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1. INLEDNING 

1.1 Bakgrund 

Människohandel innebär en stor kränkning av den personliga integriteten. 

Människohandlare utnyttjar i bästa fall människors svaga ställning genom att ta 

kontroll över dem som inte ser något annat val än att underlåta sig människo-

handlarnas vilja för att klara av sitt leverne. I sämsta fall blir människor tving-

ade eller lurade av människohandlare för att bli utnyttjade. Redan det faktum 

att människohandelsoffren över huvud taget blir utnyttjade av människohand-

lare, för att den senare gruppen ska kunna tjäna flera miljarder dollar, föranle-

der att omfattande internationella åtgärder behöver vidtas för att stävja brottet.1 

När människohandelsoffren utnyttjas för sexuella ändamål uppstår en än värre 

exploatering. De vinster som är möjliga att göra genom att utnyttja andra män-

niskor förklarar varför människohandel är ett av de snabbast växande brotten.2 

FN-organet International Labour Organization uppskattar att de årliga vinster-

na av människohandel uppgår till 32 miljarder US dollar.3 Detta gör människo-

handel till det tredje mest lönsamma olagliga verksamheten, efter narkotika- 

och vapensmuggling.4 Eftersom brottet erbjuder möjligheten att göra stora 

vinster finns inte anledning att anta att omfattningen kommer att minska. Det är 

därför viktigt att stater lägger resurser på att bekämpa brottet. På grund av vad 

människohandelsoffer upplevt har Europarådet utarbetat Konventionen om 

bekämpande av människohandel [cit. Människohandelskonventionen], 5  där 

anslutande stater bland annat har en skyldighet att erbjuda misstänkta männi-

skohandelsoffer en återhämtnings- och reflektionstid [cit. betänketid].6 Det 

primära syftet med betänketiden är att de misstänkta människohandelsoffren 

ska kunna fatta ett välgrundat beslut huruvida de önskar samarbeta med de 

brottsbekämpande myndigheterna.7  

 

                                                
1 Global Report on Trafficking in Persons 2012, UNODC, Wien, 2012, ISBN 978-92-1-130309-4, s. 1 [cit. UNODC, 
Global Report]. 
2 UNODC, Addressing Trafficking in Persons since 1949, ”http://www.unodc.org/unodc/en/human-
trafficking/2010/addressing-trafficking-in-persons-since-1949.html”, lydelse 2014-05-29. 
3 ILO action against trafficking in human beings, International Labour Organization, Genève, 2008, s.1. 
4 Machado, Paulo, Daniel-Wrabetz, Joana, Teixeira, Marco, Albano, Manuel, Pereira, Marta, Sousa Santos, Boaventura 
de, Gomes, Conceição, Duarte, Madalena, Ellis, Tom, Akpala, James, Penedo, Santos, Alexandre, INHUMAN TRAF-
FICKING, Ministry of the Interior Directorate General of the Ministry of the Interior Observatory on Trafficking in 
Human Beings, 2010, ISBN 978-989-95928-5-8, s. 25. 
5 Council of Europe Convention on Action against Trafficking in Human Beings and its Explanatory Report (Warsaw, 
16.V.2005), Council of Europe Treaty Series - No. 197, SÖ 2010: 8 [cit. Människohandelskonventionen]. 
6 Artikel 13, Människohandelskonventionen. 
7 Människohandelskonventionen, s. 49, p. 173. 
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Med betänketiden följer också rättigheter för det misstänkta människohandels-

offret.8 Rättigheterna omfattar bland annat att få information om sina rättighet-

er, ett lämpligt och säkert boende, medicinskt och psykologiskt stöd, samt visst 

materiellt bistånd. Betänketiden ger ett incitament för människohandelsoffer att 

inte vägra all form av samarbete med de brottsutredande myndigheterna. Ge-

nom att brottsoffren initialt inte vägrar hjälp från myndigheterna får de en rätt 

att återhämta sig. Förhoppningsvis leder detta till ett närmare samarbete mellan 

de utsatta och myndigheterna. Justitieombudsmannen har uttalat att det inte 

föreligger något hinder mot att avvisa EU-medborgare som försörjer sig genom 

prostitution.9 Om det inte framgår att vederbörande har utsatts för människo-

handel, utan antas vara prostituerad på egen hand, riskerar denne således att 

avvisas från Sverige. Det är därför viktigt att de som misstänks vara utsatta för 

människohandel får information om de rättigheter de har om så skulle vara 

fallet. För att detta ska ske behöver Sveriges reglering leva upp till de krav 

Människohandelskonventionen ställer, de svenska myndigheterna vara med-

vetna om betänketiden och tillämpa den. 

 

1.2 Syfte och frågeställning 

Hur väl lever Sverige upp till Europarådets Människohandelskonvention avse-

ende betänketid? Hur kan denna betänketid påverka möjligheten till mer tro-

värdiga vittnen och effektivare lagföring av människohandelsbrottet? 

 

Uppsatsen behandlar tillämpningen av och reglerna om betänketid enligt utlän-

ningslag (2005:716) [cit. UtlL] 5:15 st. 2, vilken stadgar att en utlänning under 

vissa omständigheter har rätt till ett tidsbegränsat uppehållstillstånd om 30 da-

gar. Syftet är att undersöka hur väl Sverige lever upp till de internationella åta-

gandena att tillämpa regleringen kring betänketid för misstänkta människohan-

delsoffer. Målet är också att klarlägga syftet med den internationella reglering-

en om betänketid och hur den kan tillämpas på mest effektiva sätt för att leva 

upp till sitt syfte. 

 

                                                
8 Artikel 12, Människohandelskonventionen. 
9 JO 2013/14, s. 353. 
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Åklagarmyndigheten har i en rapport från 2013 konstaterat att få åtal leder till 

fällande domar rörande människohandel.10 Genom uppsatsen undersöks vilken 

roll betänketiden kan spela när det kommer till att uppnå en effektivare lagfö-

ring av människohandelsbrottet, istället för att lagföra för till exempel kopp-

leri/grovt koppleri. Åklagarmyndigheten skulle inte väcka åtal för människo-

handelsbrott om det inte var så att de ansåg att det fanns en rimlig chans att få 

till stånd fällande domar för det brottet. Rapporten från 2013 kan tolkas som att 

åklagarna behöver utveckla sin förmåga att övertyga domstolen om att vad som 

framkommit under utredningen och förhandlingen konstituerar människohan-

del. Givetvis är det inte ett ändamål att få så många som möjligt dömda för 

brott, men förövare ska dömas till ansvar för det brott de har begått, inte för ett 

lindrigare brott. Sverige har också en skyldighet att tillhandahålla effektiva 

rättsmedel och skydda de som befinner sig på sitt territorium, samt tillse att 

dessa personers grundläggande mänskliga rättigheter inte kränks.11 Om Sverige 

inte lyckas lagföra personer som gör sig skyldiga till exploatering av andra 

människor kan vi göra oss skyldiga till konventionsbrott,12 varför vi måste se 

till att hantera dessa fall på ett effektivt sätt. Genom uppsatsen undersöks hur 

betänketiden kan bidra till detta. 

 

1.3 Metod och material 

Uppsatsen är skriven med en rättsdogmatisk ansats där Sveriges tillämpning av 

betänketiden för människohandelsoffer undersöks ur ett kritiskt perspektiv. För 

att klarlägga de åtaganden Sverige har gällande betänketiden för människohan-

delsoffer redogörs för de regler Sverige är förbundet att följa enligt Europarå-

det, EU samt FN. Den internationella regleringen jämförs därefter med den 

nationella för att klargöra hur väl den svenska regleringen uppfyller de inter-

nationella åtagandena. Den mest utförliga regleringen kring betänketiden åter-

finns i Människohandelskonventionen, varför störst vikt läggs vid den. 

 

                                                
10 Cardell, Hanna och Ahlstrand, Thomas, Människohandel: delredovisning av ett projekt, Göteborg, 2013, s. 17 [cit. 
Cardell, Människohandel].  
11 Till exempel artikel 4 och 13, Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, Council 
of Europe Treaty Series - No. 005. 
12 Som till exempel Frankrike i C.N. and V. v. France 67724/09, judgement of 11 October, 2012, ECHR, stycke 105, 
där domstolen uttalar att en stat ”In order to honour this obligation the States must set in place a legislative and admin-
istrative framework that prohibits and punishes forced or compulsory labour, servitude and slavery…” 
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För att ta reda på hur väl Sverige sedan faktiskt lever upp till åtagandena kring 

betänketiden har statistik sammanställts från Migrationsverket, vilka fattar be-

slut om de tidsbegränsade uppehållstillstånd betänketiden utgörs av. Detta jäm-

förs med statistik över hur många misstänkta människohandelsoffer som kan 

ha varit aktuella för betänketiden. För att få en indikation över hur många som 

kan tänkas ha varit föremål för betänketid på grund av att de blivit utsatta för 

människohandel för sexuella ändamål används Brottsförebygganderådets sta-

tistik över anmälda brott. För att reda ut hur en väl fungerande betänketid kan 

påverka möjligheterna för Åklagarmyndigheten att nå sitt mål att få fler förö-

vare dömda för människohandel har även litteratur inom det psykologiska om-

rådet undersökts för att ta reda på vad en betänketid kan fylla för syfte för 

brottsoffren. De internationella överenskommelser vilka stadgar betänketid har 

också utgjort källor för att ta reda på syftet betänketiden ska fylla. I Europarå-

dets övervakningsorgans (GRETA) rapporter har ytterligare information om 

syftet med betänketiden, samt dess tillämpning i praktiken hämtats. En be-

skrivning av våra grannländers sätt att tillämpa betänketiden görs. Detta är in-

tressant då vi i övrigt har mycket lika förhållanden i samhället. De rapporter 

och utredningar som har gåtts igenom är i vissa fall skrivna av författare som är 

engagerade i frågan på det sättet att det kan förväntas att de har en önskan att 

se ökade resurser för att hjälpa människohandelsoffer. Det finns således en risk 

att vissa författare vinklar sina rapporter och påståenden. Särskilt när det gäller 

frivilligorganisationer som finansierar sin verksamhet med hjälp av bi-

drag/statliga medel kan denna risk finnas. Genom att ytterligare understryka 

utsattheten för människohandelsoffer kan de försöka undvika minskade bidrag 

och anslag. Med hänsyn tagen till ämnet väljer jag ändå att ta deras synpunkter 

i beaktning eftersom dessa organisationer har en nära nog unik kontakt med 

människohandelsoffer. 

 

1.4 Avgränsning 

Fokus ligger på problematiken att säkerställa en effektiv lagföring av männi-

skohandelsbrottet, vilket uppmärksammats av Åklagarmyndigheten. Myndig-

heten konstaterar att en brist i dess processer där (potentiella) brottslingar inte 

blivit dömda för människohandel är att vittnena sällan har kunnat ge ett till-
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räckligt trovärdigt intryck.13 Materialet behandlas därför med utgångspunkten 

att hitta fakta och syften kring betänketidens betydelse för att få mer trovärdiga 

vittnen. Den humanitära aspekten som betänketiden innebär behandlas utifrån 

hur denna kan tänkas påverka lagföringen av människohandlare. Uppsatsen 

inriktas främst på vuxna kvinnor och på människohandelsbrottet för sexuella 

ändamål enligt brottsbalk (1962:700) 4:1a. Det är dessa som åsyftas när be-

greppet ”människohandelsoffer” används.  

                                                
13 Cardell, Människohandel, s. 20. 
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2. ÖVERSIKT AV REGLERINGEN 

2.1 Internationell reglering 

2.1.1 FN 

Den FN-reglering på området som behandlas är tilläggsprotokollet om före-

byggande, bekämpande och bestraffande av handel med människor, särskilt 

kvinnor och barn [cit. Palermoprotokollet]. Enligt FN:s definition innebär 

människohandel: 14 

 

”(a) rekrytering, transport, överföring, hysande eller mottagande av per-

soner genom hot om eller bruk av våld eller andra former av tvång, bort-

förande, bedrägeri, vilseledande, maktmissbruk eller missbruk av en per-

sons utsatta belägenhet, eller givande eller mottagande av betalning eller 

förmåner för att erhålla samtycke från en person som har kontroll över en 

annan person i syfte att utnyttja denna person. Utnyttjande ska innebära 

åtminstone utnyttjande av andras prostitution eller andra former av sexu-

ellt utnyttjande, tvångsarbete eller tvångstjänst, slaveri eller med slaveri 

jämförbara bruk och sedvänjor, träldom eller avlägsnande av organ; 

( b) Samtycke från ett offer för människohandel till sådant åsyftat utnytt-

jande som anges i punkt (a) i denna artikel ska sakna betydelse om något 

av de medel som anges där har använts;  

(c) Rekrytering, transport, överföring, hysande eller mottagande av barn i 

syfte att utnyttja dessa ska betraktas som ’människohandel’, även om 

inget av de medel som anges i punkt (a) i denna artikel har använts; 

(d ) ’Barn’: varje person som är under arton år .” 

