

blir en kränkning av de mänskliga rättigheterna eller av social natur, ser man istället strategier 

där man genom medinflytande kan arbeta mot sociala problem såsom att minska arbetslöshet, 

diskriminering och fattigdom (ibid:88).  

 

Åström (2014) tar upp det rättsliga skydd och stöd till människohandelsoffer som anges i 

Palermoprotokollet. Hon problematiserar att de kontrakterade staterna endast ska överväga 

eller sträva efter att förse offer för människohandel med särskilt stöd och skydd och således 

inte har några direkta skyldigheter gällande detta (ibid:89). Åström (2014) menar att det är av 

stor vikt att skilja på åtgärder som direkt fokuserar på att ge offren skydd och de 

skyddsåtgärder som har straffrättsliga avsikter som kräver ett samarbete mellan offret och de 

brottsutredande myndigheterna (ibid:98). 
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Kapitel 5 - Teoretisk referensram: ”Empowerment” 

För att få en ökad förståelse om svenska myndigheters arbete riktat mot personer utsatta för 

människohandel för sexuella ändamål (MSÄ) och uppnå kunskap om arbetets möjlighet att 

förstärka personernas egenmakt, använder vi oss i analysen av det engelska teoretiska 

begreppet “empowerment”. Empowerment har blivit ett vanligt förekommande begrepp, även 

i Sverige, trots att det inte finns någon bra svensk översättning och trots att begreppet kan 

användas på många olika sätt av olika personer. Begreppet innefattar ord som de flesta av oss 

anser vara något positivt såsom: styrka, makt, kraft, självtillit, socialt stöd, stolthet, 

egenkontroll, självstyre, samarbete och delaktighet. Dock låter det sig inte enkelt definieras 

(Askheim & Starrin 2007:9). Vi vill i detta kapitel beskriva den innebörd vi lägger i begreppet 

speciellt med relevans för det sociala arbetet, och mer specifikt i syfte att ge skydd och stöd 

till offer för MSÄ. Användandet av termen empowerment som teoretiskt begrepp har i 

analysen möjliggjort en djupare förståelse av arbetet med skydd och stöd för MSÄ-offer och 

intentionerna bakom arbetet. 

 

Begreppet empowerment såsom det började användas i den vetenskapliga litteraturen på 

sluten av 1970-talet kan anses ha en bakgrund i den sociala proteströrelsen under parollen 

“Power to the People” under 1960- och 70-talet tillsammans med idéer om hjälp till självhjälp 

som växte fram i USA vid denna tid. I den vetenskapliga litteraturen från slutet av 1970-talet 

användes empowermentbegreppet i samband med diskussioner om lokal utveckling, lokalt 

självstyre, aktivism och social mobilisering (Askheim & Bengt Starrin 2007:10). Enligt Ole 

Petter Askheim & Bengt Starrin (2007) har begreppet empowerment med tiden använts som 

slagord för att nå vitt skilda syften (ibid:11). Dock skriver Tengqvist (2007) att trots 

svårigheter i att definiera empowerment är det möjligt att känna igen ‘empowerment’ när man 

ser det och att det finns vissa förhållningssätt som kännetecknar ‘empowermentarbete’ 

(ibid:76). 

 

Enligt Askheim & Starrin (2007) kan begreppet empowerment vädja till de som på olika sätt 

arbetar med att hjälpa människor då begreppet betonar vikten av att stödja personer som 

befinner sig i en utsatt position (ibid:11–12). Lars Trägårdh (2000) skriver att ett sätt att se på 

empowerment handlar om att bemyndiga de maktlösa, empowerment som en motsats till 

vanmakt (ibid:37). Makt i ett empowermentsammanhang enligt Rolf Rønning (2007) 

definieras som “att ha kontroll över sina egna livsval såväl som förmågan att påverka andra, 
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och att kunna påverka utfallet av beslut som påverkar ens eget liv” (ibid:43). Om 

empowerment i det sociala arbetet skriver Malcolm Payne (2008) att det handlar om att 

minska effekterna av personliga och sociala hinder för att hjälpa en individ att få 

handlingsutrymme och kontroll över sin egen situation. Han tillägger också att man genom ett 

empowermentarbete önskar att stärka människors självförtroende så att de blir i stånd till att ta 

egna beslut som bidrar till att förändra sin situation (ibid:416). Här beskrivs både en 

förändring hos individen som upplever “empowerment” när det gäller självförtroende och 

förändringar i personens faktiska omgivningar som ger personen andra förutsättningar och 

ändrat handlingsutrymme. Detta kan jämföras med Rønning (2007) som kritiserar en variant 

av empowerment som enbart fokuserar på att “maktlösa personer” ska få större 

självmedvetenhet, vara mer reflekterade över sin egen situation och vad de önskar uppnå. Han 

kritiserar att en känsla av ökad kontroll inte behöver leda till faktiska förändringar om inte 

människornas faktiska förmåga att förändra sin situation också förbättras (ibid:42). Vidare 

skriver han att om man tar idén bakom empowerment på allvar måste det innebära att ramarna 

för en individs situation ändras samtidigt som personen måste bli i stånd till att se de 

möjligheter som finns för att förbättra sin situation (ibid:43). Individuella och strukturella 

förhållanden måste arbetas på samtidigt (ibid:46). Vi anser att resonemanget i Tengqvist 

(2007) bygger vidare på detta då hon skriver att ett viktigt förhållningssätt för empowerment 

är att synliggöra och om möjligt förändra maktstrukturer som missgynnar vissa människor så 

att de istället uttrycker respekt för människors lika värde och rättigheter (ibid:82). 

 

Ett centralt förhållningssätt i empowerment är att respektera människor som egna aktörer som 

själva vet mest om sin egen situation (Askheim & Starrin 2007:12). Malcolm Payne (2008) 

skriver att kunskapen i första hand kommer från klienten i ett synsätt som bygger på 

empowerment. För att stärka en klients empowerment behöver en socialarbetare lyssna och 

låta sina klienters egen kunskap och deras egna målsättningar stå i fokus för det sociala 

arbetets praktik (ibid:98). Detta menar han är speciellt viktigt då klienterna ofta är förtryckta, 

missgynnade och marginaliserade. Denna princip bygger på ett empowermentbaserad syn på 

kunskap vilket utgår från att personer eller grupper har ett “kunskapsprivilegium” när det 

gäller att förstå och beskriva sina egna erfarenheter. Detta får som följd att klientens kunskap 

är den bästa och ska stärkas (ibid:99).   

 

Bengt Starrin (2007) skriver att ett förhållningssätt präglat av empowerment i socialt arbete 

ofta handlar om att visa respekt och ödmjukhet och få en människa att känna goda 
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självkänslor som en motsats till att få personen att känna sig osäker, mindre kompetent eller 

usel (ibid:62). Enligt Tengqvist (2007) handlar ett sådant förhållningssätt också om en tro på 

att alla människor har resurser som kan utvecklas. Att våga tro på människor bidrar till att få 

igång empowermentprocessen och få människor att känna sig värdefulla. Detta utgår från 

förhållningssättet att alla människors lika värde och lika rättigheter (ibid:77, 82). Starrin 

(2007) menar att känslor och makt har med varandra att göra. Han menar att begreppen 

emotionell energi, skam och stolthet är sammankopplade med empowerment då de är viktiga i 

de processer som främjar eller hämmar empowerment. När vi deltar i sammanhang där vi 

känner att vi kommer till vår rätt uppstår emotioner som kan kallas emotionell energi. Den 

emotionella energin kan yttra sig som entusiasm, solidaritet, självtillit och handlingskraft. 

Dock kan möten och sammanhang också tömma oss på emotionell energi och istället skapa 

känslor av missmod, passivitet och maktlöshet. Emotionell energi kan vidare kopplas med 

begreppen skam och stolthet då skam kan kopplas med en låg grad av emotionell energi och 

stolthet med en hög grad av emotionell energi. Skam kan ses som ett tecken på att en 

människas sociala band upplevs vara hotade eller osäkra. Känslan av skam kan förklaras som 

att man ser sig själv negativt genom andras ögon eller förväntar sig sådana reaktioner från 

andra. En känsla av stolthet däremot är en signal på trygga relationer och band med andra 

människor som känns säkra (ibid:65).  

