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Statistikinsamling från civilsamhället 2014 

I samarbete med den Nationella Rapportören har Plattformen för Civila Sverige mot människohandel 

tagit fram ett formulär för statistikinsamling från civilsamhället. Statistiken är förd över personer 

utsatta för människohandel som civilsamhället mött mellan åren 2010 och 2014. Följande 

organisationer har fyllt i formuläret och uppgivit fakta om 35 kvinnor: Caritas, Ersta Diakoni 

Barnrättsbyrån, Frälsningsarmén, Unga Kvinnors värn, Talita, Brottsofferjouren, Insamlingstiftelsen 

mot Trafficking, Ecpat and Stiftelsen Tryggare Sverige. 

I korthet: 

Statistiken visar bland annat att 10 av de 35 kvinnorna inte polisanmält att de utsatts för 

människohandel. Det framkommer att det finns omständigheter som gör det riskabelt och svårt för 

kvinnorna att polisanmäla. Asylfrågan är en komponent, men framför allt är sårbarhetsfaktorerna 

uppenbara. Nio av de tio som inte polisanmält har hamnat in i människohandeln genom hot eller 

tvång såsom att de blivit bortförda mot sin vilja eller sålts av familjemedlem. Hotbilden kvarstår för 

dessa kvinnor även efter att de tagit sig ur handeln, och de löper hög risk att hamna i 

människohandlarens kontroll återigen. Sex av dessa nio kvinnor kommer från tredje land. Och sex 

har barn, sammanlagt handlar det om 8-10 barn vars mammor lever under sådan hotbild att de inte 

vågar polisanmäla.  

Överlag framkommer att det finns många barn inblandade. Förutom att sju av 35 är minderåriga har 

16 kvinnor barn, sammantaget minst 24. Barnen lever antingen med släktingar i hemlandet eller 

tillsammans med mamma. Av de 9 mammor som har sina barn hos sig är situationen ofta oroande; 4 

är papperslösa, 1 lever med hot och 1 med missbruk.  

En särskild utsatthet uppvisas hos de som utsatts i annat land än Sverige, men fått problematiken 

uppmärksammad här. En annan problematik är att tre svenskor utsatts i eget land. Överlag finns 

många sårbarhetsfaktorer som förövarna utnyttjat. Många har en relation av något slag till 

förövaren, inte sällan är det en partner eller en person de är beroende av. Analfabetism, psykiska 

diagnoser, funktionsnedsättningar, föräldralöshet mm är sådana faktorer som utnyttjats av förövare 

för att vinna kontroll, förutom fattigdom och försörjningsbörda. 

Statistikpresentation 

Fördelningen över år är som följer: 

2010 4 

2011 4 

2012 4 

2013 11 

2014 12 

Uppgifter fördelade på år redovisas endast i enstaka fall nedan, då antalet personer är så lågt per år. 

Men det går att ta fram uppgifter per år om man vill ur den excelfil där uppgifterna lagrats. Likaså 

kan man följa personerna i registret och göra korskörningar av fakta. Här har det gjorts sparsamt. 

Civiltillstånd och ålder 

Av dessa totalt 35kvinnor är 18 ensamstående och 8 lever i partnerskap. Sju är minderåriga. För två 

kvinnor saknas uppgift om civiltillstånd. 
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Ursprungsland 

Flickan under 15 år är ryska. Den minderåriga mamman är från Nigeria. De övriga minderåriga 

kommer från Rumänien (3 st), Nigeria (1 st) och en från Sverige. 

Annars kommer de flesta kvinnorna från det forna Östblocket (22 av 35). Sju kvinnor kommer från 

Afrika samt en från Irak och en från Serbien. Totalt kommer tre från Sverige och är således utsatta i 

eget land.En svenska har som nämnts barn och en beroenderelation till förövaren. En annan svenska 

är minderårig med svår uppväxt och den tredje en ung kvinna med funktionsnedsättning som 

exploateras av sin partner. 

Nedan redovisas vilka länder kvinnorna kommer ifrån och vilka år de identifierats. 