 

I Palermoprotokollet artikel 6.3 stadgas att parterna till protokollet ska över-

väga att vidta åtgärder för brottsoffrets fysiska, psykiska och sociala rehabilite-

ring. Särskilt ska man överväga att tillhandahålla ett lämpligt boende, rådgiv-

ning och information särskilt vad gäller offrets rättigheter, medicinskt, psyko-

logiskt och materiellt bistånd, samt möjligheter till sysselsättning, utbildning 

och fortbildning. Artikel 7 i Palermoprotokollet behandlar brottsoffrets rättsliga 
                                                
14 Artikel 3, Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, sup-
plementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime, United Nations Treaty Series, vol. 
2237, s. 344 [cit. Palermo Protocol]. 
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ställning. Enligt artikeln ska ansluten part i lämpliga fall överväga att låta 

brottsoffer stanna på statens territorium, tillfälligt eller permanent. 

 

Som nämns i artiklarna är detta regler som de anslutande staterna ska överväga 

att implementera. I FN:s lagstiftningsguide till Palermoprotokollet står att läsa 

att detta är för att ta hänsyn till den varierande ekonomiska utveckling som 

finns i olika stater som önskar ansluta sig.15 Som ansluten stat har man en skyl-

dighet att överväga att genomföra åtgärderna som stadgas i artikel 6.3, och 

uppmanas att göra detta till största möjliga mån, med hänsyn till statens resur-

ser och andra begränsningar. Vidare nämns att tillhandahållandet av stöd, hus-

rum och skydd är viktiga åtgärder för att bland annat få offren att samarbeta 

med de som utreder människohandelsbrotten, något som är avgörande då män-

niskohandelsoffren i princip alltid är vittnen och där övergrepp i rättssak från 

människohandlarnas sida upprepade gånger har pekats ut som ett stort hinder 

mot lagföringen av dem.16 I lagstiftningsguiden uttrycks också att dessa åtgär-

der inte ska göras beroende av offrens förmåga eller vilja att samarbeta med 

myndigheter gällande lagföringen. 

 

I lagstiftningsguiden anges gällande artikel 7 att det inte finns några krav på att 

lagstifta om brottsoffers status gällande deras rätt att stanna i på statens territo-

rium, men det nämns att flera länder att valt att göra detta.17 Resultaten av detta 

är att brottsoffer varit mer positiva till att vittna mot människohandlare och att 

frivilligorganisationer i dessa stater varit mer framgångsrika med att förmå 

offren att rapportera vad de varit med om till myndigheter. 

 

 

 

 

  

                                                
15 LEGISLATIVE GUIDES FOR THE IMPLEMENTATION OF THE UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST 
TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME AND THE PROTOCOLS THERETO, UNITED NATIONS PUBLICATION, 
Varför versaler? Wien, 2004, ISBN 92-1-133728-3, s. 287 f [cit. Legslative guides for the Palermo Protocol]. 
16 Legslative guides for the Palermo Protocol, s. 288. 
17 A.a., s. 291. 
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2.1.2 Europarådet 

Europarådet har samma definition av människohandel som FN, med en till-

äggspunkt;18 

 

”Brottsoffer: varje fysisk person som är utsatt för människohandel enligt 

definitionen i denna artikel.” 

 

Europarådet konstaterar att människohandel är ett allvarligt problem i Europa, 

samt att allt tyder på att problemet är växande.19 De menar att erfarenhet har 

visat att när det finns regional reglering, ökar sannolikheten att åtgärder vidtas 

på global nivå.20 Organisationen har därför tagit fram Europarådets konvention 

om bekämpande av människohandel [cit: Människohandelskonventionen] med 

utgångspunkt i FN:s Palermoprotokoll, där man bland annat önskar stärka 

skyddet för människohandelsoffer. 21  Genom Människohandelskonventionen 

åtar sig de anslutande staterna att införa skyddsregler till förmån för människo-

handelsoffer i sina nationella lagar. Ländernas förmåga att kunna ha ett ökat 

samarbete på internationell nivå ökas därmed. Europarådet anser frågan vara av 

högsta prioritet då människohandel direkt underminerar de mänskliga värden 

vilka organisationen bygger på, och är skapad för att försvara.22 

 

För att hjälpa människohandelsoffer står i artikel 13 i Människohandelskon-

ventionen att dessa har rätt till en betänketid om minst 30 dagar. Man sätter 

fokus på att offer för människohandel ofta är extremt sårbara efter vad de vart 

med om. Betänketiden ger människohandelsoffer rätt att vistas på konventions-

ansluten stats territorium utan risk för att bli utvisade.23 

 

Syftet med betänketiden är enligt Europarådet att människohandelsoffren ska 

ha möjlighet att återhämta och frigöra sig från det beroende som kan uppstå i 

förhållande till människohandlarna.24 Man önskar se att offren återhämtar sig 

både fysiskt och psykiskt från det trauma de riskerar att ha upplevt. Under be-

                                                
18 Artikel 4, Människohandelskonventionen. 
19 A.a., s. 27, p. 1. 
20 A.a., s. 28, p. 9. 
21 A.a., s. 27, p. 6. 
22 A.a., s. 28, p. 10. 
23 A.a., s. 49, p. 172-173. 
24 A.a., s. 49, p. 173. 
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tänketiden har offren att ta ställning till huruvida de vill samarbeta med myn-

digheterna i lagföringen av människohandlarna.25 För att kunna fatta ett väl-

grundat beslut anser Europarådet att offren behöver ha en skäligt lugn sinnes-

stämning, där de blivit väl informerade om det skydd och den hjälp de kan få, 

samt om möjligheten att anmäla och få människohandlarna lagförda. Euro-

parådet ser som fördel med att betänketiden att den kan bidra till mer stabila 

brottsoffer, som kan ge en mer trovärdig berättelse om vad de varit med om. 

 

2.1.3 EU-reglering 

Definitionen av människohandel enligt EU:s människohandelsdirektiv är i 

princip överensstämmande med FN:s definition.26 Inom EU har man inte lyck-

ats enas om en rätt till betänketid för människohandelsoffer. Det finns viss re-

glering på området som ger tredjelandsmedborgare rätt till en betänketid.27 

Regleringen innehåller dock ingen information om hur lång betänketiden ska 

vara.28 I EU:s människohandelsdirektiv står uttryckligen att det inte omfattar 

villkoren för människohandelsoffers vistelse på medlemsstaternas territorium.29 

Som tredjelandsmedborgare är skyddet således bättre om man enbart tar insti-

tutet betänketid i beaktning, men eftersom det inte finns någon längd på betän-

ketiden riskerar skyddet att bli svagt. 

 

2.2 Nationell reglering 

Sverige införde betänketid för brottsoffer redan innan Människohandelskon-

ventionen trädde i kraft. Betänketiden infördes för att leva upp till skyldighet-

erna som följde av EU:s människohandelsdirektiv.30 I UtlL 5:15 2 st. regleras 

möjligheten för utlänningar att beviljas ett 30 dagars uppehållstillstånd för be-

tänketid. Det är förundersökningsledaren som ansöker hos Migrationsverket 

om uppehållstillståndet och detta ska beviljas om punkterna 1 och 4 i UtlL 5:15 

1 st. är uppfylla. Punkten 4 stadgar att uppehållstillstånd inte behöver medges 
                                                
25 A.a., s. 49, p. 174. 
26 Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/36/EU av den 5 april 2011 om förebyggande och bekämpande av 
människohandel, om skydd av dess offer och om ersättande av rådets rambeslut 2002/629/RIF, artikel 2 [cit. 
2011/36/EU]. 
27 Rådets direktiv 2004/81/EG av den 29 april 2004 om uppehållstillstånd till tredjelandsmedborgare som har fallit 
offer för människohandel eller som har fått hjälp till olaglig invandring och vilka samarbetar med de behöriga myndig-
heterna [cit. 2004/81/EG]. 
28 2004/81/EG, artikel 6. 
29 2011/36/EU, skäl (17). 
30 Prop. 2006/07:53 om genomförande av EG-direktivet om offer för människohandel, s. 26 ff [cit. Prop. 2006/07:53]. 
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om hänsyn till den allmänna ordningen och säkerheten talar emot det. Punk-

ten 1 är mer intressant då den ställer som rekvisit att uppehållstillstånd ska ges 

till utlänning om ”det behövs för att förundersökning eller huvudförhandling i 

brottmål skall kunna genomföras”. Utlänningslagen lämnar således inte ut-

rymme för ett förbehållslöst tidsbegränsat uppehållstillstånd, utan det krävs att 

uppehållstillståndet ska gagna lagföringen. Skulle en person nekas betänketid 

kan denne inte överklaga beslutet. Enligt UtlL 14:4 är det är endast förunder-

sökningsledaren som kan göra detta. 

 

I samband med att Sverige skulle ratificera Människohandelskonventionen 

genomfördes en utredning med syfte att undersöka i vilken utsträckning Sve-

rige behövde ändra sin nuvarande reglering för att leva upp till konventionen.31 

I utredningen konstaterades att Sverige inte behövde ändra reglerna för betän-

ketiden på grund av vårt tillträde.32 

 

2.3 Utländsk reglering 

2.3.1 Danmark 

Den danska utlänningslagen Udlændingeloven, Nr. 863, 25. juni 2013, § 33 stk 

14-15 ger människohandelsoffer rätt till en betänketid på 30 dagar. Utgångs-

punkten i danska lagstiftningen är dock att människohandelsoffer är illegala 

invandrare, vilka ges en rätt att få sin utvisning verkställd med en fördröjning 

om 30 dagar.33 GRETA anser att regleringen i Danmark inte är i linje med 

människohandelskonventionens syfte då 30-dagarsfristen i Danmark i slutän-

dan har till syfte att förbereda brottsoffren för hemresa, inte att ge dem en möj-

lighet att återhämta sig från traumat de upplevt, eller bestämma sig för om de 

ska samarbeta med myndigheterna. 

 

                                                
31 SOU 2008:41 Människohandel och barnäktenskap - ett förstärkt straffrättsligt skydd. Betänkande av Utredningen om 
människohandel m.m. [cit. SOU 2008:41]. 
32 A.a., s. 261 ff. 
33 GRETA, Report concerning the implementation of the Council of Europe Convention on Action against Trafficking 
in Human Beings by Denmark, First evaluation round, GRETA(2011)21, Strasbourg, 2011, s. 34 [cit. GRETA, Den-
mark]. 
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2.3.2 Norge 

I Norge har misstänkta människohandelsoffer enligt norska utlänningslagen 

forskrift om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsfor-

skriften) § 8-3 rätt till betänketid. Betänketiden uppgår till sex månader.34 An-

sökan lämnas av brottsoffret till polisen och beslut fattas av Utlendingsdirekto-

ratet.35 Beslut om betänketiden kan överklagas till Utlendingsnemnda. 