 

När människor blir utsatta för en destruktiv skam som till exempelvis att bli förödmjukade, 

förlöjligade eller kränkta, kan det leda till underdånighet, begränsad handlingskraft och 

initiativförmåga. Medan skam sänker självtilliten, minskar benägenheten att handla och ta 

egna initiativ, ökar stolthet detsamma (Starrin 2007:66). Anna Tengqvist (2007) använder 

begreppet inlärd maktlöshet när människors handlingsutrymme upplevs mer begränsat än det 

kanske i verkligheten är som en följd av upplevelser av misslyckanden i livet, utanförskap 

och/eller en trång arbetsmarknad. Om dessa personer får ett bemötande där de uppfattas som 

mindre vetande och oförmögna att veta sitt eget bästa, bidrar det till att öka den inlärda 

maktlösheten genom passivering och marginalisering (ibid:80). Människor som har varit 

utsatta för kränkningar eller utanförskap, vilket offer för MSÄ ofta har blivit på grövsta sätt, 

behöver då komma in i sammanhang där de kan skapa sociala band som bidrar till att stärka 

deras självkänsla. I detta sammanhang är det av yttersta vikt att MSÄ-offer blir bemötta med 

respekt och ödmjukhet och inte på ett sätt som bidrar till deras osäkerhet (jmf. Starrin 

2007:62). 
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Kapitel 6 - Presentation av textmaterial 

För att ge en bakgrund till de texter som denna studie behandlar, ger vi i detta kapitel en kort 

presentation av varje text och lägger även till en kort introduktion till de resultat vi kom fram 

till i analysen, dessa anges i stor utsträckning i analysdelen som är indelad i fyra temakapitel. 

 

Texten utgiven av Council of the Baltic Sea States (CBSS) (2015) utgör riktlinjer för 

kommuner som ingår i samarbetet CBSS vilket är ett mellanstatligt samarbetsråd där Sverige 

ingår. Länsstyrelsen i Stockholm var med i samarbetet med att ta ut riktlinjerna. Dessa 

riktlinjer gäller inte bara för Sverige utan riktar sig till alla medlemsländer inom CBSS.  

 

Länsstyrelsen i Stockholms län & NMT (2011) utgör nationella riktlinjer för arbetet mot 

prostitution och människohandel. Detta dokument används numera inte aktivt som ett 

arbetsdokument av myndigheterna, då det har ersatts av Länsstyrelsen Stockholm & NMT 

(2016) Manual vid misstanke om människohandel. Skydd och stöd till människohandelsoffer. 

Länsstyrelsen Stockholm & NMT (2016) är det arbetsdokument som numera används av både 

myndigheter och frivilligorganisationer som kommer i kontakt med offer för MSÄ. 

Länsstyrelsen i Stockholms län & NMT (2011) innehåller dock en del information som vi 

anser är angeläget att inkludera i studien.  

 

IOM & Länsstyrelsen i Stockholms län (2014) är en manual som används av både 

myndigheter och frivilligorganisationer. Denna ger riktlinjer för tillvägagångssättet när ett 

offer för människohandel väljer att återvända till sitt ursprungsland. 

 

Polismyndigheten (2016) är en lägesrapport som presenterar utvecklingen i omfattning och 

utbredning av människohandel för sexuella och andra ändamål i Sverige sedan 2014. 

Lägesrapporten tar även upp stöd för människohandelsoffer i återvändande till deras 

ursprungsland, samt förslag till åtgärder för att på ett bättre sätt skydda och stödja 

människohandelsoffer i Sverige.  

 

I Regeringens skrivelse (2008) presenteras regeringens handlingsplan mot prostitution och 

människohandel. En del i denna text innehåller åtgärder som regeringen avsåg att utföra för 

att förbättra skydd och stöd för MSÄ-offer.  
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Socialstyrelsen (2004) är en lägesrapport som till stor del handlar om tillståndet och 

utvecklingen inom individ- och familjeomsorgen, handikappomsorgen samt vården och 

omsorgen om de äldre. Rapporten innehåller även ett kort kapitel om prostitution och 

människohandel vilket är det kapitel som har ingått i vår studie. Detta kapitel inkluderar ett 

avsnitt om människohandelsoffers rätt till stöd från socialtjänsten.  

 

Socialstyrelsen (2008) innehåller en systematisk kartläggning av metoder och arbetssätt som 

används i socialtjänsten, hälso- och sjukvårdens, frivilligorganisationers samt kyrkors arbete 

med personer med erfarenhet av prostitution och för MSÄ-offer. Den innehåller även en 

kunskapssammanställning av internationella erfarenheter av arbetet med människor med en 

bakgrund av prostitution eller som har varit utsatta för MSÄ. 

 

Vi har valt att fokusera analysen på fyra teman som har varit framträdande i vårt textmaterial. 

Dessa är: 

 

 Intentioner för arbetet (Kapitel sju) 

 Principer i tillämpningen (Kapitel åtta) 

 Skydd och stöd som erbjuds av svenska myndigheter (Kapitel nio) 

 Villkorslöst? För vem? (Kapitel tio) 

 

Varje tema analyseras sedan med utgångspunkt i tidigare forskning och teori. De presenterade 

teman utgår från studiens frågeställningar och avser att besvara dessa. 
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Kapitel 7 - Intentioner för arbetet 

I detta kapitel presenteras de huvudsakliga intentionerna, syften och mål med skydd- och 

stödinsatser för människor utsatta för MSÄ som framkommer av de studerade texterna. 

 

7.1 Långsiktigt skydd och stöd 

I det studerade textmaterialet framkommer intentioner om att skydd och stöd som ges till offer 

för MSÄ ska hjälpa på lång sikt. Två exempel är: 

 

“Huvudsyftet är att ge stöd och hjälpa offret att återhämta sig från det trauma 

som människohandel innebär, och börja ett nytt liv och i förlängningen 

integreras i samhället /…/ Detta stöd ska lämnas på ett sådant sätt att offren 

känner att de återfår kontrollen över sina liv.”  (CBSS 2015:41).   

 

“Ett stödprogram /…/ som ökar möjligheterna att utbilda och försörja sig 

behöver därför utvecklas /.../ I och med detta startas en process där brottsoffret 

ges bästa förutsättningar att med egen kraft stärkas och ta sig ur den situation 

som var orsak till att personen hamnade i människohandeln från första början. 

Detta skapar också förutsättningar att trygga personens framtid genom 

utbildning och försörjning, genom arbete och minskar risken för att återigen 

hamna i prostitution och människohandeln.” (Regeringen 2008:13–14). 

 

Utifrån citaten tolkar vi det som att målet med stödet som erbjuds är att personer i utsatthet 

och vanmakt ska stärkas och därigenom få kontroll över, och ökat handlingsutrymme i sina 

liv. Utifrån detta anser vi att intentionerna för skydd och stöd bär en stark prägel av 

empowerment (jmf. Payne 2008:416; Trägårdh 2000:37; Rønning 2007:43). Detta kan liknas 

med den tidigare forskningen Nikolić-Ristanović (2010) som visar att det är viktigt att offer 

för människohandel känner att de själva är i kontroll över sin situation och har möjlighet att 

styra över sina val (ibid:193). I flera av de studerade texterna förtydligas denna tanke då de 

hänvisar till målet med bistånd enligt socialtjänstlagen vilket är att biståndet skall utformas så 

att det stärker personens möjligheter att leva ett självständigt liv (Länsstyrelsen i Stockholms 

län & NMT 2011:28; Länsstyrelsen Stockholm & NMT 2016:7; Socialstyrelsen 2004:17). 

Utifrån detta kan vi förstå att intentionen är att stöd och skydd ska ha en effekt på lång sikt 

och innebära en långvarig förändring för MSÄ-offer.  
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Den process som Regeringen (2008) tar upp i ovanstående citat om att MSÄ-offer ska ges 

förutsättningar att med egen kraft ta sig ur situationen de befinner sig i, anser vi kunna vara en 

empowermentprocess. Vi kopplar detta till det som Payne (2008) skriver om att minska 

effekterna av personliga och sociala hinder är centralt för empowerment (ibid:416). Att inte 

vara avhängig av andra för sin försörjning anser vi vara ett viktigt steg för att själv ha kontroll 

i sitt liv. Av den anledningen tolkar vi de intentioner som framkommer i citaten ovan om att 

ge möjligheter till utbildning och arbete som leder till försörjning som intentioner om ett sätt 

att undanröja hinder för personernas handlingsutrymme och empowermentprocess.  

 

Vi kan i textmaterialet även urskilja en annan aspekt i intentionerna för det vi kallar en 

empowermentprocess hos offer för MSÄ. Nedanstående citat exemplifierar detta: 

 

“Återintegration av offer fokuserar på att de återförenas med sin familj eller 

integreras i ett nytt sammanhang. Utöver själva återvändandet [till 

ursprungslandet] omfattar detta även offrets integration i en social miljö och 

är avsett för att vara en långsiktig social och ekonomisk lösning.” 

(Länsstyrelsen Stockholm & NMT 2016:8). 

 

“... nödvändiga åtgärder och tjänster för att tillhandahålla stöd på längre sikt 

[skall] genomföras samt stöd till social inkludering” (Länsstyrelsen 

Stockholm & NMT 2016:29). 

 

Dessa citat reflekterar den aspekt i en empowermentprocess som handlar om emotionell 

energi som kan leda till självtillit och handlingskraft. Då en hög grad av emotionell energi 

kopplas till trygga sociala relationer och sociala band (se Starrin 2007:65) anser vi det vara en 

nödvändighet för en empowermentprocess hos offer för MSÄ att de kommer in i ett 

sammanhang (nytt eller gammalt) där de kan känna sig trygga och kommer till sin rätt. 