 

 

Form av exploatering 

Alla 35 är utsatta för sexuell exploatering och niopersoner är multipelt utsatta, och har exploaterats 

även för tvångsarbete. Av dessa sex personer har två har även exploaterats för hushållsarbete och 

tre har tvingats begå kriminella handlingar.  
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sexuell exploatering 35 

tvångsarbete  7 

tvångsarbete i hushåll 2 

tvingats begå kriminella handlingar 3 

annan 1 

 

Destinations- och transitländer 

Kvinnorna har i 24 fall blivit utsatta enbart i Sverige (vad man känner till). 8 kvinnor har utsatts i flera 

länder, varav i sex fall Sverige varit ett av dessa destinationsländer.  En kvinna, en estniska har 

utsatts i sju olika länder; först i det egna landet Estland och sedan i Sverige, Norge, England, Italien, 

Holland och Tyskland. Det första land dessa kvinnor har utsatts i är, förutom Sverige; England, 

Estland, Holland, Irland, Italien, Marocko, Ryssland, Sudan och Guinea. Transit- och 

destinationsländer är annars; Marocko, Spanien, Italien, Holland, England, Tyskland, Sverige, Norge. 

Kvinnorna förs alltså från fattigare länder över gränser i Europa norrut och västerut, och utsätts i de 

rikare länderna i regionen. 

I fyra fall har kvinnorna utsatts i andra länder utanför Sverige, men deras situation har kommit till 

kännedom i Sverige. Och itre fall har svenskor som sagt utsatts i eget land. 

 

Relationen till förövaren 

Vi har frågat om kvinnans relation med förövaren. I nio fall är denne helt okänd för kvinnan tidigare. 

Vanligare är att det finns en relation; 10 uppger att förövaren är deras partner, 2 att det är deras 

förälder, en att det är en annan släkting. För flera finns andra former av relationer; i 6 fall är 

förövaren från kvinnans hemort, i 5 fall en bekant och i 2 fall ingår denna i "samma nätverk". I nio 

fall vet man inte vilken relationen är. 

Av de 9 kvinnor som hamnat in i handeln genom hot och tvång (se mer under rekrytering nedan) har 

6 en relation till förövare; två är barn till förövaren, två partner med förövaren och en släkt. De 

kvinnor som är barn till förövaren har själv egna barn att ta hand om. 



 

Rekryteringen 

Kvinnorna har rekryterats i sina hemländer på olika sätt. Här har man kunnat fylla i flera alternativ. 
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Förutom dessa angivna anledningar nämns andra omständigheter. Drogmissbruk och 

hedersproblematik nämns liksom föräldralöshet och dysfunktionella miljöer. Sammantaget verkar 

det finnas en rad sk push- and pullfaktorer som samverkat och lett till att kvinnorna/barnen hamnat i 

människohandeln. 

Det går inte att utläsa några trender över tid i dessa faktorer. Alla år förekommer att kvinnor 

bortförs mot sin vilja och genom hot om våld hamnat i handeln. Likaså är det varje år flera kvinnor 

som hamnar i handeln när de lockas med löften om arbete.  

De kvinnor som hamnat i människohandel genom hot och våld, alltså antingen/och blivit bortförda 

mot sin vilja, sålda av familjemedlem, utsatts för fruimportoch/eller annan hot och utpressning är 

totalt 9 kvinnor. Sex av de kvinnorna har barn, sammanlagt mellan 8-10 barn. Sex av kvinnorna 

kommer från länder utanför EU. Deras situation är komplicerad. 

Citat: 

"Sammanförda av släktingar för giftermål i hemlandet, för att sedan lyckligt ovetandes följa med 

mannen till Sverige. Hedersproblematik förhindrar kvinnan att bryta sig loss ur äktenskapet. Maken 

har sedan sålt kvinnan för sexuella tjänster till mannens vänner i Sverige. Mannen kontrollerar 

genom att utnyttja skam och skuld - risken för att utmålas som lösaktig/prostituerad medför att 

kvinnan kan anses dra skam över hela sin familj och släktingar även i hemlandet vilket medför en 

kvalificerad risk att utsättas av hot och dödligt våld av sin egen släkt. Äktenskapsskillnad är inget 

alternativ för dessa kvinnor. Kontroll sker även genom att se till att hon inte har några pengar, inte 

får gå ut och inte får lära sig svenska." 