 

En utredning på uppdrag av justitiedepartementet har pekat på både nackdelar 

och fördelar med den långa betänketiden.36 Exempel där det kan vara till gagn 

för de brottsutredande myndigheterna är att offer till en början är skeptiska till 

att samarbeta, men med tiden börjar känna förtroende för dessa och kan tänka 

sig att berätta vad som verkligen hänt efter att viss tid har passerat.37 Polisen 

påpekar att det samtidigt är viktigt att kunna komma igång med utredningen 

medan spåren är färska.38 Ordningen med en lång betänketid, där offren senare 

kan ha rätt till ett tidsbegränsat uppehållstillstånd efter att anmälan mot förö-

vare lämnats in gör dessvärre att det uppstår incitament för brottsoffren att an-

mäla brotten i ett så sent skede som möjligt för att öka sina chanser till en så 

lång vistelse i Norge som möjligt. Detta är fallet då betänketiden upphör när 

anmälan inkommer och övergår till ett tidsbegränsat uppehållstillstånd.39 I rap-

porten konstateras att det finns ett förhållande mellan den humanitära aspekten 

av att låta människohandelsoffer få en lång betänketid för att återhämta sig och 

lagföringsaspekten, där den tidigare motiverar en ännu längre betänketid, me-

dan den senare motiverar en kortare betänketid.40  

 

GRETA är positivt inställd till att Norge har en längre betänketid än den lägsta 

rekommenderade om 30 dagar. 41 Kritiken som riktas mot Norge har i huvud-

sak att göra med att Norge inte i tillräckligt stor utsträckning säkerställer att 

alla misstänkta människohandelsoffer erbjuds betänketid och stödet under 
                                                
34 Utlendingsdirektoratet (2013), Rundskriv 2013-014. Oppholdstillatelse for utlendinger som antas å være utsatt for 
menneskehandel (refleksjonsperiode mv.), p. 1.1 [cit. RS 2013-014]. 
35 RS 2013-014, p. 13.3. 
36 Brunovskis, Anette, Skilbrei, May-Len & Tveit, Marianne, Pusterom eller ny start? Evaluering av refleksjons-
perioden for ofre for menneskehandel, ISBN 978-82-7422-777-4 (nätutgåva), s. 97 [cit. Brunovskis, Pusterom]. 
37 Brunovskis, Pusterom, s. 85. Skriv Ibid. istället för författarnamnet när du hänvisar till exakt samma källa i fotnoten 
ovan. 
38 A.a., s. 86. 
39 A.a., s. 101. 
40 A.a., s. 96. 
41 GRETA, Report concerning the implementation of the Council of Europe Convention on Action against Trafficking 
in Human Beings by Norway, First evaluation round, GRETA(2013)5, Strasbourg, 2013, s. 43 [cit. GRETA, Norway]. 
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denna är utformat. GRETA understryker att meningen med betänketiden är att 

offren ska kunna återhämta sig, distansera sig från förövarna och kunna fatta 

ett välgrundat beslut om de önskar samarbeta med myndigheterna. Dess syfte 

är inte att människohandlarna ska kunna lagföras, och vill därför att Norge änd-

rar sin reglering genom att ta bort att målet med betänketiden är att underlätta 

åtal av människohandlare. 

 

2.3.3 Finland 

I Finland har misstänkta människohandelsoffer enligt utlänningslag 301/2004, 

52 b § [cit. FI UtlL] rätt till en betänketid mellan en till sex månader. De ska 

under betänketiden besluta sig för om de kommer att samarbeta med myndig-

heterna. Den varierande längden på betänketiden tar hänsyn till de olika behov 

olika offer för människohandel kan behöva.42 Förhållanden i hemlandet, hälso-

tillståndet för människohandelsoffret och bevisningen av människohandeln är 

saker som kan påverka längden av betänketiden. Det är ”polisinrättningen” 

eller ”gränskontrollmyndigheten” som enligt FI UtlL 52 c § beslutar om betän-

ketiden, och i och med att de misstänkta människohandelsoffren beviljas be-

tänketid ska skriftlig information om bland annat syftet med betänketiden del-

ges dem. Som i Sverige är det inte möjligt för den enskilde att överklaga beslut 

om betänketid, enligt FI UtlL 191 §. Att det i Finlands lagstiftning tydligt står 

att betänketiden är till för att få de misstänkta offren att bestämma sig om 

huruvida de avser samarbeta med myndigheterna är något som troligtvis kom-

mer tas emot positivt av GRETA, eftersom de kritiserat Norge för att de har 

kopplingen mellan betänketid och effektivare lagföring av människohandlarna. 

 

2.3.4 Andra EU-länder 

Av de 25 länder som hittills har utvärderats av GRETA har 12 ombetts att se 

till att det finns effektiv lagstiftning som faktiskt garanterar människohandels-

offer betänketid enligt människohandelskonventionen. Det är främst Östeuro-

                                                
42 Brunovskis, Anette, Balancing protection and prosecution in anti-trafficking policies – A comparative analysis of 
reflection periods and related temporary residence permits for victims of trafficking in the Nordic countries, Belgium 
and Italy, Nordic Council of Ministers, Danmark, 2012, ISBN 978-92-893-2423-6, s. 32 [cit. Brunovskis, Balancing]. 
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peiska länder som får denna uppmaning43 men även Västeuropeiska länder 

förekommer.44 Ofta har dessa länder regler som ger människohandelsoffer rätt 

till betänketid, men GRETA önskar ändå se att detta fastställs i lag. Andra 

uppmaningar handlar främst om att se till att betänketiden kan beviljas effek-

tivt, att myndigheter som har att bemöta misstänkta människohandelsoffer är 

välinformerade om betänketiden och dess innebörd, samt att säkerställa att den 

beviljas ovillkorligt, utan att samarbete krävs från det misstänkta brottsoffrets 

sida.45 I Västeuropeiska länder är uppmaningarna mer lagda åt det praktiska 

hållet. Det kan till exempel handla om att landet säkerställer att misstänkta 

brottsoffer på ett systematiskt sätt blir informerade och beviljade uppehållstill-

stånd.46 Gällande de länder som infört betänketid önskar GRETA se att regle-

ringen är i samma anda som konventionen, till exempel att den är till för 

brottsoffrets återhämtning och inte har till syfte att underlätta lagföringen. 

 

Belgien var ett av de första länderna att införa en betänketid för misstänkta 

människohandelsoffer och var tidiga med att uppmärksamma problematiken 

med människohandel, varför det är intressant att gå in närmare på deras upp-

lägg.47 Systemet i Belgien har ett mindre fokus på myndigheterna när det 

kommer till hur man hanterar frågan om betänketid och människohandelsoffer. 

Det är endast frivilligorganisationer utpekade av staten som har möjlighet att 

ansöka om betänketid. Dessa har också rätt att närvara när brottsoffret är i kon-

takt med polisen. De brottsbekämpande myndigheterna är skyldig att samar-

                                                
 
43 Se till exempel GRETA, Report concerning the implementation of the Council of Europe Convention on Action 
against Trafficking in Human Beings by Bosnia and Herzegovina, First evaluation round, GRETA(2013)7, Strasbourg, 
2013, s. 30. Även GRETA, Report concerning the implementation of the Council of Europe Convention on Action 
against Trafficking in Human Beings by Slovak Republic, First evaluation round, GRETA(2011)9, Strasbourg, 2011, s. 
28. Samt GRETA, Report concerning the implementation of the Council of Europe Convention on Action against 
Trafficking in Human Beings by Latvia, First evaluation round, GRETA(2012)15, Strasbourg, 2013, s. 33. 
 
44 Se till exempel GRETA, Report concerning the implementation of the Council of Europe Convention on Action 
against Trafficking in Human Beings by United Kingdom, First evaluation round, GRETA(2012)6, Strasbourg, 2012, s. 
65. Samt GRETA, Report concerning the implementation of the Council of Europe Convention on Action against 
Trafficking in Human Beings by Austria, First evaluation round, GRETA(2011)10, Strasbourg, 2011, s. 26. 
 
45 Se till exempel GRETA, Report concerning the implementation of the Council of Europe Convention on Action 
against Trafficking in Human Beings by France, First evaluation round, GRETA(2012)16, Strasbourg, 2013, s. 44 [cit. 
GRETA, France]. Även GRETA, Report concerning the implementation of the Council of Europe Convention on 
Action against Trafficking in Human Beings by Serbia, First evaluation round, GRETA(2013)19, Strasbourg, 2013, s. 
44. Samt GRETA, Report concerning the implementation of the Council of Europe Convention on Action against 
Trafficking in Human Beings by Cyprus, First evaluation round, GRETA(2011)8, Strasbourg, 2011, s. 28 f. 
 
46 Se till exempel GRETA, Norway, s. 43. Även GRETA, Report concerning the implementation of the Council of 
Europe Convention on Action against Trafficking in Human Beings by Belgium, First evaluation round, GRE-
TA(2013)14, Strasbourg, 2013, s. 42 [cit. GRETA, Belgium]. Samt GRETA, France, s. 44. 
47 Brunovskis, Balancing, s. 40 f. 
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beta med frivilligorganisationerna gällande människohandelsfall. Med detta 

system får människohandelsoffret en part som mer kontinuerligt medverkar i 

processen, vilket måste anses som en tryggare lösning än med flera olika aktö-

rer inblandade. På grund av att dessa aktörer erbjuder brottsoffren juridisk 

hjälp, medicinsk hjälp och psykosocial hjälp får de en mer komplett hjälp av en 

aktör. 48  Frivilligorganisationerna hjälper också till med jobbsökande och 

språkklasser. 

 

2.4 Syftet med betänketiden enligt regleringen 

Enligt Palermoprotokollet artikel 6.3 ska de anslutande staterna tillhandahålla 

misstänkta människohandelsoffer i princip allt som behövs för att de ska kunna 

leva ett så normalt liv som möjligt; till exempel husrum, läkarassistans, möjlig-

het till anställning, utbildning et cetera, för att hjälpa offren att återhämta sig 

från vad de varit med om. Det anges uttryckligen i artikel 7.2 att de anslutande 

staterna ska ta hänsyn till humanitära och medkännande faktorer vid övervä-

ganden om misstänkta människohandelsoffer ska få stanna på statens territo-

rium. Det nämns inget om att man ska bistå offren för att enklare kunna lagföra 

förövare. I lagstiftningsguiden till Palermoprotokollet står som första skäl till 

att de anslutande staterna ska införa nämnda åtgärder är att minska effekterna 

av erfarenheterna som människohandelsoffer kan ha erfarit.49 Därefter står att 

läsa att det också kan visa sig gynnsamt för utredningen av brotten, samt att det 

kan visa sig mindre kostsamt i längden att rikta resurser till brottsoffren som 

kortsiktigt kan framstå som höga än att under en lång tid behöva hantera de 

problem som traumatiserade brottsoffer kan orsaka en stat.50 FN:s högkommis-

sarie för mänskliga rättigheter understryker även i sin rapport till Ekonomiska 

och sociala rådet att de rättigheter som ska tillförsäkras misstänkta människo-

handelsoffer inte ska göras beroende av deras vilja att samarbeta i lagföringen 

av förövarna.51 

 

                                                
48 GRETA, Belgium, s. 39. 
49 Legslative guides for the Palermo Protocol, s. 287 f. 
50 A.a., s. 288. 
51 Recommended Principles and Guidelines on Human Rights and Human Trafficking. Report of the United Nations 
High Commissioner for Human Rights to the Economic and Social Council, UN Doc E/2002/68/Add.1, s. 10. 
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Enligt Människohandelskonventionen anges i princip samma syften med be-

tänketiden som i Palermoprotokollet. Huvudsyftet med betänketiden är att 

människohandelsoffren ska ha möjlighet att återhämta sig psykiskt och fysiskt 

och undkomma inflytandet från människohandlarna. 52  I kommentaren till 

Människohandelskonventionen nämns även den positiva effekten av att brotts-

offer som fått tid att samla sig troligtvis kommer att vara mer trovärdiga vittnen 

om de väljer att ställa upp som vittnen mot människohandlarna.53 Deras samar-

betsvilja med de brottsutredande myndigheterna ska dock inte avgöra huruvida 

betänketid erbjuds, det står att läsa ”Its purpose being to enable victims to re-

cover and escape the influence of traffickers and/or to take an informed deci-

sion on cooperating with the competent authorities, the period, in itself, is not 

conditional on their cooperating with the investigative or prosecution authori-

ties.”54 

 

EU:s traffickingdirektiv behandlar inte rätten till betänketid för misstänkta 

människohandelsoffer. Det stöd som ges dem genom direktivet har liksom 

Människohandelskonventionen ett tydligt fokus på offrens välmående, inte på 

att underlätta lagföringen av människohandlarna.55 

 

Direktivet som ger tredjelandsmedborgare rätt till betänketid har inte samma 

fokus på brottsoffren, utan är inriktat på lagföring av förövarna. Av skälen 

framgår först att betänketid ska ges som ett incitament för de misstänkta män-

niskohandelsoffren att samarbeta med de berörda myndigheterna.56 Senare 

anges att de som beviljas betänketid ”bör” beviljas bistånd för att kunna åter-

hämta sig. Det rör sig alltså inte om en rättighet till bistånd som FN-protokollet 

och Europarådet förordar.57 

 

Huvudsyftet till FN:s och framför allt Europarådets reglering på området kan 

således anses vara att tillåta människor som utsatts för människohandel att få 

ett andrum från människohandlarna. Andrummet är skapat med omtanke för 

                                                
52 Människohandelskonventionen, s. 49, p. 173. 
53 A.a., s. 49, p. 174. 
54 A.a., s. 49, p. 175. 
55 2011/36/EU, skäl (7). 
56 2004/81/EG, skäl (9). 
57 A.a., skäl (12). 
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brottsoffren och inte i primärt syfte att underlätta lagföring av människohand-

larna. 