Speciellt viktigt är detta med tanke på att offer för MSÄ kan tänkas vara i en situation där de 

kan uppleva underdånighet och liten initiativförmåga till följd av den destruktiva skam de har 

varit utsatta för (jmf. Starrin 2007:66 samt teoriavsnitt 5.1). Genom att integreras i samhället, 

återförenas med sin familj eller i ett nytt sammanhang kan detta öka offrens emotionella 

energi i de fall sammanhanget är ett sådant som offret känner hon/han kan komma till sin rätt 

i. Vi tror i enlighet med Starrin (2007) att sådana sammanhang ökar människors benägenhet 
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att handla samt ökar självtilliten (ibid:66). Detta kan jämföras med Nikolić-Ristanović (2010) 

som skriver att socialt stöd är mycket viktigt för människohandelsoffer för att bygga upp 

personens självkänsla och känsla av kontroll över sitt eget liv. (ibid:193). Denna del i 

empowermentprocessen fokuserar på individens syn på sig själv och sin förmåga att ändra sin 

situation. Vi anser i enlighet med Rønning (2007:43) att detta måste gå hand i hand med att 

undanröja hinder för människors handlingsutrymme så att förutsättningar finns för personen 

när dennes handlingskraft och initiativförmåga förstärkts.  

 

Ur denna diskussion kan vi dra slutsatsen att texterna uttrycker intentioner om skydd och stöd 

som ska hjälpa offer för MSÄ på lång sikt. Intentionen är att detta ska ske genom att hjälpa 

personen in i ett sammanhang som ökar personens självtillit och handlingskraft samtidigt som 

de får hjälp i att förändra strukturer som påverkar personens faktiska handlingsutrymme.   

 

7.2 Villkorslöst och rättighetsbaserat 

I detta avsnitt presenteras intentioner som framkommer av texterna CBSS (2015) och 

Polismyndigheten (2016) som lägger stort fokus vid att stöd och skydd till människor utsatta 

för MSÄ bör vara villkorslöst och bygga på mänskliga rättigheter. Detta framkommer i 

nedanstående citat: 

 

“Stödet till offren bör vara rättighetsbaserat och villkorslöst, det vill säga att 

stödet, skyddet och hjälpen inte ska vara beroende av om offren vill eller kan 

samarbeta med de brottsbekämpande myndigheterna i utredningar eller 

straffrättsliga förfaranden. Principen om villkorslöst stöd, åtminstone under 

betänketiden, fastställs uttryckligen i Europarådets konvention och i EU-

direktivet om människohandel. Bakgrunden till denna princip är att ett 

villkorat stöd riskerar att inskränka den rätt till full upprättelse som offer för 

allvarliga brott har, samt strida mot mänskliga rättigheter.” (CBSS 2015:10). 

 

“...ett heltäckande brottsofferstöd och skydd [bör] införas avseende personer 

som misstänks vara offer för människohandel oavsett ändamål även i fall där 

en förundersökning inte har inletts.” (Polismyndigheten 2016:55). 

Dessa intentioner förstår vi i samband med att Elaine Pearson (2002) problematiserar det 

belgiska och nederländska systemet kring MSÄ-offer där hon menar att en skiljelinje görs 
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mellan de som vittnar och de som inte vittnar mot sina förövare genom att “belönas” med ett 

tillfälligt uppehållstillstånd (TUT) och stödinsatser eller att “bestraffas” genom att skickas 

tillbaka till sitt ursprungsland (ibid:57). Pearson (2002) menar att offren då används som 

verktyg för att bekämpa brott snarare än att behandlas som brottsoffer i behov av stöd 

(ibid:58). Med tanke på de omständigheter offren kan ha levt i och möjligheten till att de 

kommer från osäkra förhållanden i ursprungslandet kan de inte anses ha något genuint val om 

det ställs inför ett beslut om att antingen medverka i en rättsprocess som villkor för stöd eller 

annars skickas till sitt ursprungsland. Om offren inte möts med respekt för deras vilja kan det 

antas att den framtida initiativförmågan påverkas negativt. Vi anser att om vittnesmål mot 

förövare ställs upp som villkor för vidare stöd på det sätt som gjorts i Belgien och 

Nederländerna innebär det för de som inte vittnar ett exempel på när villkorat stöd inskränker 

på offrens rättigheter enligt citatet från CBSS (2015) ovan. De som inte vittnar får då inte den 

upprättelse de har rätt till och vi tolkar det som att intentionen är att detta inte ska hända med 

offer för MSÄ som identifieras i Sverige, enligt samma citat.   

 

CBSS (2015) skriver på andra ställen i texten att rätten till stöd utifrån individuella behov ska 

gälla oberoende av personens medborgarskap eller uppehållstillstånd (ibid:41) och att det är 

“viktigt att erbjuda alla offer hjälp under alla omständigheter” (ibid:47). Till detta kan 

tilläggas principen om icke-diskriminering som flera texter tar upp (Länsstyrelsen Stockholm 

& NMT 2016:11; IOM & Länsstyrelsen i Stockholms län 2014:9). CBSS (2015) skriver att 

alla offer för människohandel ska erbjudas samma skydd oberoende av: “funktionshinder, 

etnisk tillhörighet, nationalitet, hudfärg, ras, tro, kön, civilstånd, hemförhållanden, ålder, HIV-

infektion, sexuell läggning, könsidentitet/-uttryck, religion, språk, politisk övertygelse eller 

annat” (ibid:43). Vi vill argumentera för att villkorslöst stöd, samt stöd till alla offer under alla 

omständigheter utan diskriminering är grundläggande för att arbetet ska bära prägel av 

empowerment. Ett förhållningssätt präglat av empowerment bygger på alla människors lika 

rättigheter (Tengqvist 2007:82) och en grundläggande positiv syn på människors potential 

(ibid:77). Av denna anledning anser vi inte att empowerment är förenligt med diskriminering.  

 

Av denna diskussion drar vi slutsatsen att de intentioner som framkommer i dokumenten om 

att skydd och stöd bör vara villkorslöst och rättighetsbaserat, är avgörande för att arbetet ska 

kunna anses förstärka (“empower”) offrens egenmakt. 
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Kapitel 8 - Principer i tillämpningen av skydd och stöd 

I föregående kapitel togs det upp intentioner och mål med skydd och stöd för offer för MSÄ. I 

detta kapitel tar vi upp de principer för hur stöd och skydd skall tillämpas så som det 

framkommit av det studerade textmaterialet.   

 

8.1 Samtycke och medverkan 

Informerat samtycke, vilket innebär att personen får all information den behöver för att göra 

ett välgrundat beslut, framkommer av flera texter vara en viktig princip för tillämpningen av 

allt stöd och skydd för MSÄ-offer. CBSS (2015) skriver att: “Människohandelsoffer bör alltid 

ha rätt att få information om möjligheterna att få hjälp och själva avgöra om de vill ta emot 

detta stöd” (ibid:10). Vidare skriver CBSS (2015) att samtycke skall gälla under hela 

stödprocessen. Detta förklaras vidare genom följande citat: “Eftersom offren har rätt att och 

behöver fatta sina egna grundade beslut bör tjänsteleverantörerna uppmuntra dem att 

medverka i beslutsprocessen så mycket som möjligt” (ibid:43).  

 

Vi anser att offrens medverkan i beslutsprocessen bidrar till att öka makten över deras liv. 

Från att ha varit i en position med ytterst begränsad makt och möjlighet att påverka sin 

situation under den tid då de kontrollerades av sin/sina förövare, är varje beslut som offret är 

delaktig i av stor vikt. Detta anser vi är precis det Rønning (2007) menar när han skriver att 

makt i ett empowermentsammanhang handlar om att “ha kontroll över sina egna livsval /.../ 

och att påverka utfallet av beslut som påverkar ens eget liv” (ibid:43). Även Davy (2015) 

lägger vikt vid att offret skall få möjlighet till att få leva ett autonomt liv där självständigheten 

är en viktig del (ibid:330–331). Vår slutsats är att om en person ska övergå från en position av 

vanmakt (“disempowerment”) till självständighet och egenmakt (“empowerment”) (se 

Trägårdh 2000:37) anser vi att processen där personen tar egna beslut måste börja så snart 

som möjligt.  

 

8.2 Individuell anpassning 

Flera texter tar upp att stöd och skydd till MSÄ-offer bör utformas med fokus på individens 

behov. Detta uttrycks i Länsstyrelsen i Stockholms län & NMT (2011): 
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“Personer utsatta för människohandel och prostitution har ofta genomgått 

något traumatiskt. Den myndighet som först kommer i kontakt med den 

drabbade ska inledningsvis försöka fastställa personens akuta behov. Försök 

att så långt som möjligt tillmötesgå den brottsutsattes önskemål. Det är viktigt 

att vara flexibel. Vad som känns akut och viktigt för den brottsutsatte kan vara 

väldigt individuellt. /.../ De har olika bakgrund, behov förutsättningar och 

möjligheter.” (Länsstyrelsen i Stockholms län & NMT 2011:15). 