"Barnet togs om hand av människohandlaren vid 5 års ålder, och såldes till män från 12 års ålder. " 

"Vi tror att det finns en lång historia av riskfyllt beteende pga svåra trauman i barndomen, bl a 

prostitution. I sökandet efter ett bättre liv i Sverige kom hon i kontakt med kriminella grupper som 

sedan utnyttjade henne på olika sätt." 

Första kontakt 

Vi har frågat vem som tog den första kontakten för att få hjälp. Det allra vanligaste är att polisen, i 

samarbete med socialtjänsten, förmedlat den utsatte till en NGO för hjälp. 20 av 35kvinnor som 

civilsamhället mött har fått sin första kontakt med polisen och/eller socialtjänsten. I sex fall har 

kvinnan själv tagit kontakten och 3 kvinnor har man fått kontakt med genom att ett vittne eller en 

bekant hört av sig. 3 kvinnor har fått sin första kontakt med en volontär eller anställd inom NGO. I 

övriga tre fall är det någon annan som hört av sig. Vare sig skola och vården har inte förmedlat 

någon kontakt. 

Av de nio kvinnor som hamnade i handeln genom våld och hot av något slag har inget identifierats 

av polis, utan de har tagit första kontakten: själva (4), genom vittne (3) eller uppmärksammats av 

NGO:n (2).  Här verkar civilsamhället ha en särskild roll att fylla. 



 

Polisanmält eller ej 

Av de 35 kvinnor som civilsamhället lämnat uppgifter om är 25

är en tänkbart utsatt och 9 troligen utsatta. Av dessa tio kvinnor vars utsatthet inte polisanmäl

lever sju utan papper i Sverige. En av dessa kvinnor våldtogs på flyktingförläggning i Sverige och 

väntar nu barn. En annan av dessa papperslösa är minderårig från tredje land. Av de andra tre vars 

ärenden inte polisanmäls är en analfabet och står i en beroenderelation till 

om både hedersproblematik och fruimport. En annan av de kvinnor som inte polis

förövaren, det handlar också om sk fruimport, och det fanns hot om våld med i bilden när hon 

hamnade i människohandel genom en familjemedle

polisanmälts har funktionsnedsättning

att sälja sexuella tjänster mot ersättning och tvångsarbete inom hushåll att begå kriminella 

handlingar. Det handlar alltså om olika grader av skyddslöshet och sårbarhet hos de utsatta som kan 

innebära risker för henne om ärendet polisanmäls. 

Av de nio personer som hamnat i handeln genom 

rekryteringen, har bara en polisanmält sin situation. 

har bara en polisanmält. De övriga tre 

och hot. 

Sårbarhetsfaktorer 

Man kunde ange om det fanns särskilda sårbarhetsfaktorer hos de utsatta.

beroenderelation till förövaren är vanliga sårbarhetsfaktorer. 

lade ett par till att kvinnan våldtagits som barn eller på flyktingförläggning, 

tidigare eller utsatts för våld tidigare

de faktorer som man kunde kryssa i även de som uppgiftslämnarna lagt till.

en rad olika faktorer som försvårar och komplicerar situationen för kvinnan, och också påverkar 

hennes hjälpbehov och de utmaningar hjälpgivare ställs inför.
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Citat på ytterligare försvårande omständigheter: 

"Kom hit efter exploatering i Ryssland (då var hon minderårig). Papperslös här och därför hamnade i 
prostitution." 
 
"Svår uppväxt" 
 

"Utsatts för grovt våld av förövarna." 
 
"Är svårt traumatiserad sedan barndomen. Har ett riskbeteende." 
 
"Stort behov av pengar och försörjning för sig själv och sjuk mamma." 
 
"Hedersrelaterad problematik - riskerar allvarlig förföljelse och dödligt våld om hon försöker bryta 
upp sitt förhållande." 
 
"Har försörjningsbörda för mamma och funktionshindrad bror." 
 
"Utsattes för våldtäkt på flyktingförläggning i Sverige efter flykt hit. Väntar sitt andra barn." 
 
"Föräldralös, människohandlaren är barnets föräldragestalt sedan 5 års ålder." 
 