 

2.5 Betänketidens inverkan på brottsoffer 

Genom en studie där 207 kvinnor som utsatts för människohandel för sexuella 

ändamål intervjuades sökte man ta reda på hur brottsoffren påverkas av deras 

erfarenheter.58 De blev intervjuade vid tre olika tillfällen för att få ett perspek-

tiv på deras hälsa över tid. Första intervjun skedde inom en vecka från att de 

började få stöd av en organisation som jobbar för utsatta kvinnor. Den andra 

intervjun skedde efter 2-6 veckor och den tredje intervjun skedde 12 eller fler 

veckor efter att stödet inleddes.59 

 

I studien framkom att 95 % av kvinnorna utsatts för antingen fysiskt våld eller 

sexuellt tvång och 71 % uppgav att de varit utsatta för både och.60 91 % av 

kvinnorna hade blivit utsatta för hot, och av dessa hade 82 % blivit misshand-

lade. 37 % uppgav att människohandlarna hade hotat deras familjer, men det 

framkommer inte i vilken utsträckning dessa hot förverkligades.61 Kvinnorna 

upplevde också i stor utsträckning en begränsad frihet gällande deras möjlig-

heter att göra vad de ville eller gå vart de ville. 77 % upplevde att de aldrig 

hade möjlighet till detta, 10 % svarade sällan och 4 % ibland, och när de väl 

fick gå ut var det inte sällan under uppsikt.62 Rikspolisstyrelsen konstaterar att 

skuld till människohandlarna och hot om våld mot människohandelsoffret, eller 

dess närstående, gör att de mycket sällan vågar fly.63 Ett människohandelsof-

fers liv präglas alltså ofta av omfattande kontroll från människohandlarna, med 

liten eller ingen möjlighet att kunna fatta egna beslut om sin vardag och sitt liv. 

För att undvika långa fängelsestraff har Rikspolisstyrelsen sett att människo-

handlarna ändrat tillvägagångssätt.64 Förövarna använder sig mer av grooming 

för att kontrollera offren. Strategin kan till exempel gå ut på att gärningsman-

                                                
58 Zimmerman, Cathy, Hossain, Mazeda, Yun, Kate, Roche, Brenda, Morison, Linda & Watts, Charlotte, Stolen 
smiles: The physical and psychological health consequences of women and adolescents trafficked in Europe, The 
London School of Hygiene & Tropical Medicine, London, 2006, s. 2 [cit. Zimmerman, Stolen smiles]. 
59 A.a., s. 11. 
60 A.a., s. 32. 
61 A.a., s. 35. 
62 A.a., s. 37. 
63 Rikspolisstyrelsen/Polisavdelningen, Människohandel för sexuella och andra ändamål: Lägesrapport 14, 2014, s. 16 
[cit. Polisens lägesrapport 14]. 
64 A.a., s. 12. 
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nen till en början uppträder som brottsoffrets pojkvän, för att sedan förmå 

kvinnan att prostituera sig. De erbjuder också brottsoffren bättre villkor för att 

de ska knyta mer känslomässiga band till förövarna och på så sätt vara mindre 

villiga att vittna. Polisen har dock även sett en återgång till mer brutala taktiker 

med våld och hot om våld för att kontrollera människohandelsoffren.65 

 

I studien konstateras att det går att finna stora likheter mellan vad människo-

handelsoffren varit med om och vad offer för tortyr upplevt.66 Människohan-

delsoffren har ofta ingen att lita på, och kontakten med omvärlden består av 

kunder som genom att köpa deras tjänster begår övergrepp mot dem. De lever i 

en värld där människohandlarna är de enda de har möjlighet att vända sig till 

och det är människohandlarna som bestämmer till vilken del de får ta del av 

omvärlden. Genom att de i många fall blir fråntagna sina passhandlingar mins-

kar deras kontroll över sin tillvaro ytterligare.67 Ett effektivt sätt att få brotts-

offren medgörliga är att bryta ned deras psyke. Genom att leva i en osäker 

miljö där de känner att de själva inte kan påverka sitt öde åsamkas kvinnorna 

en mycket stor psykisk påfrestning som än mer förtar deras förmåga att göra 

aktiva val och komma ur situationen de finner sig i.68 Människohandelsoffren 

vittnar om att de utsätts för hot och våld; det spelar ingen roll vad de gör, de 

kommer ändå att få utstå lidande. 83 % av kvinnorna sa sig ha blivit tvingade 

till att ha sex, av dessa hade 93 % också blivit tvingade fysiskt.69 

 

En artikel som behandlar följderna av tortyr tar upp ”mental död” som en följd 

av att leva under totalitär kontroll.70 Genom att ge offer omöjliga val (till ex-

empel att bli tvingad till gruppsex eller bli misshandlad) kan resultatet bli att 

den utsatte ger upp tron på att denne har egenbestämmande/fri vilja, förlorar 

sin identitet och viljan att ha kontroll. Dessa följder uppstår främst då offren 

inte har möjlighet att undkomma förövare som systematiskt utövar hot och 

våld, så att offren upplever hjälplöshet och att vara utan kontroll i den situation 

                                                
65 A.a., s. 12. 
66 Zimmerman, Stolen smiles, s. 36 & 40. 
67 Polisens lägesrapport 14, s. 19. 
68 Zimmerman, Stolen smiles, s. 40. 
69 A.a., s. 33. 
70 Ebert, A. & Dyck, M.J., The experience of mental death: the core feature of complex posttraumatic stress disorder, 
Clinical Psychology Review, vol. 24, 2004, s. 620 [cit. Ebert, The experience of mental death]. (I artikeln står att läsa 
att symtomen inte är specifika för tortyroffer i snäv mening, där staten är utövare, utan att utövandet av totalitär kon-
troll och följderna av detta även är applicerbara på till exempel barnmisshandel och misshandel i hemmet.) 
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de befinner sig i. Den psykologiska litteraturen menar att den kontroll som ut-

övas över offren gör att dessa inte har möjlighet att leva efter de värden de tidi-

gare levt efter, vilket leder till att de kan förlora sin identitet och att skam- och 

skuldkänslor upplevs, även efter det att kontrollen upphört. Genom den kon-

troll människohandlarna utövar kan offrens uppfattning om andra förändras, 

framför allt när det kommer till att ha förtroende för andra. Offren riskerar 

också att få en förvrängd verklighetsuppfattning, vilket inkluderar synen på 

social ordning, rättvisa och säkerhet. Dessa förändringar riskerar att leda till att 

offren tappar uppfattningen om skillnaden i sitt beteende innan och efter upp-

levelsen och slutligen att de tappar uppfattningen om sig själva.71 

 

Många av kvinnorna som har varit offer för människohandel uppvisar symp-

tom som tyder på att de lider av posttraumatisk stress.72 Av de 207 intervjuade 

kvinnorna i tidigare nämnda studie uppvisade 56 % dessa symptom i första 

intervjuomgången, 12 % i andra omgången och 6 % i tredje omgången. Kvin-

norna placerade sig också mycket högt när det gällde symptom som tyder på 

depression, ångest och fientlighet. Samtliga kvinnor visade i första intervjuom-

gången lika tydliga tecken på åkommorna som de 10 % i samhället som visar 

mest tydliga tecken på detta. Vid tredje intervjutillfället hade kvinnornas symp-

tom sjunkit, till att motsvara cirka vad de 30 % av samhället i stort som visar 

flest symptom på ångest och fientlighet, medan symptomen för depression 

endast sjunkit marginellt. Traumatiska minnen är mer osammanhängande och 

oorganiserade, 73 vilket gör att människohandelsoffer inte alltid är kapabla att 

delge vad de upplevt i ett inledande skede. 

 

Det framstår som att de värsta symptomen försvinner successivt och minskat 

markant efter cirka tre månader. Genom betänketiden kan man få mer stabila 

brottsoffer som har bättre förutsättningar att fatta välgrundade beslut. Det är 

därför positivt att se att GRETA påpekar vikten av att ge brottsoffren denna tid. 

Det är positivt att kvinnorna får en chans att må bättre rent psykiskt, och ge-

nom deras mer stabila psyke kan de besluta sig för om de vill samarbeta med 

myndigheter. Samarbetet kan bli mer fruktbart eftersom deras berättelser har 
                                                
71 A.a., s. 618 f. 
72 Zimmerman, Stolen smiles, s. 77 ff. 
73 Ebert, The experience of mental death, sid 620. 
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större chanser att vara mer sammanhållna och ge ett mer trovärdigt intryck. 

Upprättelsen att kunna bidra till lagföringen av människohandlarna och gå ige-

nom rättsprocesser med lyckade resultat kan bidra till att stärka kvinnorna i 

förlängningen. 
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3. BETÄNKETIDENS TILLÄMPNING I SVERIGE 

Enligt Rikspolisstyrelsen använder sig förundersökningsledare inte av betänke-

tiden, utan istället av ett tidsbegränsat uppehållstillstånd om sex månader.74 

Anledningen till att de gör på detta sätt är enligt dem troligtvis en kombination 

av okunskap och praktiska svårigheter med att låta brottsoffren ha 30 dagars 

betänketid, samtidigt som man önskar ha förövarna häktade. Antalet anmäl-

ningar av människohandel för sexuella ändamål uppgår enligt statisk från 

Brottsförebyggande rådet till:75 

 

 

 

 

 

Under 2010-2013 har alltså 139 anmälningar av människohandel för sexuella 

ändamål gjorts. Under samma period har det totalt beviljats 158 uppehållstill-

stånd enligt UtlL 5:15, vilket motsvarar samtliga sökta uppehållstillstånd.76 De 

beviljade uppehållstillstånden är fördelade enligt diagrammet nedan. 

Det framgår inte av ansökningarna som förundersökningsledarna lämnar in om 

de ansöker om uppehållstillstånd enligt 1:a eller 2:a stycket. Det framgår inte 

heller vilken brottstyp det misstänkta brottsoffret utsatts för. Sverige har upp-

                                                
74 Inspektion av polismyndigheternas förmåga att utreda ärenden om människohandel för sexuella ändamål och köp av 
sexuell tjänst: Tillsynsrapport 2013:7, Rikspolisstyrelsen/Verksledningskansliet, 2013, s. 32. 
75 Brottsförebyggande rådet, ”http://statistik.bra.se/solwebb/action/”, enligt databasen 2014-05-26. 
76 Törnqvist Netz, Kajsa, beslutsfattare på Migrationsverket, Enheten för samordning av utrikesfrågor, e-post, 2014-03-
26. (De internationella åklagarkamrarna meddelar på förfrågan att de inte har någon möjlighet att ta fram uppgifter om 
i vilka fall de ansökt om betänketid, utan större efterforskningsinsatser.) 

  År År År År 

  2010 2011 2012 2013 

  Antal Antal Antal Antal 

Hela landet         

Människohandel för sexuella ändamål (trafficking) 32 35 21 40 



 23 

lyst GRETA om att statistiken inte endast omfattar människohandelsoffer.77 

Migrationsverkets beslutsfattare i dessa frågor meddelar att de tolkar åklagar-

nas ansökningar, då de sällan uttryckligen anger exakt lagrum till stöd för vil-

ken typ av uppehållstillstånd de ansöker om. Om det till exempel står att de 

ansöker om ”betänketid” eller att det står ”30 dagar”, tolkar Migrationsverket 

detta som att det rör sig om 2:a stycket, annars beviljar de ett uppehållstillstånd 

enligt 1:a stycket. Av de 158 uppehållstillstånd som meddelats enligt UtlL 5:15 

meddelar Migrationsverket att 19 uppehållstillstånd under perioden 2010 till 

och med 2014-04-08 har beviljats enligt UtlL 5:15 st. 2.78  

 

Den svenska regleringen ställer som krav för att bevilja betänketid att ”det be-

hövs för att förundersökning eller huvudförhandling i brottmål skall kunna 

genomföras” (UtlL 5:15). I praktiken använder sig alltså de svenska utredarna 

inte av betänketiden i någon större utsträckning utan föredrar att direkt söka 

om ett tidsbegränsat uppehållstillstånd om sex månader. 

 

Åklagare vid Internationella åklagarkamrarna förklarar att de inte använder sig 

av betänketiden med motiveringen att brottsoffren ofta redan är av en bestämd 

uppfattning huruvida de vill samarbeta med myndigheterna eller inte.79 I de fall 

de inte vill samarbeta behöver de ingen tid på sig att fortsätta tänka. Om de 

redan bestämt sig för att de vill samarbeta behöver de inte heller betänketid, 

utan får direkt ett längre tidsbegränsat uppehållstillstånd. 