 

CBSS (2015) preciserar detta genom att skriva att stödet ska ges med hänsyn till den etniska 

tillhörigheten, ålder, kön, sexuell läggning, bakgrund, och identitet (ibid:50). Vi tolkar det 

som att det ovannämnda citatet handlar om en individuell anpassning av stöd och hjälp utan 

diskriminering. I denna individuella anpassning anser vi att flexibilitet framkommer som 

nyckelordet. Detta kan vi koppla till MSÄ-offrets kunskapsprivilegium i situationen eftersom 

kunskapssynen i empowermentteorin utgår ifrån att personen som upplever något är den som 

vet mest om sin egen situation (se Payne 2008:99). Således är det individuellt vad någon anser 

vara akut och viktigt i en given situation så som Länsstyrelsen i Stockholms län & NMT 

(2011) uttrycker det i ovanstående citat. Detta kan jämföras med Davy (2015) som i sin studie 

kom fram till att det var av stor vikt att en ansvarig handläggare ska göra sig en tydlig bild av 

den totala behovsbilden hos personen som är utsatt för människohandel. Utifrån detta kan 

handläggaren förstå vilket stöd och hjälp personen är i behov av (ibid:330–331). Det kan 

tänkas att MSÄ-offer till följd av det sätt de har blivit lurade och/eller utnyttjade av 

människohandlarna kan ha svårt att lita på människor igen och att det kan ta tid innan 

personen öppnar upp sig för att uttrycka sin vilja. Vi anser därför att det är mycket viktigt att 

som socialarbetare eller som myndighetsperson vara lyhörd och uppmärksam på vad offret 

önskar och behöver i arbetet med att stödja och hjälpa.  
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Kapitel 9 - Skydd och stöd som erbjuds av svenska myndigheter 

I detta kapitel diskuteras det stöd och skydd som finns att erbjuda offer för MSÄ enligt det 

studerade textmaterialet. Regeringen (2008) skriver att de insatser som specifikt riktar sig till 

MSÄ-offer är begränsade och att stödet och hjälpen bör stärkas och utvecklas (ibid:11). 

Emellertid har de flesta av de dokument vi studerat tillkommit efter detta dokument som är 

från 2008. De senare texterna visar enligt vår tolkning att arbetet på området med MSÄ-offer 

har utvecklats sedan denna text tillkom.  

 

9.1 Stöd för akuta och långsiktiga behov 

I de stöd till MSÄ-offer som det studerade textmaterialet beskriver har vi kunnat urskilja två 

kategorier; stöd som innebär hjälp för akuta behov och stöd som innebär hjälp på lång sikt. 

CBSS (2015) benämner även stödet som två kategorier, nämligen “akut hjälp” och “långsiktig 

hjälp”. Vidare beskrivs dessa två kategorier på följande sätt i texten:  

 

“Stödet till offer för människohandel består i allmänhet av akut hjälp, det vill 

säga huvudsakligen krisinsatser med medicinsk och psykologisk hjälp, 

rättsligt och socialt stöd /.../ Denna akuta hjälp bör följas av långsiktig hjälp 

som är inriktad på personens långsiktiga behov av till exempel utbildning och 

återintegrering.” (CBSS (2015:46). 

 

Texterna tar upp stöd som vi anser innebär hjälp med akuta behov, exempelvis Länsstyrelsen 

Stockholm & NMT (2016) som tar upp mat, kläder, hygien och vila samt akut medicinsk vård 

(ibid:18). CBSS (2015) utvecklar detta och skriver att det grundläggande stödet även ska 

innebära:   

 

“... skyddat boende och materiellt understöd samt tillgång till medicinsk vård, 

och när det är lämpligt psykologiskt stöd, juridisk rådgivning och information, 

hjälp med översättning och tolkning” (CBSS 2015:42). 

 

För att bemöta grundläggande behov tar texterna även upp vikten av ett tryggt boende som 

tillhandahåller stora delar av det grundläggande stödet: 
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“Boende erbjuder offer för människohandel en plats att känna trygghet och 

vila på. De flesta boenden drivs av frivilligorganisationer /.../ och de kan 

erbjuda olika nivå av skydd, och olika långtgående hjälpinsatser. Vanligen 

erbjuder man; sängplats, mat, samtalsstöd, socialt sammanhang, hjälp med 

myndighetskontakter, hjälp vid eventuell polisanmälan, hjälp med vardagliga 

behov som till exempel att söka vård.” (Länsstyrelsen Stockholm & NMT 

2016:7). 

 

De två kategorierna av stöd som har framkommit kan liknas med det som Davy (2015) 

beskriver som två faser i stödet som MSÄ-offer behöver. Den första fasen fokuserar på 

grundläggande behov som oftast kan bemötas av exempelvis akutboenden (ibid:329). Den 

akuta hjälpen myndigheterna kan erbjuda kan även liknas med de behov Nikolić-Ristanović 

(2010) skriver att övriga brottsoffer har (ibid:193). Rätten till tolkning som framkommer av 

flera texter7 kan förstås med hjälp av Nikolić-Ristanović (2010) där hon lägger vikt vid 

behovet av att informationen skall ges på offrets eget språk på grund av offrens status som 

(illegal) migrant (ibid:193). Statusen som illegala migranter i kombination med de brott de har 

utsatts för kan ses som bakgrunden till rätten MSÄ-offer har till juridisk rådgivning samt 

målsägandebiträde i en rättsprocess vilket framkommer av exempelvis Länsstyrelsen 

Stockholm & NMT (2016:34) och Länsstyrelsen i Stockholm & NMT (2011:27). Dock lägger 

Nikolić-Ristanović (2010) även till vikten av att återuppbygga offrets förtroende för andra 

människor (ibid:193), men detta kan vi inte se att framkommer som ett mål av studiens 

studerade myndighetsdokument.  

 

Länsstyrelsen i Stockholms län & NMT (2011) skriver följande om boende för MSÄ-offer: 

“Boendet utgör en mycket viktig roll i omhändertagandet av den brottsutsatte, såväl ur ett 

brottsofferperspektiv som ur ett utredningsperspektiv.” (ibid:14). Vi tolkar citatet som att 

boendena som tillhandahåller det grundläggande stödet tjänar två syften. Det uppenbara syftet 

är att brottsoffren får akut hjälp med sina grundläggande behov (ett brottsofferperspektiv). 

Det andra syftet handlar om ett brottsutredningsperspektiv, vilket i slutändan handlar om att 

bekämpa brottslighet och lagföra förövare. Detta kan ses i samband med det Pearson (2002) 

skriver om att människohandelsoffers intressen ofta har prioriterats i den mån offren 

                                                 
7 Om tolkning se Länsstyrelsen Stockholm & NMT 2016:22; Länsstyrelsen i Stockholms län & NMT 2011:23–

24; Polismyndigheten 2016:55; CBSS 2015:49; Socialstyrelsen 2008:68; IOM & Länsstyrelsen i Stockholms län 

2014:12. 
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medverkar i åtal av förövare då åtal har varit i fokus hos olika länders regeringar (ibid:56). 

Med utgångspunkt i att tidigare forskning visar att fler offer rapporterar sina förövare om de 

först får en tid av återhämtning och stöd (Pearson 2002:57) kan vi spekulera i vilken mån det 

grundläggande stödet till MSÄ-offer som erbjuds av svenska myndigheter används som ett 

verktyg för att offren ska samarbeta i en brottsutredning vid en senare tidpunkt. Om så är 

fallet kan brottsofferperspektivet anses vara ett medel för att nå brottsbekämpande mål.   

 

Vi kan förstå det som att när offren inte längre befinner sig i den mest kritiska situationen 

efter att ha blivit fria från sina förövare ändras också fokus i deras behovsbild. Behoven kan 

då tänkas att istället handla om återhämtning och att bygga upp en framtid (jmf. Davy 2015 

andra fas s. 329). Detta är också fokus i de stödinsatser som vi har upplevt handlar om att 

hjälpa offren på längre sikt. Utöver utbildning och återintegration som citatet från CBSS 

(2015:46) tog upp ovan framkommer det också att sysselsättning är viktig på lång sikt. 

Brottsoffer som har beviljats ett tillfälligt uppehållstillstånd (TUT) (mer om detta i kapitel 10) 

har inte längre ett krav på arbetstillstånd och har därför rätt till sysselsättning i Sverige enligt 

Länsstyrelsen Stockholm & NMT (2016:33). Vad exakt denna sysselsättning ska innebära 

framkommer inte av texten. Social inkludering och ett socialt sammanhang att vistas i är 

också en viktig del i stödprocessen (Länsstyrelsen Stockholm & NMT 2016:29). Då MSÄ-

offer kan tänkas stå långt borta från arbetsmarknaden som en följd av trauman och tidigare 

social utsatthet kan utbildning och sysselsättning vara avgörande steg för att närma sig 

arbetsmarknaden igen. Detta anser vi vara en av de viktigaste delarna i stödprocessen genom 

att man blickar mot framtiden eftersom ett arbete eller utbildning på längre sikt kan skapa 

bättre förutsättningar för ett autonomt liv.  