"Utsatt för övergrepp som minderårig. Saknade kontakt med sina föräldrar under långa perioder av 
sin barndomstid." 
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 "Har en psykisk diagnos, samt hiv." 
 

"Alkoholiserad, beroende av droger. Hemlös." 

Hjälpinsatser 

Vilken hjälp har då de utsatta fått? Här kunde man också ge flera svar. Nedan följer en lista över 

olika insatser: 

erhållit skyddat boende 31 

direkt stöd av uppgiftslämnande NGO 30 

fått samtalsstöd 28 

fått ekonomiskt stöd 24 

fått juridisk rådgivning 17 

fått tillgång till socialt sammanhang 16 

fått tolkhjälp 15 

fått medicinsk vård 12 

fått hjälp söka asyl/uppehållstillstånd 10 

förmedlades till advokat 9 

överlämnades till polis 9 

överlämnades till socialtjänst 8 

fått arbete/praktik 5 

erhållit reflektionsperiod 4 

erhållit tillfälligt uppehållstillstånd under rättsprocessen (TUT) 4 

fått utbildning 4 

förmedlades till annan NGO för stöd 3 

fördes till sjukhus 2 

sändes hem direkt 2 

hot- och riskbedömning utförd 2 

personen avvek 1 

ingen hjälp 0 

 

De allra flesta har fått skyddat boende, samtalsstöd, och ekonomiskt stöd. Hälften har erhållit socialt 

sammanhang och nära hälften juridisk rådgivning, tolkhjälp och medicinsk rådgivning. Sysselsättning 

i form av arbete/praktik/utbildning har en handfull erhållit. Endast två kvinnor har fått en hot- och 

riskbedömning utförd, vilket kan tyckas anmärkningsvärt med tanke på att det finns mycket hot i 

bilden, ändå från rekryteringen, i flera fall. En har fått hjälp med lägenhet efter utflytten från skyddat 

boende. Och en kvinna har idag ett första handskontrakt. Då har hon först haft flerårigt stöd av NGO.  
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Kvinnorna har haft behov av ytterligare hjälp. Problem som NGO:erna mött rör; möjligheten att få 

tolkhjälp när det inte ges ersättning; behovet av att stanna och få söka asyl och problematiken med 

Dublin-ärenden; inte tillgång till reflektionsperiod eller inte tillräckligt lång reflektionsperiod; efter 

nedlagt polisutredning finns inga resurser att få psykiatrisk vård som kvinnan behöver; svårt få 

tillgång till svenskundervisning och praktikjobb, svårigheter att få vård då de sista fyra siffrorna 

saknas.  

Några citat: 

"Kvinnan har läkarkontakt men det brister i psykiatrisk kontakt vilket vi tror hon skulle behöva. 

Eftersom polisutredningen lades ner i brist på bevis har vi tagit över ansvaret för henne helt och 

hållet." 

"Längre reflektionstid för att hinna landa och utifrån det fatta mer genomtänkta beslut." 

"Innan vi kom in i bilden fick hon dålig hjälp av Migrationsverket, hade en manlig god man och 

advokat som hon pga av sina erfarenheter inte vågade berätta saker för. " 

"Eftersom kvinna inte hade de fyra sista siffrorna var det svårt ge henne det medicinska stöd och 

hjälp som hon behövde här första gången." 

Rättslig åtgärd 

Vidare frågade vi om rättslig åtgärd inletts. I 25 fall hade kvinnans situation polisanmälts och en 

förundersökning inletts; i 18 fall för människohandel och i sju för koppleri. 

 

Asyl- och uppehållsfrågan 

Vi frågade också om den utsatte sökt asyl eller uppehållstillstånd. Tre är svenska medborgare. Och 

två vet vi inte var de befinner sig i denna process.9 kvinnor har återvänt frivilligt, och på senare år 

har återvändandeprogrammet använts, 6 har använt detta. Totalt har 15 kvinnor återvänt. 