 

Genom åklagarnas sätt att tillämpa betänketiden missas en stor del av betänke-

tidens syfte; att människohandelsoffren ska kunna återhämta sig innan de fattat 

sitt beslut. Åklagarna bör inte ens ta upp frågan huruvida brottsoffren önskar 

samarbeta med myndigheterna innan de har beviljat dem en betänketid. Enligt 

studien som redovisas ovan är det normalt att brottsoffren till en början visar 

fientlighet, vilket FN också nämner att brottsbekämpande myndigheter bör 

vara beredda på.80  

                                                
77 GRETA, Reply from Sweden to the Questionnaire for the evaluation of the implementation of the Council of Europe 
Convention on Action against Trafficking in Human Beings by the Parties, GRETA(2013)17, Strasbourg, 2013, s. 48. 
78 Bergström, Anna, beslutsfattare på Migrationsverket, Förvaltningsenheten, e-post, 2014-04-08. 
79 Ljunggren, Helena, intervju, kammaråklagare vid Internationella åklagarkammaren i Malmö, 2014-04-04. Samt 
Voigt, Christina, intervju, kammaråklagare vid Internationella åklagarkammaren i Stockholm, 2014-04-08. 
80 Anti-human trafficking manual for criminal justice practitioners, Module 3: Psychological reactions of victims of 
trafficking in persons, United Nations Office on Drugs and Crime, Wien, 2009, s. 2 [cit. UNODC, Module 3]. 
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I propositionen till UtlL 5:15 2 st. nämns framför allt vikten av att brottsoffer 

ska kunna återhämta sig för att fatta ett välgrundat beslut huruvida de vill 

hjälpa till i utredningen av gärningsmännen.81 Lagen och propositionen be-

handlar inte den humanitära aspekten av betänketiden i någon nämnvärd om-

fattning, vilket kan förklara åklagarnas sätt att hantera betänketiden. Proposit-

ionen och lagen tillkom också innan Människohandelskonventionen trätt i 

kraft, vilket kan förklara varför inte större hänsyn tagits till dess innebörd. 

Samtidigt har det konstaterats att vi inte behöver ändra vår reglering angående 

betänketiden för att leva upp till Människohandelskonventionen.82 Den delen 

av SOU:n som utreder huruvida vi behöver ändra vår lagstiftning angående 

betänketid uppgår till drygt en sida. Slutsatsen att Sverige lever upp till Männi-

skohandelskonventionens reglering angående betänketid bygger i korthet end-

ast på att misstänkta människohandelsoffer ska ha rätt till minst 30 dagars be-

tänketid, och det har vi möjlighet att ge.  

 

Enligt Människohandelskonventionen ska misstänkta människohandelsoffer ha 

rätt till 30 dagars betänketid. Det är inte alls omöjligt att människohandelsoffer 

uppdagas utan att förundersökningsledare är inblandade. Ponera att ett männi-

skohandelsoffer söker upp socialtjänsten i den kommun de uppehåller sig eller 

ett hem för kvinnor och det inte råder några som helst tvivel om att hon varit 

utsatt för människohandel. Hon vill till en början inte ha någon som helst kon-

takt med polisen och hon har inte för avsikt att anmäla människohandlarna för 

brott. I detta fall finns ingen förundersökningsledare inblandad. Enligt UtlL 

5:15 2 st. ska betänketid meddelas om ”det behövs för att förundersökning eller 

huvudförhandling i brottmål skall kunna genomföras” och det inte strider mot 

ordre public. Chanserna för brottsoffret att få en ansökan om betänketid inläm-

nad till Migrationsverket och att få denna godkänd ser i detta fall små ut. Trots 

det ansåg utredarna i SOU 2008:41 att det inte fanns några hinder för att till-

träda konventionen. Det bör tilläggas att människohandelsoffer kan få uppe-

hållstillstånd på grund av ”synnerligen ömmande omständigheter”, enligt UtlL 

5:6. I detta fall ska hänsyn tas till om vederbörande varit utsatt för människo-

                                                
81 Prop. 2006/07:53, s. 26 ff. 
82 SOU 2008:41, s. 261. 
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handel.83 Det rör sig dock inte om den betänketid som stadgas i Människohan-

delskonventionen. 

 

Det finns här en diskrepans mellan det EU-direktiv som föranledde Sveriges 

införande av betänketid och Europarådets människohandelskonvention. Männi-

skohandelskonventionen har ett tydligare humant perspektiv och bland de syf-

ten som nämns kommer människohandelsoffrens utsatta situation och behov av 

återhämtning först, för att följas av att det finns andra behov, så som att behöva 

tänka över huruvida de vill samarbeta med myndigheterna.84 Artikel 13 i kon-

ventionen heter också ”Recovery and reflection period”, vilket redan där anty-

der att det inte enbart handlar om att personen ska få en betänketid, utan att det 

också handlar om en återhämtningstid.  

                                                
83 Prop. 2004/05:170 om ny instans- och processordning i utlännings- och medborgarskapsärenden, s. 192. 
84 Människohandelskonventionen, s. 49, p. 173-174. 
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4. BETÄNKETIDENS ROLL 

4.1 Brottsofferperspektiv 

Enligt de uppgifter som finns redovisade och gått att få tag på används betän-

ketiden sällan. Motiveringen från åklagare är att brottsoffren ofta redan har 

tagit ställning till frågan om huruvida de vill samarbeta med brottsutredande 

myndigheterna. Med hänsyn till den svenska lagstiftningens utformning anser 

jag att åklagarna gör en korrekt bedömning när de tolkar betänketidens till-

lämpning. 

 

Enligt en studie som utförts på uppdrag av Länsstyrelsen i Stockholms län 

framkommer det att den svenska utformningen av betänketiden riskerar att bli 

ett ”moment 22” för människohandelsoffren på grund av att brottsutredande 

myndigheter måste vara inblandade.85 Ett människohandelsoffer som till en 

början inte vill berätta vad denne varit med om för Polisen, måste prata med 

Polisen för att få rätt till betänketid och först då få rätt att fundera på om denne 

vill prata med Polisen. Sättet betänketiden är utformad på sätter människohan-

delsoffren i en position där de inte har något egentligt val. Detta påminner om 

vad de fått vara med om tidigare när de blivit utnyttjade, då de inte heller har 

möjlighet att själva göra ett aktivt val över hur de ska hantera situationen. Till-

vägagångssättet för människohandelsoffer att få möjlighet att nyttja sin betän-

ketid kan inte anses vara konstruerat ut ett brottsofferperspektiv. 

 

Även EU:s expertgrupp för frågor om människohandel anser att det ur ett 

brottsofferperspektiv bör förekomma en betänketid.86 De anser att betänketiden 

ska vara minst tre månader och omedelbart beviljas en person som misstänks 

vara utsatt för människohandel. Målet för betänketiden ska vara att ha möjlig-

het att utreda om personen varit utsatt för människohandel, låta personen åter-

hämta sig och kunna fatta ett välgrundat beslut om att samarbeta med myndig-

heterna. Rikspolisstyrelsen konstaterar att de misstänkta människohandelsoff-

                                                
85 Halling, Christina, Holmström, Charlotta & Månsson, Sven-Axel, Svårigheter och möjligheter i organiseringen av 
stöd till offer för människohandel för sexuella ändamål i Sverige: En studie om centrala aktörers erfarenheter av att 
arbeta med stöd till målgruppen, Malmö, 2012, s. 30. 
86 Experts Group on Trafficking in Human Beings, Opinion on reflection period and residence permit for victims of 
trafficking in human beings, antaget 2004-04-16, skickat till kommissionär Vitorino den 2004-05-18, 
”http://ec.europa.eu/home-affairs/doc_centre/crime/docs/opinion_expert_group_04_xx_xx_en.pdf”. 
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ren inte får det stöd som de skulle behöva och har rätt till,87 ett konstaterande 

som är lätt att hålla med om med tanke på hur sällan betänketiden används. 

Den svenska ordningen där betänketid inte används i nämnvärd utsträckning, 

med motiveringen att brottsoffren redan fattat sitt beslut, stämmer alltså inte 

väl in med expertgruppens åsikt. Möjligheten för människohandelsoffren i Sve-

rige att fatta välgrundade beslut ser små ut. 

 

4.2 Rehabiliterande 

Europarådet uttrycker i sin förklarande text till Människohandelskonventionen 

och genom GRETA behovet för människohandelsoffer att få återhämta sig, på 

grund av vad de har upplevt. Betänketiden syftar alltså till att ge brottsoffren 

tid att rehabilitera sig från de upplevelser de varit med om. Att offer för männi-

skohandel ofta farit illa under sin tid som brottsoffer har konstaterats i flera 

rapporter.88 Upplevelser av svåra trauman är den största riskfaktorn för att ut-

veckla posttraumatisk stress (PTS).89 Enligt rapporten Stolen Smiles led 56 % 

av människohandelssoffren av symptom som antydde att de led av PTS en 

vecka efter att de kommit ur människohandelssituationen, en siffra som sjönk 

till 12 % efter 2-6 veckor.90 Brottsoffren kommer inte sällan till ett land där de 

inte behärskar språket eller känner andra. Ofta tvingas de jobba långa pass, 

utan möjlighet att röra sig fritt eller skapa kontakt med andra.91 Enligt en 

undersökning genomförd av en italiensk hjälporganisation är information om 

könssjukdomar det som värdesätts näst högst av människohandelsoffer; det 

som värdesätts allra högst är möjligheten att få någon att prata med.92 Behovet 

av en betänketid för att kunna återhämta sig från dessa upplevelser framstår 

som uppenbart. För att åtgärderna ska vara så effektiva som möjligt behöver 

dessa vara faktabaserade, något som många länder och aktörer som arbetar mot 

människohandel efterfrågat.93 När översynen av betänketiden gjordes i och 

                                                
87 Polisens lägesrapport 14, s. 37 f. 
88 Till exempel Zimmerman, Stolen smiles & Zimmerman, Cathy, The Health Risks and Consequences of Trafficking 
in Women and Adolescents: Findings from a European Study, London School of Hygiene & Tropical Medicine, Lon-
don, 2003 [cit. Zimmerman, The health risks]. 
89 Basoglu, Metin (red.), Torture and its consequences: current treatment approaches, Cambridge University Press, 
Glasgow, 1992, ISBN 0-521-39299-3, s. 235. 
90 Zimmerman, Stolen smiles, s. 77. 
91 UNODC, Module 3, s. 4. 
92 Zimmerman, The health risks, s. 50. 
93 UNODC, Global Report, s. 89. 
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med Sveriges tillträde till Människohandelskonventionen är det anmärknings-

värt att tillfället inte togs bättre till vara för att uppdatera lagstiftningen. 

 

4.3 Lagföringsperspektiv 

Enligt svensk lagstiftning och förarbeten ska betänketid ansökas om och bevil-

jas i de fall brottsoffrets bidrag behövs för att underlätta lagföringen av förö-

varna. Betänketiden enligt Människohandelskonventionen innefattar dock att 

brottsoffren ska få återhämta sig fysiskt och psykiskt från den traumatiska upp-

levelsen de varit med om, och inte endast återhämta sig för att bestämma sig 

för om de vill samarbeta med de brottsutredande myndigheterna. Genom en 

betänketid där brottsoffren får möjlighet att återhämta sig och få fysisk och 

psykisk behandling, tyder uppgifterna från kapitel 2.6.2 att en del av sympto-

men skulle ha försvunnit. I en av FN:s manualer för bemötande av människo-

handelsoffer konstateras att den kontroll människohandelsoffer varit utsatta för 

kan göra dem rädda eller oförmögna att fatta beslut.94 Frivilligorganisationen 

Unga Kvinnors Värn konstaterar att det tar tid att skapa förtroende hos männi-

skohandelsoffren.95 Även Polisen drar slutsatsen att det är viktigt att bygga upp 

ett förtroende och att detta tar tid.96 Dessa brottsoffer har enligt Polisen ofta 

redan från början lågt förtroende för myndighetspersoner och framför allt för 

Polisen. Att erbjuda betänketid för att först bygga upp förmågan för brottsoff-

ren att fatta beslut och samtidigt ge dem möjlighet att få förtroende för svenska 

myndigheter under denna betänketid skulle med största sannolikhet vara gynn-

samt för brottsutredningarna. 

 

En norsk rapport har pekat på problematiken med att misstänkta människohan-

delsoffer först berättar en historia i en instans och vid ett senare tillfälle berättar 

något annat.97 Med målsägande som lider av färre PTS-symptom kan de berätta 

mer fullständiga och korrekta berättelser om vad de varit med om. Detta kan i 

sin tur leda till att det råder mindre diskrepans mellan vad målsägande berättat 

under förundersökningen och vad som senare berättas i domstolen. Rikspolis-

                                                
94 UNODC, Module 3, s. 5. 
95 Skyddat boende – och sen? Erfarenheter i mötet med unga kvinnor utsatta för sexuell människohandel, Unga Kvin-
nors Värn, Stockholm, 2010, s. 19. 
96 Carlenfors, Ewa, Trolle, Jonas, Tatsis, Sofia & Flynn, Ann, Ett arbetssätt: mot människohandel, 2011, s. 24. 
97 Brunovskis, Pusterom, s. 92. 
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styrelsen konstaterar att det blir svårare att få människohandlare dömda till 

ansvar om brottsoffren i domstolen avviker från vad de har uppgett under tidi-

gare förhör.98 Om målsägandena givits möjlighet att återhämta sig ökar sanno-

likheten att de är mer stabila och framstår som mer trovärdiga när de berättar 

vad de varit med om, vilket har visat sig spela stor roll för utgången i målet.99 

Ur ett lagföringsperspektiv kan inte den svenska tillämpningen anses vara op-

timal. Trots att brottsoffren redan verkar vara av en bestämd uppfattning 

huruvida de önskar samarbeta ser det ut att finnas ett värde i att ge dem betän-

ketid. 