 

Stödet med syfte att hjälpa på lång sikt kopplar vi till empowerment eftersom teorin bland 

annat handlar om att ändra de förutsättningar som en människa har för egenmakt och därmed 

gå till problemets kärna för att ändra framtida förutsättningar (jmf. Payne 2008:416; 

Tengqvist 2007:82). För ett MSÄ-offer som kan ha erfarenheter av utanförskap och social 

utsatthet kan stödet som handlar om social återanpassning och återintegration (eventuellt i ett 

nytt sammanhang) tolkas som ett steg i att ändra dessa förutsättningar. Om en stor del i 

utsattheten som begränsar deras livsval bottnar i ekonomisk utsatthet kan en viktig 

förutsättning för större egenmakt anses vara hjälp att närma sig arbetsmarknaden genom 

utbildning, sysselsättning eller genom tillgång till arbetsmarknaden. Dock kan stödet som 

fokuserar på konkreta delar av MSÄ-offrens liv inte anses vara den enda delen av deras 
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problembild då man inte kan bortse från det trauma och den förnedring 

människohandelssituationen och det sexuella utnyttjandet innebär. För att möta dessa behov 

anser vi att samtalsstöd och psykologiskt stöd som Länsstyrelsen Stockholm & NMT (2016) 

och CBSS (2015) tar upp i citaten tidigare i avsnittet kommer in. Ur ett 

empowermentperspektiv kan detta handla om att arbeta med de psykologiska 

förutsättningarna för människans frihet och egenmakt då trauman kan ses som hinder för 

detta.    

 

En stor del i att arbeta med empowerment handlar dock till mindre del om de konkreta 

insatser som kan erbjudas, utan om det förhållningssätt och bemötande en socialarbetare eller 

myndighetsperson ger MSÄ-offret. Som diskuterat i kapitel 5.1 kan bemötandet bidra till 

ytterligare osäkerhet och mindervärdighetskänslor hos personen eller det kan bidra till att 

stärka personens självkänslor. Denna viktiga aspekt kan dock inte våra texter säga något om. 

Vår slutsats är således att MSÄ-offer i Sverige har rätt till både akut och långsiktigt stöd som 

har möjlighet att leda till ökad egenmakt i deras liv, men om det gör det eller ej beror till stor 

del på vilket sätt detta stöd förmedlas av socialarbetare och myndighetspersonal.  

 

9.2 Stöd i återvändande till ursprungsland 

År 2011 skapades Återvändandeprogrammet Människohandel Prostitution (ÅMP), vilket är 

ett program som drivs genom Länsstyrelsen Stockholm som skall ge stöd i det frivilliga 

återvändandet till ursprungslandet8. Tillgången till vissa stöd- och hjälpinsatser varierar dock 

mellan olika länder, då välfärdssystemen varierar betydligt och utformningen av hjälp och 

stöd skiljer sig mellan olika länder (CBSS 2015:42; IOM & Länsstyrelsen i Stockholms län 

2014:26). Målet med ÅMP är framförallt återintegration, detta förklarar IOM & Länsstyrelsen 

i Stockholms län i nedanstående citat: 

 

“Återintegration innebär att personen i fråga får hjälp att på nytt bygga upp sitt 

liv i hemlandet. Hjälp till återintegration är ett viktigt verktyg för att stödja den 

som återvänder till hemlandet som också minskar risken för att personen på 

nytt ska hamna i människohandel /.../ Målet är att den som återvänder 

                                                 
8 Mer om återvändandeprogrammet i bl.a IOM & Länsstyrelsen i Stockholms län 2014:8 & 21–25 och i 

Länsstyrelsen Stockholm & NMT 2016:36 
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återintegreras i samhället på ett tryggt, värdigt och hållbart sätt och återgår till 

ett normalt liv.” (IOM & Länsstyrelsen i Stockholms län 2014:8) 

 

CBSS (2015) tar även upp att en hot- och riskbedömning skall göras före en återresa till 

ursprungslandet (ibid:49). Riskerna man undersöker inkluderar om det finns faktiska eller 

potentiella hot från förövare mot offret, skriver IOM & Länsstyrelsen i Stockholms län 

(2014:16). Detta kan vi koppla till det som Pearson (2002) skriver att de som väljer att 

återvända till sitt ursprungsland kan riskera att bli utsatta för olika typer av repressalier av 

förövarna eller riskerar att återigen hamna i en utsatt situation (Ibid:57). Därav menar vi att 

det är av stor vikt att de som återvänder får möjlighet till stöd och hjälp även i 

ursprungslandet.  

 

Möjligheten att återvända till sitt ursprungsland tolkar vi som en förlängning av de långsiktiga 

stöd som togs upp i föregående avsnitt. Det långsiktiga stödet kan då ges antingen i Sverige 

om personen kan och väljer att stanna, men om personen valt att ingå i 

återvändandeprogrammet kan detta istället ges i ursprungslandet i den mån hjälp finns att 

tillgå i detta land. Vi kan vidare se att Återvändandeprogrammet således uppfyller 

Europarådets konventionens artikel 16 punkt 5 som säger att varje stat bör göra allt som står i 

dess makt för att främja offrets återinträde i samhällslivet, inklusive undervisningssystem och 

arbetsmarknad. 

 

9.3 Skydd för den utsatte 

För att offret skall skyddas på bästa sätt råder strikt sekretess över personuppgifter av de 

myndigheter och organisationer som tillhandahåller någon typ av skydd eller stöd för offret 

(IOM & Länsstyrelsen i Stockholms län 2014:12)9. Skydd av personuppgifter är en rättighet 

som kommer från Palermoprotokollet artikel 6 punkt 1. En riskbedömning genomförs alltid 

av Polisen och eventuellt i samråd med Socialtjänsten för att tillförsäkra MSÄ-offrens 

trygghet och säkerhet och för att avgöra om det finns en hotbild mot offret (CBSS 2015:45; 

Länsstyrelsen Stockholm & NMT 2016:25). Detta kan jämföras med tidigare forskning som 

säger att människohandelsoffer har ett högre skyddsbehov än andra typer av brottsoffer (se 

exempelvis Länsstyrelsen i Stockholms län & NMT 2011:26; Polismyndigheten 2016:55; 

Regeringen 2008:193) och att särskilt MSÄ-offer har ett ökat behov av omedelbart skydd 

                                                 
9 Jämför med Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/36/EU (EUT L 101:2 punkt 7) 
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(Pearson 2002:56). Skyddet mot hot anser vi är den mest akuta hjälpen ett MSÄ-offer behöver 

då detta handlar om att ta sig ur människohandelssituationen och skyddas från att hamna 

tillbaka i den under den första och mest kritiska fasen efter att de har identifierats. En känsla 

av trygghet anser vi vara grundläggande för att ett MSÄ-offer skall vara mottaglig att ta emot 

det stöd som erbjuds. Om offret upplever situationen denne befinner sig i som trygg kan det 

tänkas att det finns större möjligheter till utveckling och positiv förändring i den utsattes liv. 

Således blir trygghet grunden innan en empowermentprocess kan påbörjas i personens liv. 

 

Ett annat typ av skydd som framkommer att offer för MSÄ har rätt till ligger inom det 

juridiska området, nämligen: 

 

“Offer för människohandel måste identifieras som sådana, som offer och 

vittnen till allvarliga brott och kränkningar av de mänskliga rättigheterna. 

De får inte fängslas, åtalas, lagföras eller bestraffas för sin medverkan i 

olaglig verksamhet om denna medverkan har skett under tvång. De 

brottsbekämpande myndigheterna ska inte behandla dem som irreguljära 

immigranter eller brottslingar.” (CBSS 2015:14). 

 

Denna juridiska rättighet ser vi en koppling till i Europarådets konvention artikel 26 och anser 

som viktigt för MSÄ-offers status som just brottsoffer. Vi anser att detta är precis vad Åström 

(2014) tar upp när hon skriver om olika perspektiv på problemet människohandel, om fokus 

ligger på att det är brottsligt eller på kränkning av mänskliga rättigheter vilket leder till olika 

sätt att handla (ibid:88). Vi kan tydligt se av ovanstående citat att texten CBSS (2015) anser 

problemet med människohandel ligga i kränkningen av mänskliga rättigheter. Detta 

perspektiv leder automatiskt till en önskan om att skydda offret från ytterligare kränkningar 

som en lagföring skulle innebära. Hade fokus hos texten legat på att bekämpa brott som kan 

tänkas vara ett viktigt mål för stater, skulle kanske en lagföring av alla brott stå i fokus och 

mindre vikt skulle läggas vid om brotten utfördes under tvång eller hot.  
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Kapitel 10 - Villkorslöst? För vem? 

I kapitel sju redogjordes det för intentioner om att ge offer för MSÄ heltäckande stöd och 

skydd villkorslöst och med ett långsiktigt perspektiv såväl som att säkerställa akuta behov. I 

kapitel åtta redogjordes för principer i tillämpningen av skydd- och stödinsatser. Vidare i 

kapitel nio togs det upp mer konkret vilket stöd och skydd som finns tillgängligt hos svenska 

myndigheter. I detta kapitel kommer vi ta upp i vilka situationer det presenterade stödet och 

skyddet blir tillgängligt för offren för MSÄ. Ytterligare diskussioner kring villkorslöst och 

rättighetsbaserat stöd förs.     