Uppgiftslämnare påpekar att det finns problem med att återvändandeprogrammet inte gäller 

människohandelsutsatta som fått avslag på asylansökan. Annars lovordas återvändandeprogrammet 

som ett fungerandeoch bra initiativ som kan ge hjälp lite längre än till gränsen. 
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En kvinna har fått beviljat permanent uppehållstillstånd och finns alltså kvar i Sverige, hon har dock 

aldrig polisanmält att hon utsatts för människohandel. Tre har fått beviljat tillfälligt 

uppehållstillstånd 2014 och är förmodligen i Sverige just nu under rättegång. 8 kvinnor har sökt 

permanent uppehållstillstånd, av dessa har två avvisats, en till tredje land och två till annat EU-land. 

Ytterligare en kvinna har avvisats direkt till annat EU-land. Kvinnanhar varit troligen utsatt i annat 

land och lever med ett barn, samt är gravid. Hon blev utsatt för våldtäkt på en flyktingförläggning i 

Sverige. Ingen av dessa tre kvinnor har dock återvänt, utan får förmodas vistas utan papper i Sverige.  

 

 2010 2011 2012 2013 2014 total 

beviljad PUT 1     1 

sökt PUT 1 1 1  2 4 

beviljad TUT     3*  3 

återvänt 
frivilligt 

1 2 2 4  9 

ÅterväntIOM   1 5* 6 

inget 
återvändande 

  1 3 2 6 

vet ej 1   1  2 

Sv. medborgare   3  3 

total 4 3 4 12 12 35 

* Två av de som återvänt via IOM har också haft beviljad TUT, här redovisas de endast i kolumnen 

återvänt via IOM. 

Återvändandet och tiden efteråt 

Vad gäller återvändandet är det 15 som ännu är kvar i Sverige, av vilka 2 fått PUT. Dessutom är ju tre 

svenskor. 6 personer av de som återvänt har tagit del av återvändandeprogrammet via IOM 

Länsstyrelsen Stockholm. Tre kvinnor vet man inte om de återvänt eller ej. Av de nio som återvänt 

frivilligt har tre fått stöd av NGO i hemlandet.Av de nio kvinnor som rekryterades genom tvång och 

hot var det 8 som inte hade polisanmält. Den som polisanmälde har återvänt frivilligt. Av övriga 8 

kvinnor har två återvänt frivilligt och får stöd av en NGO i hemlandet. En, den minderåriga mamman, 

hör till de som fått PUT i Sverige. En kvinna vet vi inte hur det gått för. En kvinna har avvisats till 

tredje land. Ingen av de två har barn. Tre andra kvinnor, varav två mammor, söker nu PUT. 

Vilket stöd och skydd får då kvinnorna efter ett återvändande eller om de stannar i Sverige? Här är 

några citat ur sammanställningen: 

”Hon stannade i vårt boende och deltar i vårt program. Hon kommer få långsiktigt stöd, hjälp att 

söka arbete och bostad.” 

”Kvinnan återvänder hem då o då idag men aktar sig noga för att vistas där hon tro hon fortfarande 

är eftersökt av kriminella gäng. Vi har ofta kontakt med kvinnan, då hon ringer då o då. Hon bor dock 

i Sverige nu permanent.” 

”Kvinnan har kommit och gott till Sverige. Sedan i maj bor hon hos oss igen och vi har kunnat hjälpa 

henne så hon nu har de fyra sista siffrorna. Vi hoppas hon kan hitta jobb men hon har som sagt en 

psykisk sjukdom och äter starka tabletter. Orkar inte så mycket.” 

”Har sannolikt inte återvänt eftersom det skulle innebära allvarlig förföljelse i hemlandet alt. har 

återvänt tillsammans med maken.” 
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”Hon är tillbaka i prostitution. Hon har inget annat val. Det vi och även Återvändandeprojektet 

erbjuder (långsiktig hjälp) är inget alternativ för henne, eftersom hon måste betala för sin mammas 

omvårdnad i hemmet. Mamman är förlamad efter en operation. Det känns mycket frustrerande.” 

”Det var så pass nyligen så vi vet inte mycket, men vi håller kontakt och hittills vet vi att kontakt med 

NGO etablerats.” 

”Nej, vi kan inte hålla kontakt. Hon har inte tillgång till Internet hemma och svarar inte på 

telefonnumret.” 