 

Det är dock viktigt att de misstänkta människohandelsoffren ges möjlighet att 

sysselsätta sig med konstruktiva aktiviteter under betänketiden och får kontinu-

erlig och korrekt information om vad som händer i deras ärende.100 Genom att 

få denna information kan brottsoffren få ökad förståelse för vad som händer, 

vilket leder till en känsla av ökad kontroll över situationen. Genom kontinuer-

lig kontakt och information med myndigheterna kan också förtroendet för 

myndigheterna öka.101 Det är oftast inte förrän individerna fått konkret hjälp 

som de börjar få förtroende för myndigheterna. Detta är långt mycket viktigare 

än utfästelser om åtgärder med goda intentioner. Passivitet kan leda till ökad 

oro och ångest över situationen de befinner sig i.102  

 

Flera länder rapporterar minskningar i antalet människohandelsoffer.103 Initialt 

sett är det något positivt, men det är viktigt att reflektera kring vad denna 

minskning beror på. Rikspolisstyrelsen har noterat en viss förändring i männi-

skohandlarnas förfarande, med mindre inslag av fysiskt våld mot människo-

handelsoffren.104 Det handlar i mindre utsträckning om brottsoffer som blir 

befriade genom polisrazzior, i större utsträckning om migranter med komplice-

rade historier och roller som fångas upp och exploateras av människohand-

lare.105 En längre betänketid kan tänkas ge ett starkare motiv för människohan-

                                                
98 Polisens lägesrapport 14, s. 36. 
99 Cardell, Människohandel, s. 20. 
100 Brekke, 2004, s. 55 f. 
101 Brunovskis, Anette, Surtees, Rebecca, Leaving the past behind? When victims of trafficking decline assistance, 
Summary report, Norge, 2012, ISBN 978-82-7422-902-0, s. 38. 
102 Brunovskis, Balancing, s. 50. 
103 A.a., s. 62. 
104 Polisens lägesrapport 14, s. 12. 
105 Brunovskis, Balancings, s. 62 
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delsoffer som själva överväger att lämna sin situation, medan en kortare betän-

ketid kan vara mer motiverad där kvinnor blivit identifierade som människo-

handelsoffer av myndigheterna och det kan finnas starkare skäl att snabbt få 

uppgifter från offret.106  

  

                                                
106 A.a., s. 49. 
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5. ANALYS 

5.1 Den svenska tillämpningen 

Rikspolisstyrelsen konstaterar att Polisens utredningar gällande människohan-

del har svårt att vinna framgång i domstol när brottsoffrens berättelser skiljer 

sig från vad de sagt i tidigare förhör. De Internationella åklagarkamrarna kon-

staterar att ett av de viktigaste bevisen för att människohandel har ägt rum är 

brottsoffrens vittnesmål. Båda myndigheterna understryker vikten av att brotts-

offren kan anses trovärdiga av domstolen. De önskar se en ökad samverkan 

mellan olika aktörer som kommer i kontakt med brottsoffren för att öka chan-

serna att de får del av sina rättigheter. En rättighet brottsoffren har är betänke-

tid, trots det har endast 19 fall av betänketid beviljats, när 139 anmälningar om 

människohandel för sexuella ändamål inkommit. Genom att använda betänke-

tiden i större utsträckning skapas ökade möjligheter för brottsoffren att få del 

av det stöd de har rätt till. De skulle då få viss tid på sig att sätta sig in i den 

situation de befinner sig i och fokus kan ligga på dem och stöd till dem, istället 

för på utredning av brottet. En betänketid om endast 30 dagar, vilken inte heller 

tillämpas i särskilt stor utsträckning, kan inte anses ligga i linje med de många 

önskemål som finns om att kunna ha ett mer faktabaserat angreppssätt mot 

människohandel. EU:s expertgrupp mot människohandel rekommenderar till 

exempel en betänketid om minst tre månader. Studier visar också att männi-

skohandelsoffer tenderar att lida av posttraumatisk stress, vilket understryker 

vikten av att tillämpa betänketid eftersom många av symptomen tenderar att 

försvinna när viss tid förflutit. På grund av att misstänkta människohandelsof-

fer först får frågan huruvida de önskar medverka i brottsutredningen försvinner 

själva syftet med betänketiden. Den är till just för att de inte ska behöva ta 

ställning i så nära anslutning till vad de varit med om som människohandelsof-

fer. För att kunna greppa den nya situation de befinner sig i bör betänketiden 

istället tillämpas på så sätt att de per automatik beviljas betänketid och när 

denna sedan löpt ut har att ta ställning till huruvida de önskar samarbeta med 

myndigheterna. Att tillämpa betänketiden på detta sätt, istället för att endast 

erbjuda betänketid till misstänkta människohandelsoffer som är osäkra, skulle 

ge fler chansen att ändra uppfattning och vara behjälpliga i utredningsarbetet. 
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Att det inte finns utrymme för människohandelsoffer som inte kommit i kon-

takt med brottsutredande myndigheter att få betänketid gör att dessa offer ris-

kerar att vara kvar i människohandelssituationen längre än nödvändigt. Skulle 

dessa personer få möjlighet att ta sig ut situationen, trots att de till en början 

inte önskar ha kontakt med myndigheter, skulle det initiala resultatet bli färre 

aktiva människohandelsoffer. Det är inte omöjligt att en del av dessa sedan 

skulle välja att samarbeta med myndigheterna och ange förövarna, vilket möj-

liggör lagföring av dessa.  

 

5.2 Vad Sverige kan lära av andra länder 

Finland anses ha en flexibel tillämpning av betänketiden, där olika variabler 

spelar in på längden av beviljad betänketid. På grund av människohandelsbrot-

tets komplicerade karaktär måste det anses positivt att kunna erbjuda miss-

tänkta människohandelsoffren en mer individuell betänketid. Upplevelserna för 

dem kan ha varit av varierande grad, samtidigt som vissa kan ha blivit mer eller 

mindre illa berörda av de upplevelser de varit med om. Eftersom det handlar 

om individer är det rimligt att anta att det förekommer skillnader angående 

vilken längd av betänketid som behövs för att de ska lyckas återhämta sig. Om 

en människohandelsliga har avslöjats är det viktigare att i ett tidigare skede få 

uppgifter från de utsatta för att undvika att bevis förstörs. Gällande människo-

handelsoffer som är motiverade att på egen hand ta sig ur sin situation finns 

inte samma behov att få fram bevisning då det troligtvis inte finns någon miss-

tänkt människohandlare. Detta talar för att det är gynnsamt med möjligheten att 

ha en differentierad längd på betänketiden. För att nå ut till de människohan-

delsoffer som inte uppmärksammas genom de brottsutredande myndigheterna 

kan det finnas anledning för Sverige att utöka möjligheten för frivilligorgani-

sationer att i större utsträckning kunna hjälpa dem. I dagsläget krävs det att 

individerna av myndigheterna identifierats som misstänkta människohandelsof-

fer för de ska beviljas betänketid och frivilligorganisationerna ska få ersättning 

för att de bor hos dem. Ett mer flexibelt system skulle vara om frivilligorgani-

sationerna skulle tillåtas ordna med betänketid för misstänkta människohan-

delsoffer. En fördel med att låta frivilligorganisationerna bli mer inblandade är 

att dessa organisationer har ett mer renodlat syfte att hjälpa utsatta människor. 



 33 

Detta är givetvis också Polisens arbete, men om Polisen ägnar sig mer åt 

brottsutredning och frivilligorganisationerna åt stöd till de utsatta bör det upp-

stå en vinst för alla inblandade. Detta skulle dock kräva en lagändring då UtlL i 

dagsläget endast ger förundersökningsledare rätt att ansöka om betänketid. För 

att på ett snabbare sätt komma till rätta med tillämpningen av betänketiden 

skulle det kunna fungera att företrädare för frivilligorganisationer inkommer 

med de uppgifter som krävs för att en förundersökningsledare ska kunna an-

söka om betänketid. Detta lämpar sig dock inte som en långsiktig lösning.

  

 

GRETA har berömt Norge för att de har en längre betänketid än det lägsta kra-

vet på en månad. Detta förefaller gynnsamt för människohandelsoffren ur ett 

återhämtningsperspektiv. Med personer som lider av färre psykiska problem, 

till exempel posttraumatisk stress, skulle användandet av betänketiden kunna 

gynna både brottsoffren och rättsväsendet i utredningsarbetet. Genom den 

långa betänketiden som Norge tillämpar ökar deras ansvar att se till att männi-

skohandelsoffren får en meningsfull tillvaro. Annars riskerar den goda tanken 

med betänketiden att gå om intet, människohandelsoffren riskerar istället att få 

än mindre förtroende för myndigheterna. När betänketiden sedan kommer till 

sitt slut och de har att ta ställning till huruvida de ska samarbeta med myndig-

heterna riskerar det potentiella samarbetet att falla på att förtroende saknas. 

 

Den typ av heltäckande hjälp misstänkta människohandelsoffer i Belgien har 

möjlighet att få från frivilligorganisationerna måste anses vara förtroendeingi-

vande. Förhoppningsvis leder detta till att de samarbetar med myndigheterna 

och även får ökat förtroende för dem genom den information de får från frivil-

ligorganisationerna. Frivilligorganisationerna skulle på detta sätt fungera som 

en brygga mellan den utsatte och myndigheterna. Detta system förefaller också 

vara det som faktiskt ser till att brottsoffren i så stor utsträckning som möjligt 

får den hjälp de har rätt till. Ett mindre ansvar läggs på de utsatta att söka upp 

de platser där olika hjälpinsatser finns att tillgå. Eftersom Rikspolisstyrelsen 

har konstaterat att människohandelsoffer i Sverige har svårt att få den hjälp de 

har rätt till finns det anledning att göra om systemet. Sverige kan med fördel 

anamma de bitar som fungerar bra i andra länder och Belgien framstår i detta 
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avseende som ett bra exempel att ta efter.  

 

Det danska upplägget handlar mer om att förbereda människohandelsoffren på 

hemresa och stötta brottsoffren i den processen.107 Det ser inte ut att finnas 

åtgärder att ta del av gällande det sätt Danmark hanterar frågan om betänketid. 

 

5.3 Förbättringspotential 

För att komma till rätta med människohandeln efterfrågas faktabaserade åtgär-

der. För att på bästa sätt bedriva arbete mot människohandel bör Sverige an-

vända sig av de fakta som finns på området och ta lärdom av lyckade insatser 

från andra länder.  

 

När människohandeln inte tar sig i uttryck på ett stereotypiskt sätt, med folk 

som blir direkt vilseledda eller tvingade till ett annat land, ökar svårigheterna 

för polis och åklagare att bevisa för domstolarna att människohandel faktiskt 

har ägt rum.108 Kriminella är ofta duktiga på att anpassa sina metoder allt ef-

tersom myndigheter ändrar sitt arbetssätt och lagstiftningen förändras.109 Det är 

därför inte självklart att trenden med minskat antal rapporterade fall av männi-

skohandel beror på att de nya åtgärderna får avsedd effekt, utan att förövarna 

lyckats anpassa sig för att undvika upptäckt och att bli lagförda för just brottet 

människohandel. 

 

Sverige behöver se till att människohandelsoffer träder fram och öka möjlig-

heterna för dessa att få hjälp, även om Polisen inte är inblandad. Det flexibla 

system som finns i Finland gällande längden på betänketiden tillåter att miss-

tänka människohandelsoffer som bedöms behöva längre betänketid kan få det. 

Detta i kombination med det belgiska systemet där medarbetare på frivilligor-

ganisationer har möjlighet att ansöka om betänketid för brottsoffren borde göra 

det mer attraktivt för människohandelsoffer att söka sig bort från människo-

handeln. Med en flexibel betänketid kan de som är i behov av mer stödåtgärder 

få ökad vinning på att söka sig bort från människohandeln. Det finns samtidigt 
                                                
107 GRETA, Denmark, s. 34. 
108 Polisens lägesrapport 14, s. 12. 
109 Nationella underrättelsecentrets lägesbild av grov organiserad brottslighet 2014-2015, Rikspolisstyrelsen, Stock-
holm, 2014, s. 4. 
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möjlighet att ta hänsyn till de brottsutredande myndigheterna som kan behöva 

en kortare betänketid för att komma igång med sitt utredningsarbete. 