 

10.1 Uppehållstillstånd som villkor 

Ett viktigt villkor för att få tillgång till skydd och stöd i Sverige framkommer av texterna vara 

knutet till uppehållstillstånd. Flera texter tar upp vad som kallas för “betänketid” på minst 30 

dagar som ansöks om av förundersökningsledaren så fort ett MSÄ-offer har identifierats10. 

Länsstyrelsen Stockholm & NMT (2016) sammanfattar vad betänketiden innebär: 

 

“En utlänning kan beviljas ett tidsbegränsat uppehållstillstånd om 30 dagar 

för betänketid för att kunna återhämta sig och ta ställning till om han eller hon 

vill samarbeta med de brottsutredande myndigheterna. Betänketiden är också 

i linje med artikel 13 i Europarådets konvention om bekämpande av 

människohandel. Syftet med betänketid är att ge offret möjlighet att återhämta 

sig och fundera över sina alternativ, till exempel om hon/han vill återvända 

till sitt ursprungsland, medverka i ett rättsligt förfarande eller, om möjlighet 

finns, stanna i Sverige.” (Länsstyrelsen Stockholm & NMT 2016:7) 

 

Utöver detta beskriver Länsstyrelsen Stockholm & NMT (2016) att betänketiden syftar till att 

stärka de potentiella offrens förtroende för staten och dess förmåga att skydda personens 

intressen. Vidare skriver de om vad som ingår i betänketiden, nämligen: tryggt boende, 

information om tillgängliga alternativ för längre stöd eller återvändande till ursprungslandet 

via Länsstyrelsens återvändandeprogram och man har då samma rätt till hälso- och sjukvård 

som personer bosatta i en kommun i Sverige har (ibid:22, 23). Dock har brottsoffret inte rätt 

                                                 
10 Se exempelvis Länsstyrelsen i Stockholms län & NMT 2011:26; Polismyndigheten 2016:55; Regeringen 

2008:6).  
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att arbeta under betänketiden då kravet om arbetstillstånd fortfarande gäller för dem, skriver 

Länsstyrelsen i Stockholms län & NMT (2011:26). Alla offer för MSÄ som får betänketid får 

därmed tillgång till grundläggande och akut stöd vilket är det som kan tänkas de är i störst 

behov av den första tiden efter att de har kommit ur människohandelssituationen. Eftersom 

betänketiden endast varar i 30 dagar anser inte vi det vara problematiskt att inget 

arbetstillstånd erbjuds, också med tanke på att denna period framförallt är till för 

återhämtning, fysiskt och psykiskt. Det som kan problematiseras med betänketiden är istället 

med vilket motiv den ges till MSÄ-offren. Ges betänketiden med det stöd och skydd den 

innebär, främst för att möta MSÄ-offrens behov eller är syftet att ge grundläggande stöd för 

att de sedan blir mer benägna att medverka i en rättsprocess? (Jmf. med diskussion om syftet 

med trygga boenden i avsnitt 9.1.) Detta är en viktig fråga med utgångspunkt i att brottsoffren 

inte ska användas som verktyg för bekämpning av brott som Pearson (2002:58) varnar för.  

 

Att bekämpa människohandelsbrott är självklart ett legitimt syfte då det kan förhindra att 

andra faller offer för MSÄ i framtiden, men det får inte ske på bekostnad av intressen hos de 

som redan fallit offer. Vi anser inte att målet helgar medlet. Detta kan jämföras med den 

tidigare forskningen som vi i studien har redovisat som tar upp två exempel (från Norge och 

Italien) på system där man rör sig mot att offrens behov står i centrum. Att den norska 

betänketiden varar i 6 månader med långtgående stödinsatser menar Nikolić-Ristanović 

(2010) är en bra lösning med utgångspunkt i att bistå offren i deras behov (ibid:200). Pearson 

(2002) tar upp det italienska systemet där 6 månaders uppehållstillstånd ges, där kravet är att 

delta i ett bistånds- och integrationsprogram snarare än att medverka i rättssak (ibid:58).  

 

Flera texter tar upp att brottsoffer efter betänketiden kan beviljas ett tillfälligt 

uppehållstillstånd (TUT) i Sverige om minst 6 månader11. Villkoren för att beviljas TUT är att 

offret samarbetar, eller visar en tydlig avsikt att samarbeta med brottsutredande myndigheter i 

en rättsprocess mot sina förövare, bryter all kontakt med gärningsmännen och har giltigt 

pass12 (Länsstyrelsen i Stockholms län & NMT 2011:26; Länsstyrelsen Stockholm & NMT 

2016:7, 26). Många rättigheter till stöd följer med ett tillfälligt uppehållstillstånd, såsom: rätt 

till ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd), socialt stöd, medicinsk hjälp (utöver akuta behov) 

                                                 
11 Se Länsstyrelsen i Stockholms län & NMT (2011:26); Länsstyrelsen Stockholm & NMT (2016:7); 

Socialstyrelsen (2008:55). 
12 Vid undantag frångås kravet om giltig passhandling (Länsstyrelsen i Stockholms län & NMT 2011:26) 
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och tandvård (Polismyndigheten 2016:55; Länsstyrelsen i Stockholms län & NMT 2011:27–

28).  

 

Efter en betänketid eller ett tillfälligt uppehållstillstånd om minst 6 månader kan offren för 

MSÄ söka om permanent uppehållstillstånd i Sverige eller välja att återvända till sitt 

ursprungsland. Permanent uppehållstillstånd kan i vissa fall ges på humanitära grunder till 

MSÄ-offer, men att vara offer för människohandel är i sig inte en grund för att beviljas asyl 

enligt Länsstyrelsen Stockholm & NMT (2016:27). 

 

Länsstyrelsen Stockholm & NMT (2016) skriver att endast en förundersökningsledare, polis 

eller åklagare kan ansöka om betänketid och TUT (ibid:22). Detta bekräftas av Länsstyrelsen i 

Stockholms län & NMT (2011:26). Konsekvensen av detta beskrivs av Polismyndigheten 

(2016) i följande citat: 

 

“Om ett offer för människohandel identifieras utanför den rättsliga processen, 

dvs. när socialtjänsten eller t.ex. en frivilligorganisation misstänker att en 

person är offer för människohandel men förövarna inte kan identifieras, kan 

endast hans eller hennes grundläggande behov tillgodoses, t.ex. genom 

utbetalning av akut ekonomisk ersättning från socialtjänsten, s.k. nödbistånd. 

Kommunerna får inte någon ersättning från staten för detta ekonomiska 

bistånd, vilket innebär att offret skyndsamt måste bestämma sig för om hon 

eller han kan, vågar eller orkar delta i den rättsliga processen eller inte. Detta 

gör att offret hamnar i en pressad situation och kanske alltför snabbt måste 

fatta beslut om ett eventuellt deltagande.” (Polismyndigheten 2016:55). 

 

Ovanstående citat visar att inte alla offer för MSÄ har tillgång till det stöd och skydd som blir 

tillgängligt för MSÄ-offer som beviljas ett tidsbegränsat uppehållstillstånd för tiden de 

medverkar i en rättsprocess och de som beviljas permanent uppehållstillstånd. Villkoren för 

tillfälligt uppehållstillstånd och betänketid tolkar vi därmed som villkor för stöd och skydd. 

Allt stöd och skydd är därför inte villkorslöst på det sätt som intentionerna redovisade i 

kapitel 7 avser. Vi anser att de offer för MSÄ som hamnar utanför olika former för 

uppehållstillstånd inte får den fulla upprättelse som de har rätt till vilket CBSS (2015:10) 

varnar för och som togs upp i avsnitt 7.2. Detta kan jämföras med Åström (2014) som visar 

till flera konkreta mänskliga rättigheter som har blivit kränkta hos människohandelsoffer 
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(ibid:16). Rätten till hälso- och sjukvård och personlig säkerhet blir inte bibehållna för dessa 

offer. Andra mänskliga rättigheter såsom rätten till mänsklig värdighet, liv och frihet samt 

rätten till kroppslig integritet kan inte garanteras så länge de inte får adekvat stöd för både 

akuta och mer långsiktiga behov eftersom risken är högre för att återigen hamna i utsatthet. 

Den pressade situationen som vissa offer kan hamna i när de måste ta ett snabbt beslut om de 

ska delta i en rättslig process enligt ovanstående citat av Polismyndigheten (2016:55) anser vi 

vara det som kan leda till att personen blir traumatiserad på nytt på det sätt CBSS (2015:10) 

tar upp.  

 

Anledningen till att de offer för MSÄ som identifieras utanför rättssystemet inte får mer än 

nödbistånd från socialtjänsten är enligt citatet ovan att de inte får ersättning för biståndet från 

staten. För att få ytterligare skydd och stöd måste alltså en brottsbekämpande myndighet 

inblandas eftersom endast en förundersökningsledare, polis eller åklagare kan ansöka om 

betänketid och eventuellt TUT på ett senare stadium. Detta kan igen tolkas som att 

brottsbekämpning är det yttersta syftet för den svenska staten istället för att sätta brottsoffren 

intressen i främsta rummet.    