”Nej tyvärr inte. Hon var tacksam för stöd men såg sig inte som utnyttjad. Hon hade säkert tackat ja 

om vi kunde erbjuda ett annat arbete, men ville inte ingå i återvändandeprogrammet. 

”Hon levde som papperslös här med ett av sina tre barn. Hon valde att återvända hem. Först fick hon 

och barnen hjälp med tillfällig bostad och hon skulle även få hjälp att hitta ett arbete, men vi tror att 

hon letade sig vidare själv. Vi har försökt ha kontakt med inte lyckats.” 

Engagemanget för att ge långvarig hjälp finns, men det är svårt att följa upp hur det går och kunna 

erbjuda bra alternativ.  

Kompletterande information 

Uppgiftslämnarna kompletterar informationen i statistikinsamlingen: 

”Vi upplever att många av de kvinnor som vi har haft kontakt med men även de som vi ständigt har 

kontakt med kan och vill återvända hem några veckor eller dagar till hemlandet o även om det är 

förenat med fara att återvända så väljer flera att göra det då o då. Hälsa på någon mamma eller barn 

eller vänner.” 

”Hedersproblematiken saknas. Hedersrelaterat våld och förtryck är enligt min bedömning det som 

sannolikt gör att mörkertalet är så stort. Det räcker inte med kategorier som "importhustru" 

eftersom kvinnan många gånger blir lovad guld och gröna skogar, gifter sig fullt frivilligt men i 

Sverige blir utsatt för exploatering. Skuld och skam och familjens heder gör att vänner och släkt 

direkt eller indirekt kontrollerar kvinnan i Sverige även från hemlandet - i princip oavsett vad maken 

gjort. Kvinnan kommer inte bli trodd och kan inte fly eller återvända till hemlandet utan att riskera 

allvarliga konsekvenser. Kvinnan saknar även i regel det nätverk som krävs i Sverige för att kunna 

söka sig hjälp. Ev. barn används som medel för utpressning, de hotar att döda eller skada barnen alt. 

ta barnen ifrån kvinnan. Kvinnan gör enligt min erfarenhet den bedömningen att det för egen och 

sina barns personliga säkerhet är bäst att uthärda än att göra en polisanmälan/söka hjälp.” 

”En fördjupad kartläggning om barn "brottsoffer i andra led" och deras situation. Det vill säga barn 

vars föräldrar är eller varit utsatta för människohandel.” 

" Vi vill lyfta fram barn där mammorna (papporna) är utsatt för människohandel. Vi benämner dem 

barn brottsoffer i ″andra led″. De finns inte med i någon statistik men vi ser genom de ansökningar vi 

får in att utsattheten är stor. Barnen befinner sig ″här och där″. Det finns exempel på att barn bott 

med sina mammor på bordeller (i Sverige) eller hemma hos hallicken i hemlandet när mamma åkt 

runt i Europa för prostitution." 

" En trend vi kommit i kontakt med senaste månader är att det verkar som fler  av samma släkt är 

ihopkopplade både när det gäller att ha varit utsatt för människohandel  men även i fråga om att 

utnyttja kvinnorna." 
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En pilot inför framtiden 

Formuläret är framtaget i samarbete mellan plattformen och nationella rapportören. Det är 

en pilot. 

Efter presentation av en preliminär sammanställning hölls en två timmar lång Dialogforum 

kring statistiken med uppgiftslämnare och nationell rapportör och andra organisationer inom 

människohandelsområdet.  

Rekommendationer inför framtiden: 

-Fortsätt samla in statistik om civilsamhällets kontakter 

-Ställ frågan om hur länge kvinnorna vistats på ett skyddat boende 

-Hur länge varande kontakten mellan uppgiftslämnaren och den utsatta är bra att veta? 

-Det bör vara möjligt att fylla i om man tipsat polisen, även om den utsatta inte velat anmäla. 

-Fråga om kvinnan vill återvända hem för att återförenas med sina barn, det är ofta de bara 

vill hem till sina barn och inte stanna av den anledningen.  

- Fråga om barnen är omhändertagna av samhället 

-Fråga om det förekommit hot och tvång genom religiösa riter, eller voodoo eller annan form 

av andlig utpressning. 

 

 

/ninnamörner 

För Plattformen mot människohandel 

26 september 2014 

 