 

Eftersom potentiella människohandelsoffer ofta har lågt förtroende för myn-

digheter är användandet av frivilligorganisationer positivt. Konceptet med hem 

för de misstänkta människohandelsoffren där en stor del av stödåtgärderna 

finns på en och samma plats bör leda till att det blir enklare för brottsoffren att 

få del av det stöd de har rätt till. Utformningen av stödet kan påverka möjlig-

heterna att lagföra människohandlare.110 Ett osäkert människohandelsoffer med 

lågt förtroende för myndigheterna kan konverteras till att samarbeta om denne 

märker att det finns ett omfattande stöd att få. Att se andra människohandelsof-

fer ta del av stödet och klara av lagföringsprocessen skulle kunna få fler att 

välja att samarbeta med de brottsutredande myndigheterna. Om förundersök-

ningsledare skulle erbjuda misstänkta människohandelsoffer en betänketid utan 

att först fråga om de var intresserade av att samarbeta, finns en uppsida i att de 

som är negativt inställda till samarbete skulle ges möjlighet att ändra sig. Om 

stödet de får under betänketiden är av tillfredställande kvalitet torde chanserna 

ytterligare öka för att fler skulle samarbeta. Inget hindrar dem heller från att ge 

tips till de brottsutredande myndigheterna under tiden de omfattas av betänke-

tiden. Det är därför önskvärt att få fler att komma i kontakt med boendena. 

 

För att boendena ska få ersättning för sitt arbete och kunna hjälpa de utsatta 

krävs dock att det allmänna godkänt stödet. Som det ser ut i dagsläget är det 

olyckligt att stödet endast tillhandahålls de som blivit identifierade av brottsut-

redande myndigheter. Ett sätt att minska tröskeln för människohandelsoffer att 

få hjälp skulle vara att frivilligorganisationerna kunde ansöka om en kortare 

betänketid om en månad. Under den tiden finns utrymme för viss rehabilitering 

och information om hur lagföringsprocessen skulle kunna gå till. Efter den 

initiala betänketiden löpt ut skulle en representant från organisationen tillsam-

mans med människohandelsoffret kunna uppsöka Polisen för att se om det 

finns anledning att inleda förundersökning. I samband med detta skulle förun-

dersökningsledaren kunna bevilja ett tidsbegränsat uppehållstillstånd istället för 

betänketid. Inget borde hindra att förundersökningsledaren i detta fall ansöker 
                                                
110 Brunovskis, Balancing, s. 41 f. 
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om förlängd betänketid om det är så att behov av det finns. På detta sätt skulle 

Sverige leva upp till åtagandet i Människohandelskonventionen om en förbe-

hållslös betänketid om minst en månad. Möjligheten för människohandelsoff-

ren att själva söka sig till frivilligorganisationer borde öka känslan av att ha 

makt över sin situation, och mindre som att bli ”inkvarterad” genom myndig-

heternas försorg.  
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6. SLUTSATS 

Sveriges lagstiftning gällande betänketiden är stel. Den har inte uppdaterats i 

samband med att Människohandelskonventionen rafificerades. Det går att ifrå-

gasätta resultatet i SOU 2008: 41, som konstaterade att vår lagstiftning var till-

räcklig. Jag saknar ett bredare perspektiv i utredningen och önskar att man 

hade problematiserat frågeställningen ytterligare. Det är inte långsökt att anta 

att det finns andra människohandelsoffer som behöver betänketid och komma 

ur sin situation än de som uppmärksammas av de brottsutredande myndighet-

erna. Dessa negligerades av utredarna vid utredningen av den svenska regle-

ringen kring betänketid. De delar av den svenska lagstiftningen som stadgar 

betänketid lyfts fram, medan rekvisiten som behöver vara uppfyllda inte beak-

tas. Om dessa rekvisit tas i beaktning framgår det att den svenska regleringen 

inte lever upp till Människohandelskonventionen. 

 

Det står uttryckligen i svensk lagstiftning att betänketid ska beviljas om det 

behövs för förundersökningens eller huvudförhandlingens genomförande. Det 

är endast förundersökningsledare som kan ansöka om betänketid. Detta förut-

sätter att brottsoffret har kontakt med Polisen. De kan alltså inte ta sig ur män-

niskohandeln och åtnjuta betänketid utan Polisens inblandning. Det måste ses 

som en klar brist att betänketiden utformats på ett sätt som stänger ute en stor 

del av brottsoffren från den. Ett människohandelsoffer som inte har någon in-

formation att bidra med riskerar att gå miste om betänketiden och de rättigheter 

som följer med den. Det rättssäkra i att endast förundersökningsledare kan an-

söka om betänketid, utan möjlighet för den berörde att kunna söka, kan ifråga-

sättas. Det finns inte heller möjlighet för den enskilde att överklaga om denne 

skulle nekas betänketid.   

 

Människohandelskonventionen ger en mer förbehållslös rätt till betänketid än 

den svenska lagstiftningen. Trots att det i Människohandelskonventionen ut-

tryckligen stadgas att betänketiden och de rättigheter som följer med den inte 

ska göras beroende av brottsoffret samarbete med de brottsutredande myndig-

heterna står det uttryckligen i UtlL 5:15 att betänketid ska beviljas om ”det 

behövs för att förundersökning eller huvudförhandling i brottmål skall kunna 
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genomföras”. Det är därmed uppenbart att den svenska regleringen inte lever 

upp till de krav som ställs enligt Människohandelskonventionen. Där står den 

raka motsatsen att läsa. Det anges även i lagstiftningsguiden till Palermoproto-

kollet att betänketiden inte ska göras beroende av det misstänkta människohan-

delsoffrets vilja att samarbeta med myndigheterna. Den svenska lagstiftningen 

lever således inte heller upp till Palermoprotokollet. Eftersom människohan-

delsoffer inte sällan tenderar att vara fientligt inställda är det inte överraskande 

att de initialt är negativa till att samarbeta med myndigheterna. Det är dock 

ingen anledning att inte bevilja dessa personer betänketid. Det är snarare ett 

skäl till att bevilja dem betänketid. Huvudsyftet med betänketiden är att miss-

tänkta människohandelsoffer ska kunna samla sig och först efter att de har gjort 

detta behöva ta ställning till huruvida de vill samarbeta. 

 

Den praktiska tillämpningen av betänketiden ger inte anledning att anta annat. 

Det är ytterst få som har beviljats betänketid enligt Migrationsverket. Det är 

dock positivt att Migrationsverket beviljat samtliga ansökningar som inkom-

mit. Problematiken beror således inte på en snäv tolkning av Migrationsverket. 

Enligt vad två åklagare som arbetar med utredningar om människohandel be-

rättar ser det istället ut som att ansvaret ligger hos dem. De frågar misstänkta 

människohandelsoffer om de vill samarbeta i ett tidigt skede, redan innan de 

har fått betänketid. Betänketiden ska dock inte göras beroende av samarbete. 

Den svenska tillämpningen går helt och hållet emot syftet med Människohan-

delskonventionens betänketid. En utlänning som fallit offer för människohan-

del och försörjer sig som prostituerad och inte önskar samarbeta med de brotts-

utredande myndigheterna riskerar istället att bli avvisad från Sverige. Eftersom 

prostitution inte räknas som ett ärligt sätt att försörja sig på, då ett brott alltid 

måste begås för att försörjningen ska kunna bedrivas, spelar det ingen roll om 

vederbörande är EU-medborgare.  

 

Utöver Sveriges skyldighet att leva upp till de konventioner som tillträds ser 

det ut att finnas mycket att tjäna lagföringsmässigt på en mer konventionsenlig 

tillämpning av betänketiden. Brottsoffer skulle troligtvis må bättre psykiskt och 

chanserna ökar för att de som initialt är negativt inställda till att samarbeta änd-

rar sig. Den senare aspekten ger ökad anledning till att se till att betänketiden 
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och stödet fungerar för de utsatta. Genom att inge förtroende och skänka hopp 

om framtiden framstår det tidigare livet som än mindre attraktivt, vilket troligt-

vis skulle öka chanserna för att de inleder ett samarbete med myndigheterna. 
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7. AVSLUTANDE KOMMENTAR 

I samband med uppsatsens avslutande skede publicerade GRETA sin utvärde-

ring av hur väl Sverige uppfyller åtagandena enligt Människohandelskonvent-

ionen.111 Eftersom utvärderingen publicerades i så nära anslutning till uppsat-

sens färdigställande är det inte möjligt att inkludera resultaten på samma sätt 

som de andra källor jag använt mig av. Den del av utvärderingen som berör 

Sveriges tillämpning av betänketiden är dock så pass intressant för uppsatsen 

att denna del inte går att exkludera. 

 

Avseende betänketiden konstaterar GRETA att det inte är ett formellt krav att 

misstänkta brottsoffer samarbetar med de brottsutredande myndigheterna för 

att bli beviljade betänketid.112 Det framgår dessvärre inte hur de kommer till 

den slutsatsen. Som framgår tidigare är ett av rekvisiten för att betänketid ska 

beviljas att ”det behövs för att förundersökning eller huvudförhandling i brott-

mål skall kunna genomföras”. Det får anses vara en generös tolkning av detta 

rekvisit för att det inte ska räknas som att utlänningen behöver samarbeta med 

de brottsutredande myndigheterna. 

 

De anmärker dock på att det endast är förundersökningsledare som har rätt att 

ansöka om betänketid. Detta tillvägagångssätt kan leda till att det blir ett prak-

tiskt krav att misstänkta människohandelsoffer behöver samarbeta med de 

brottsutredande myndigheterna för att åtnjuta betänketid.113 Vidare noterar de 

att detta är motsatsen till betänketidens syfte enligt Människohandelskonvent-

ionen. På grund av detta rekommenderas Sverige att tydliggöra att samarbete 

med brottsutredande myndigheter inte är nödvändigt för att betänketid ska be-

viljas. Sverige rekommenderas också att införa möjligheten för människohan-

delsoffer att själva, eller genom frivilligorganisationer ansöka om betänketid. 

 

Eftersom det endast är förundersökningsledare som har möjlighet att ansöka 

om betänketid konstaterar de att misstänkta människohandelsoffer riskerar att 

inte blir identifierade och därför inte får tillgång till det stöd som stadgas i 
                                                
111 GRETA, Report concerning the implementation of the Council of Europe Convention on Action against Trafficking 
in Human Beings by Sweden, First evaluation round, GRETA(2014)11, Strasbourg, 2014 [cit. GRETA, Sweden]. 
112 GRETA, Sweden, s. 41. 
113 A.a. 
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Människohandelskonventionen.114 GRETA önskar därför bland annat att stöd 

möjliggörs utan att misstänka människohandelsoffer behöver samarbeta med 

brottsutredande myndigheter. Sverige bör enligt GRETA också införa kvali-

tetsstandarder för frivilligorganisationer som arbetar med misstänkta männi-

skohandelsoffer, samt se till att dessa standarder efterlevs. 

 

GRETA blev informerat av representanter från Polisen att samarbete med Poli-

sen nödvändigt för att betänketid skulle beviljas. 115  Representanter från 

Åklagarmyndigheten och socialtjänsten informerade att det finns en tendens till 

att det i övervägande fall omedelbart ansöks om ett sex månaders uppehållstill-

stånd för misstänkta människohandelsoffer. Anledningen till detta anses vara 

att ansökningsförfarandena är snarlika och att ett sex månaders uppehållstill-

stånd ger rätt till ett längre uppehälle. 

 

Dessa slutsatser är snarlika de som tidigare presenterats i uppsatsen. GRETA 

understryker vikten av att tillämpa betänketiden. Trots att det ofta ansöks om 

ett längre uppehållstillstånd än det om 30 dagar, som betänketiden ger rätt till, 

konstateras inte att detta skulle vara positivt. Det bör inte föreligga några större 

hinder mot att först ansöka om betänketid, för sedan ansöka om ett längre up-

pehållstillstånd. Det är inte komplicerat för förundersökningsledare att ansöka 

om de olika uppehållstillstånden, de skickar ett mejl på ett fåtal rader till Mi-

grationsverket. En anledning till att det istället ansöks om ett längre uppehålls-

tillstånd kan vara att det är smidigare för förundersökningsledarna. Genom att 

direkt ansöka om ett uppehållstillstånd om sex månader behöver de inte ansöka 

lika många gånger. Ett angreppssätt på detta problem skulle vara att införa en 

längre betänketid. Ytterligare utredning skulle dock behövas för att konstatera 

orsaken till att det längre uppehållstillståndet föredras. 