 

Vår slutsats av detta tema är att många MSÄ-offer får tillgång till både grundläggande och 

mer långsiktigt stöd och skydd på det sätt de redovisas i kapitel 9. Diskussioner i kapitel 9 

redovisar även hur detta stöd och skydd möjligtvis kan främja offrens empowermentprocess. 

Dock är det andra MSÄ-offer som hamnar “mellan stolarna” som inte får den upprättelse de 

har rätt till.    
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Kapitel 11 – Sammanfattning och avslutande diskussion 

I denna studie har vi undersökt det skydd och stöd som finns tillgängligt för offer för 

människohandel för sexuella ändamål (MSÄ) som framkommer av de studerade 

myndighetsdokument. Vårt fokus har också varit att studera och analysera huruvida arbetet 

samt intentionerna med arbetet bär prägel av empowerment, det vill säga bidrar till en process 

där personerna utsatta för MSÄ blir stärkta och får ökad kontroll och egenmakt i sina liv.  

 

Sammanfattningsvis kan vi säga att formuleringarna i myndighetsdokumenten uttryckte 

intentioner om att hjälpa MSÄ-offer på lång sikt så att deras framtid kan tryggas och de 

återfår kontrollen över sina liv. Dessa målsättningar anser vi vara intentioner om 

empowerment i offrens liv. Intentionen som har framkommit är att detta ska ske genom att 

hjälpa personen in i ett sammanhang som ökar personens självtillit och handlingskraft 

samtidigt som det får hjälp i att förändra strukturer som påverkar personens faktiska 

handlingsutrymme. Av texterna CBSS (2015) och Polismyndigheten (2016) framkommer 

också en intention om att stöd och skydd till människor utsatta för MSÄ bör vara villkorslöst 

och bör bygga på mänskliga rättigheter. Detta uppges vara viktigt för att inte inskränka 

offrens rätt till full upprättelse.   

 

Stöd och skydd till offer för MSÄ ska tillämpas utifrån principer om individuell anpassning 

samt att offren måstes samtycka och medverka i stödprocessen. Dessa principer kan förklaras 

genom en grundtanke i empowermentteorin om att offren har ett kunskapsprivilegium vad 

gäller deras egen situation. På grund av kunskapsprivilegiet borde offrets egen kunskap och 

åsikt om sina behov respekteras och stå i fokus för arbetets praktik. Om en person ska övergå 

från en position av vanmakt (“disempowerment”) till självständighet och egenmakt 

(“empowerment”) anser vi att processen där personen tar egna beslut är avgörande.  

Det har framkommit av texterna att svenska myndigheter kan erbjuda både stöd och skydd för 

akuta och grundläggande behov samt stöd som fokuserar på långsiktiga behov. Av 

diskussionen framkom att stödet och skyddet har möjlighet att leda till ökad egenmakt i MSÄ-

offers liv, men om det gör det eller ej beror även på andra faktorer som vårt textmaterial inte 

kan besvara. Vårt textmaterial tar enbart upp olika insatser samt intentioner för vad arbetet ska 

åstadkomma, men även bemötande från socialarbetare och annan myndighetspersonal samt 

hur arbetet utförs är av stor vikt för empowermentprocessen. Vi kan därmed inte dra någon 
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slutsats om huruvida arbetet faktisk är präglat av empowerment utan kan enbart säga att stödet 

och skyddet har möjlighet att främja en empowermentprocess.  

 

Studiens resultat visar att alla offer för MSÄ inte har tillgång till samma skydd och stöd i 

Sverige, utan detta villkoras utifrån personens uppehållstillstånd. Eftersom MSÄ-offer ofta är 

illegala migranter är de avhängiga av någon form av uppehållstillstånd för att få tillgång till 

visst skydd och stöd i Sverige. En period för återhämtning och betänketid samt tidsbegränsat 

uppehållstillstånd för de som medverkar i en rättsprocess kan enbart ansökas om av 

brottsbekämpande myndigheter. Detta innebär att de offer som identifieras utanför 

rättsprocessen (t. ex av socialtjänsten eller frivilligorganisationer) måste anmäla det brott de 

har utsatts för, för att få tillgång till betänketid eller TUT. Vi anser därför att skydd och stöd i 

Sverige inte är villkorslöst även om intentioner framkommer och att det bör vara det. Det kan 

problematiseras med vilket syfte stöd och skydd ges till MSÄ-offer, om stöd och skydd ges 

för att offren sedan ska bli mer benägna att medverka i en rättsprocess. Detta är en viktig fråga 

med utgångspunkt i att brottsoffren inte ska användas som verktyg för bekämpning av brott 

utan deras rätt till full upprättelse för deras mänskliga rättigheter måste erkännas. Sättet stöd 

villkoras utifrån om offer vittnar mot sina förövare anser vi är tecken på ett brottsbekämpande 

perspektiv hos den svenska staten istället för att sätta upprättelse av MSÄ-offrens mänskliga 

rättigheter i främsta rummet.  

   

Utifrån ett perspektiv där skydd av MSÄ-offers intressen och rättigheter står i fokus anser vi 

att även socialtjänsten borde få ansöka om betänketid utan att brottsbekämpande myndigheter 

behöver inblandas i ett så tidigt skede. Att anmäla människohandelsbrottet kan tänkas vara ett 

stort steg för offer på grund av rädsla för repressalier från människohandelsnätverket eller då 

det kan ta tid innan en person förstår att hon/han har varit utsatt för människohandel. Även på 

grund av många av offrens position som illegala migranter kan det tänkas att en rädsla för att 

utvisas ur landet kan hindra dem i att anmäla det brott de har utsatts för. Genom att göra 

betänketiden tillgänglig utan att brottsbekämpande myndigheter behöver inblandas, skyddas 

offrens intressen bättre då de inte pressas att ta ett snabbt beslut utan får längre tid att tänka 

igenom sina alternativ och få all information som behövs för att göra ett välgrundat beslut.   

 

11.1 Förslag till vidare forskning 

För att få en djupare förståelse för om det skydd och stöd som svenska myndigheter kan 

erbjuda offer för MSÄ kan bidra till att stärka offrens egenmakt (“empowerment”) anser vi att 
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en studie av myndighetspersonals bemötande av MSÄ-offer skulle vara relevant och 

intressant. Det skulle även vara mycket intressant att genomföra djupgående kvalitativa 

intervjuer med tidigare offer för MSÄ, för att ta reda på deras erfarenheter och upplevelser av 

stödinsatser och skydd (eller eventuell brist på detta) eller också genomföra en utvärdering av 

insatser. 

 



 47 

Referenslista 

Tryckta källor:  

 Askheim, Ole Petter & Starrin, Bengt (red.) (2007). Empowerment i teori och praktik. 

1. uppl. Malmö: Gleerup 

 Bergström, Göran & Boréus, Kristina (red.) (2012). Textens mening och makt: 

Metodbok i samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys. 3., [utök.] uppl. Lund: 

Studentlitteratur 

 Braun Virginia & Clarke Victoria (2006). Using Thematic Analysis in Psychology, 

Qualitative Research in Psychology. Vol. 3. Nr. 2, s. 77-101 

 Davy, Deanna (2015). Understanding the Support Needs of Human-Trafficking 

Victims: A Review of Three Human-Trafficking Program Evaluations. Journal of 

Human Trafficking, Nr. 1:4, s. 318-337 

 Esaiasson, Peter, Gilljam, Mikael, Oscarsson, Henrik & Wängnerud, Lena (red.) 

(2012). Metodpraktikan: Konsten att studera samhälle, individ och marknad. 4., [rev.] 

uppl. Stockholm: Norstedts juridik 

 Europaparlamentents och rådets direktiv 2011/36/EU av den 5 april 2011 om 

förebyggande och bekämpande av människohandel och om skydd av dess offer och 

om ersättande av rådets rambeslut 2002/629/RIF (EUT L 101, 15.04.2011, s. 1–11)  

 Fejes, Andreas & Thornberg Robert (red.) (2015). Handbok i kvalitativ analys. 2., 

utök. uppl. Stockholm: Liber. 

 Gadamer, Hans-Georg (1997). Sanning och metod (i urval). Göteborg: Daidalos 

 Internationella migrationsorganisationen (IOM) & Länsstyrelsen i Stockholms län 

(2014). Manual för frivilligt återvändande och återintegration för personer utsatta för 

människohandel och prostitution i Sverige. Praktiska riktlinjer för personal hos 

myndigheter och frivilligorganisationer.  

 Länsstyrelsen i Stockholms län & Nationellt Metodstöd mot prostitution och 

människohandel (NMT) (2011). Nationella riktlinjer för arbetet mot prostitution och 

människohandel för sexuella ändamål.  