 

Även GRETA tar upp behovet av att utöka kretsen av personer som har rätt att 

ansöka om betänketid. GRETA önskar också att kontrollen av frivilligorgani-

sationer ökas. En ökad kontroll som höjer statusen på dessa organisationer 

skulle inte behöva innebära något negativt för organisationerna. Möjligheten 

                                                
114 A.a., s. 39 f. 
115 A.a., s. 41. 
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för frivilligorganisation att ansöka om betänketid, i kombination med ökad 

kontroll av dessa skulle leda till att det fortfarande finns en viss kontrollmekan-

ism gällande ansökningarna. Om det misstänkta människohandelsoffret själv 

skulle ha möjlighet att ansöka om betänketid skulle Migrationsverkets kontroll 

av ansökningarna behöva utökas. På grund av risken för missbruk av systemet 

skulle de inte kunna bevilja betänketid på samma rutinmässiga sätt som de i 

dagsläget gör, då samtliga ansökningar beviljas. Frivilligorganisationer skulle 

kunna fylla en viktig funktion där det kan vara mer utmanande för myndigheter 

att hjälpa människohandelsoffer. En möjlighet för dem att i större utsträckning 

hjälpa människohandelsoffren skulle troligtvis leda till att Sverige i större ut-

sträckning lyckas erbjuda betänketid till de som har rätt till detta enligt Männi-

skohandelskonventionen. 

 

Av GRETA:s rapport framgår att det finns utrymme för förbättringar gällande 

Sveriges tillämpning av betänketiden. Formuleringen att vår tillämpning riske-

rar att stå i motsats till Människohandelskonventionens syfte bör föranleda en 

ny nationell översyn av hur vår lagstiftning är utformad.  



 43 

8. KÄLLFÖRTECKNING 

8.1 Litteratur 

8.1.1 Böcker 

Basoglu, Metin (red.), Torture and its consequences: current treatment ap-

proaches, Cambridge University Press, Glasgow, 1992, ISBN 0-521-39299-3. 

 

8.1.2 Skriftserier och rapporter 

Anti-human trafficking manual for criminal justice practitioners: Module 3: 

Psychological reactions of victims of trafficking in persons, United Nations 

Office on Drugs and Crime, Wien, 2009. 

 

Brunovskis, Anette, Balancing protection and prosecution in anti-trafficking 

policies: A comparative analysis of reflection periods and related temporary 

residence permits for victims of trafficking in the Nordic countries, Belgium 

and Italy, Nordic Council of Ministers, Danmark, 2012, ISBN 978-92-893-

2423-6. 

 

Brunovskis, Anette, Skilbrei, May-Len & Tveit, Marianne, Pusterom eller ny 

start? Evaluering av refleksjonsperioden for ofre for menneskehandel, ISBN 

978-82-7422-777-4 (nätutgåva). 

 

Brunovskis, Anette, Surtees, Rebecca, Leaving the past behind? When victims 

of trafficking decline assistance, Summary report, Norge, 2012, ISBN 978-82-

7422-902-0. 

 

Cardell, Hanna och Ahlstrand, Thomas, Människohandel: delredovisning av ett 

projekt, Göteborg, 2013. 

 

Carlenfors, Ewa, Trolle, Jonas, Tatsis, Sofia & Flynn, Ann, Ett arbetssätt: mot 

människohandel, 2011. 

 



 44 

Experts Group on Trafficking in Human Beings, Opinion on reflection period 

and residence permit for victims of trafficking in human beings, antaget 2004-

04-16, skickat till kommissionär Vitorino den 2004-05-18,  

”http://ec.europa.eu/home-

affairs/doc_centre/crime/docs/opinion_expert_group_04_xx_xx_en.pdf”. 

Halling, Christina, Holmström, Charlotta & Månsson, Sven-Axel, Svårigheter 

och möjligheter i organiseringen av stöd till offer för människohandel för sex-

uella ändamål i Sverige: En studie om centrala aktörers erfarenheter av att 

arbeta med stöd till målgruppen, Malmö, 2012. 

 

ILO action against trafficking in human beings, International Labour Organiza-

tion, Genève, 2008. 

 

Inspektion av polismyndigheternas förmåga att utreda ärenden om människo-

handel för sexuella ändamål och köp av sexuell tjänst: Tillsynsrapport 2013:7, 

Rikspolisstyrelsen/Verksledningskansliet, 2013. 

 

Machado, Paulo, Daniel-Wrabetz, Joana, Teixeira, Marco, Albano, Manuel, 

Pereira, Marta, Sousa Santos, Boaventura de, Gomes, Conceição, Duarte, 

Madalena, Ellis, Tom, Akpala, James, Penedo, Santos, Alexandre, INHUMAN 

TRAFFICKING, Ministry of the Interior Directorate General of the Ministry of 

the Interior Observatory on Trafficking in Human Beings, 2010, ISBN 978-

989-95928-5-8. 

 

Människohandel för sexuella och andra ändamål: Lägesrapport 14, Rikspolis-

styrelsen/Polisavdelningen, 2014. 

 

Nationella underrättelsecentrets lägesbild av grov organiserad brottslighet 

2014-2015, Rikspolisstyrelsen, Stockholm, 2014. 

 

Zimmerman, Cathy, Hossain, Mazeda, Yun, Kate, Roche, Brenda, Morison, 

Linda & Watts, Charlotte, Stolen smiles: The physical and psychological 

health consequences of women and adolescents trafficked in Europe, The Lon-

don School of Hygiene & Tropical Medicine, London, 2006, s. 2. 



 45 

 

Zimmerman, Cathy, The Health Risks and Consequences of Trafficking in 

Women and Adolescents: Findings from a European Study, London School of 

Hygiene & Tropical Medicine, London. 

 

Global Report on Trafficking in Persons 2012, UNODC, Wien, 2012, ISBN 

978-92-1-130309-4. 

 

LEGISLATIVE GUIDES FOR THE IMPLEMENTATION OF THE UNITED 

NATIONS CONVENTION AGAINST TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME 

AND THE PROTOCOLS THERETO, UNITED NATIONS PUBLICATION, 

Wien, 2004, ISBN 92-1-133728-3. 

 

Skyddat boende – och sen? Erfarenheter i mötet med unga kvinnor utsatta för 

sexuell människohandel, Unga Kvinnors Värn, Stockholm, 2010. 

 

GRETA, Reply from Sweden to the Questionnaire for the evaluation of the 

implementation of the Council of Europe Convention on Action against Traf-

ficking in Human Beings by the Parties, GRETA(2013)17, Strasbourg, 2013. 

 

GRETA, Report concerning the implementation of the Council of Europe Con-

vention on Action against Trafficking in Human Beings by Austria, First evalu-

ation round, GRETA(2011)10, Strasbourg, 2011. 

 

GRETA, Report concerning the implementation of the Council of Europe Con-

vention on Action against Trafficking in Human Beings by Cyprus, First evalu-

ation round, GRETA(2011)8, Strasbourg, 2011. 

 

GRETA, Report concerning the implementation of the Council of Europe Con-

vention on Action against Trafficking in Human Beings by Slovak Republic, 

First evaluation round, GRETA(2011)9, Strasbourg, 2011. 

 



 46 

GRETA, Report concerning the implementation of the Council of Europe Con-

vention on Action against Trafficking in Human Beings by Denmark, First 

evaluation round, GRETA(2011)21, Strasbourg, 2011. 

 

GRETA, Report concerning the implementation of the Council of Europe Con-

vention on Action against Trafficking in Human Beings by United Kingdom, 

First evaluation round, GRETA(2012)6, Strasbourg, 2012. 

 

GRETA, Report concerning the implementation of the Council of Europe Con-

vention on Action against Trafficking in Human Beings by Belgium, First eval-

uation round, GRETA(2013)14, Strasbourg, 2013. 

 

GRETA, Report concerning the implementation of the Council of Europe Con-

vention on Action against Trafficking in Human Beings by Bosnia and Herze-

govina, First evaluation round, GRETA(2013)7, Strasbourg, 2013. 

 

GRETA, Report concerning the implementation of the Council of Europe Con-

vention on Action against Trafficking in Human Beings by France, First evalu-

ation round, GRETA(2012)16, Strasbourg, 2013. 

 

GRETA, Report concerning the implementation of the Council of Europe Con-

vention on Action against Trafficking in Human Beings by Latvia, First evalua-

tion round, GRETA(2012)15, Strasbourg, 2013. 

 

GRETA, Report concerning the implementation of the Council of Europe Con-

vention on Action against Trafficking in Human Beings by Norway, First eval-

uation round, GRETA(2013)5, Strasbourg, 2013. 

 

GRETA, Report concerning the implementation of the Council of Europe Con-

vention on Action against Trafficking in Human Beings by Serbia, First evalua-

tion round, GRETA(2013)19, Strasbourg, 2013. 

 



 47 

GRETA, Report concerning the implementation of the Council of Europe Con-

vention on Action against Trafficking in Human Beings by Sweden, First evalu-

ation round, GRETA(2014)11, Strasbourg, 2014. 

 

8.2 Offentligt tryck 

Prop. 2004/05:170 om ny instans- och processordning i utlännings- och med-

borgarskapsärenden. 

 

Prop. 2006/07:53 om genomförande av EG-direktivet om offer för 

människohandel. 

 

SOU 2008:41 Människohandel och barnäktenskap - ett förstärkt straffrättsligt 

skydd. Betänkande av Utredningen om människohandel m.m. 

 

8.3 Rättsfall 

JO 2013/14, s. 353. 

 

8.4 Författningar 

Utlänningslag (2005:716). 

 

Brottsbalk (1962:700). 

 

8.5 Utländskt material 

8.5.1 Norskt offentligt tryck 

Utlendingsdirektoratet (2013), Rundskriv 2013-014. Oppholdstillatelse for 

utlendinger som antas å være utsatt for menneskehandel (refleksjonsperiode 

mv.). 

 

8.5.2 Dansk författning 

Udlændingeloven, Nr. 863, 25. juni 2013. 

 



 48 

8.5.3 Finsk författning 

Utlänningslag 301/2004. 

 

8.5.4 Norsk författning 

Utlendingsforskriften. Forskrift av 21. December 1990 nr. 1028, om utlending-

ers adgang til riket og deres opphold her. M/endringer sist ved forskrift av 16. 

mai 2014. 

 

8.6 EU-rättsligt material 

Rådets direktiv 2004/81/EG av den 29 april 2004 om uppehållstillstånd till 

tredjelandsmedborgare som har fallit offer för människohandel eller som har 

fått hjälp till olaglig invandring och vilka samarbetar med de behöriga myndig-

heterna. 

 

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

förebyggande och bekämpande av människohandel, om skydd av dess offer 

och om ersättande av rådets rambeslut 2002/629/RIF. 

 

8.7 Internationellt material 

8.7.1 Dokument från internationella organisationer 

Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, 

Council of Europe Treaty Series - No. 005. 

 

Council of Europe Convention on Action against Trafficking in Human Beings 

and its Explanatory Report (Warsaw, 16.V.2005), Council of Europe Treaty 

Series - No. 197, SÖ 2010: 8. 

 

Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially 

Women and Children, supplementing the United Nations Convention against 

Transnational Organized Crime, United Nations Treaty Series, vol. 2237. 

 



 49 

Recommended Principles and Guidelines on Human Rights and Human Traf-

ficking. Report of the United Nations High Commissioner for Human Rights to 

the Economic and Social Council, UN Doc E/2002/68/Add.1. 

 

8.7.2 Internationella rättsfall 

C.N. and V. v. France 67724/09, judgement of 11 October, 2012, ECHR. 

 

8.8 Muntliga källor 

Bergström, Anna, beslutsfattare på Migrationsverket, Förvaltningsenheten, e-

post, 2014-04-08. 

 

Törnqvist Netz, Kajsa, beslutsfattare på Migrationsverket, Enheten för samord-

ning av utrikesfrågor, e-post, 2014-03-26. 

 

Ljunggren, Helena, intervju, kammaråklagare vid Internationella åklagarkam-

maren i Malmö, 2014-04-04. 

 

Voigt, Christina, intervju, kammaråklagare vid Internationella åklagarkamma-

ren i Stockholm, 2014-04-08. 

 

8.9 Elektroniska källor 

Brottsförebyggande rådet, ”http://statistik.bra.se/solwebb/action/”, enligt data-

basen 2014-05-26. 

 

UNODC, Addressing Trafficking in Persons since 1949, 

”http://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/2010/addressing-

trafficking-in-persons-since-1949.html”, lydelse 2014-05-29. 