 Länsstyrelsen Stockholm & Nationellt Metodstöd mot prostitution och 

människohandel (NMT) (2016). Manual vid misstanke om människohandel. Skydd och 

stöd till människohandelsoffer. Rapport 2016:5. 



 48 

 Mace, Stephanie & Venneberg, Donald & Amell, James W (2012) Human 

Trafficking: Integrating Human Resource Development Toward a Solution. Advances 

in Developing Human Resources 14(3). s. 334-344 

 May, Tim (2013). Samhällsvetenskaplig forskning. 2., [rev. och uppdaterade] uppl. 

Lund: Studentlitteratur 

 Nikolic-Ristanovic, Vensa (2010). Supporting victims of trafficking: towards 

reconciling the security of victims and states. Security and Human Rights.Vol. 21. Nr. 

3, s. 189-202. 

 Payne, Malcolm (2008). Modern teoribildning i socialt arbete. 2., svenska utg. 

Stockholm: Natur & Kultur 

 Pearson, Elaine (2002). Half-hearted protection: what does victim protection really 

mean for victims of trafficking in Europe? Gender and Development. Vol. 10, Nr. 1, s. 

56-59. 

 Polismyndigheten (2015). Människohandel för sexuella och andra ändamål. 

Lägesrapport 16. Polismyndigheten Rapport 2015.  

 Polismyndigheten (2016). Människohandel för sexuella och andra ändamål. 

Lägesrapport 17. Polismyndigheten rapport 2016.  

 Rikspolisstyrelsen (2011). Lägesrapport 12 Människohandel för sexuella och andra 

ändamål RPS rapport 2011. 

 Rikspolisstyrelsen (2012). Människohandel för sexuella och andra ändamål. 

Lägesrapport 13. RPS Rapport 2012.  

 Rikspolisstyrelsen (2014a). Människohandel för sexuella och andra ändamål. 

Lägesrapport 14. RPS Rapport 2014. 

 Rikspolisstyrelsen (2014b). Människohandel för sexuella och andra ändamål. 

Lägesrapport 15. RPS Rapport 2014.  

 Rønning, Rolf (2007). Brukarmedverkan och empowerment - gammalt vin i nya 

flaskor? I: Askheim, Ole Petter & Starrin, Bengt (red.). Empowerment i teori och 

praktik. 1. uppl. Malmö: Gleerup. s. 33-47 

 Socialstyrelsen (2004). Individ och familjomsorg. Lägesrapport 2004. 

 Starrin, Bengt (2007). Empowerment som förhållningssätt - kan vi lära oss något av 

Pippi Långstrump. I: Askheim, Ole Petter & Starrin, Bengt (red.). Empowerment i 

teori och praktik. 1. uppl. Malmö: Gleerup. s. 62-75 



 49 

 Sveriges Internationella Överenskommelser (SÖ) (2004). Tilläggsprotokoll om 

förebyggande, bekämpande och bestraffande av handel med människor, särskilt 

kvinnor och barn, till Förenta nationernas konvention den 15 november 2000 mot 

gränsöverskridande organiserad brottslighet (SÖ 2004:21). (SÖ 2004:22) 

 Sveriges Internationella Överenskommelser (SÖ) (2010). Europarådets konvention om 

bekämpande av människohandel Warszawa den 16 maj 2005. (SÖ 2010:8) 

 Tengqvist, Anna (2007). Att begränsa eller skapa möjligheter -om centrala 

förhållningssätt i empowermentarbete. I: Askheim, Ole Petter & Starrin, Bengt (red.). 

Empowerment i teori och praktik. 1. uppl. Malmö: Gleerup. s. 76-89 

 Trägårdh, Lars (2000). Empowerment och egenmakt. Stockholm: Timbro/CVV 

 United Nations (UN) (2004). United Nations Convention Against Transnational 

Organized Crime and the Protocols Thereto. 

 Utredningen om människohandel m.m. (2008) Människohandel och barnäktenskap – 

ett förstärkt straffrättsligt skydd (SOU 2008:41). Stockholm: Betänkande 

 Westlund, Ingrid (2015). Hermeneutik. I: Fejes, Andreas & Thornberg, Robert (red.). 

Handbok i kvalitativ analys. 2., utök. uppl. Stockholm: Liber, s. 71-89. 

 Widén, Pär (2015). Kvalitativ textanalys. I: Fejes, Andreas & Thornberg, Robert 

(red.). Handbok i kvalitativ analys. 2., utök. uppl. Stockholm: Liber, s. 176-193. 

 Åström, Karin (2014). Rättsliga åtgärder mot människohandel: att skydda offer eller 

möta hot. Diss. Umeå: Umeå universitet, 2014 

 

Elektroniska källor: 

 Council of the Baltic Sea States (CBSS) (2015). Riktlinjer för kommuner förstärkt 

förmåga för lokala insatser mot människohandel. Tillgänglig: 

<http://www.cbss.org/wp-content/uploads/2016/03/Guidelines-for-Municipalities-

SWE.pdf> (Hämtad: 2016-11-15) 

 Regeringen (2008). Handlingsplan mot prostitution och människohandel för sexuella 

ändamål. (Skr. 2007/08:167). Tillgänglig: 

<http://www.regeringen.se/contentassets/149560f55fcd4c0c9a77e86da272be4d/handli

ngsplan-mot-prostitution-och-manniskohandel-for-sexuella-andamal-skr.-200708167> 

(Hämtad: 2016-11-15) 

http://www.cbss.org/wp-content/uploads/2016/03/Guidelines-for-Municipalities-SWE.pdf
http://www.cbss.org/wp-content/uploads/2016/03/Guidelines-for-Municipalities-SWE.pdf
http://www.regeringen.se/contentassets/149560f55fcd4c0c9a77e86da272be4d/handlingsplan-mot-prostitution-och-manniskohandel-for-sexuella-andamal-skr.-200708167
http://www.regeringen.se/contentassets/149560f55fcd4c0c9a77e86da272be4d/handlingsplan-mot-prostitution-och-manniskohandel-for-sexuella-andamal-skr.-200708167


 50 

 Socialstyrelsen (2008). Interventioner mot prostitution och människohandel för 

sexuella ändamål. En systematisk kartläggning med kompletterande intervjuer av 

svenska insatser. Tillgänglig: 

<http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/8647/2008-112-

4_20081124.pdf> (Hämtad:2016-11-15) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/8647/2008-112-4_20081124.pdf
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/8647/2008-112-4_20081124.pdf

	Title: Human trafficking for sexual purposes. Between the lines: A textual analysis of governmental documents describing the support and protection available for victims of human trafficking for sexual purposes.
	Authors: Margreta Andersen & Linnéa Bergström
	The purpose of this study has been to investigate the support and protection the Swedish government can offer victims of human trafficking for sexual purposes (HTSP). This has been accomplished through a textual analysis of selected governmental docum...
	Keywords: Human trafficking for sexual purposes, human trafficking, victims, support, protection, Swedish governments, empowerment.
	Sammanfattning
	Förord
	Förkortningslista
	Kapitel 1 - Inledning
	1.1 Syfte och frågeställningar
	1.2 Avgränsningar och relevans för socialt arbete
	1.3 Disposition och arbetsfördelning

	Kapitel 2 - Bakgrund
	2.1 Palermoprotokollet
	2.2 Europarådets konvention om bekämpande av människohandel
	2.3 Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/36/EU av den 5 april 2011 om förebyggande och bekämpande av människohandel och om skydd av dess offer
	2.4 Begreppsförklaringar
	Människohandel för sexuella ändamål:
	Offer för människohandel för sexuella ändamål:
	Potentiella offer för människohandel:
	Förövare:
	Ursprungsland:
	Betänketid:
	Tidsbegränsat uppehållstillstånd (TUT)


	Kapitel 3 - Metod
	3.1 Textanalys som metod
	3.2 Tillämpning i studien
	3.3 Tillvägagångssätt för materialinsamling
	3.4 Studiens tillförlitlighet
	3.5 Etiska förhållningssätt

	Kapitel 4 - Tidigare forskning
	4.1 Stödbehov hos offer för människohandel för sexuella ändamål
	4.2 Balansen mellan att skydda offer och lagföra förövare

	Kapitel 5 - Teoretisk referensram: ”Empowerment”
	Kapitel 6 - Presentation av textmaterial
	Kapitel 7 - Intentioner för arbetet
	7.1 Långsiktigt skydd och stöd
	7.2 Villkorslöst och rättighetsbaserat

	Kapitel 8 - Principer i tillämpningen av skydd och stöd
	8.1 Samtycke och medverkan
	8.2 Individuell anpassning

	Kapitel 9 - Skydd och stöd som erbjuds av svenska myndigheter
	9.1 Stöd för akuta och långsiktiga behov
	9.2 Stöd i återvändande till ursprungsland
	9.3 Skydd för den utsatte

	Kapitel 10 - Villkorslöst? För vem?
	10.1 Uppehållstillstånd som villkor

	Kapitel 11 – Sammanfattning och avslutande diskussion
	11.1 Förslag till vidare forskning

	Referenslista
	Elektroniska källor:

