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Abstract  
This study aims to examine why organizations and authorities think girls end up in trafficking 
and why they re-traffick after getting help. We’ve also chosen to study how the organizations 
consider their work being done and how they think it can be improved. Since Sweden is a 
country with pretty low rate of trafficking victims 2016, we included the Mekong Area in 
southeast Asia as a comparison. The area differs from Sweden in terms of social, economical 
and cultural aspects and has a considerably higher level of vulnerability the same year.  
Through a qualitative interview study we wanted to receive these answers and the empirical 
data that we achieved was derived from 11 interviews where three were from agencies and 
seven from organizations working with this issue. The theory we use belongs to stigmatization 
from a perspective interactionist, social bond and a gender section. The results obtained are that 
many people ending up in trafficking because of economical issues and hoping for a better life. 
Many people re-traffick after they received help because their self-image has negatively 
changed and the society has stigmatized them for their situation. The interviewers meant that 
their work is progressing however there is still a lot of work to do for it to be perfect, focusing 
on cooperation and knowledge.  
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1 Inledning     
Vissa menar att det aldrig funnit sån bredd på slaveri som det finns idag, ja slaveri, 

fast på ett annat sätt än förr, det vi syftar på är människohandel. Under 2016 befann 

sig ungefär 45,8 miljoner människor under slavliknande förhållanden (Global Slavery 

Index 2016, s.5). Utnyttjandet sker i många olika former, däribland tiggeri, 

arbetskraft, adoption och sexuella ändamål. När det gäller trafficking med sexuella 

ändamål utsattes uppskattningsvis 1,2 miljoner, eller ett av fem, barn för det under 

2016. Fyra av fem offer är också flickor eller kvinnor därför har vi valt att fokusera 

just på minderåriga flickor i vår uppsats (Unicef 2017). 

Enligt FN beräknas ungefär 880 000 personer vara utsatta för människohandel 

i Europa där människohandel för sexuella ändamål står för hela 70%. I Sverige fanns 

det uppskattningsvis 1800 personer utsatta för trafficking år 2016 enligt Global 

Slavery Index (Global Slavery Index 2016, s.31). Eftersom att det är en illegal 

verksamhet som sker i det dolda är all statistik på området ungefärlig och mörkertalet 

beräknas vara stort. Överlag brukar människohandel svara för den tredje största 

organiserade brottsligheten efter illegal vapenindustrin och narkotikahandel. Handeln 

med människor sker framförallt från fattigare delar av världen till de rikare 

(Fredriksson & Molnar 2011, s.8).    

I många länder inklusive Sverige är det olagligt att köpa sexuella tjänster i och 

med sexköpslagen som kom år 1999. Man hade tre olika förslag till lagföring kring 

prostitution där det stod mellan att inte kriminalisera något, kriminalisera båda parter 

eller kriminalisera köparen. Den slutgiltiga versionen innefattar bara kriminalisering 

av köparen (Eduards, 2007, s.148). Siffrorna är olika och vaga eftersom polisens 

resurser inte räcker till för att kunna utföra räder och tillslag i tillräckligt stor 

utsträckning. Statistiken år 2014 visar att 7,5% av svenska män mellan 18-65 år någon 

gång köpt en sexuell tjänst. (Mujaj & Netscher 2015, s.25). Något man måste ha i 

åtanke är att även denna statistiken är ungefärlig då mycket av handeln sker över 

internet och med personer utan svenskt medborgarskap vilket gör det svårt att få rätta 

siffror (Polismyndigheten 2015, s.20).      

Även om trafficking sker i Sverige är det inte ett av de mest utsatta länderna 

vilket däremot Mekongområdet (se begreppsdefinition nedan) i Asien är. 

Mekongområdet tillhör ett av de mest sårbara delarna i världen där cirka 4 miljoner 

(4745100) personer beräknas blivit utsatta för någon form av människohandel år 2016 
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(Global Slavery Index, 2016 s.51). I den här studien kommer vi att använda oss av 

just detta område som jämförelse med Sverige.      

  

1.1 Begreppsdefinitioner 

Eftersom att vi valt att skriva om trafficking som med svensk benämning ofta kallas 

människohandel finns en relevans att klargöra en del begrepp som uppkommer under 

uppsatsens gång för att underlätta läsningen. 
  

Människohandel med sexuella ändamål / Trafficking     

Människor transporteras/fraktas över nationella gränser i syfte att utnyttjas till sälja 

sexuella tjänster. Det handlar ofta om organiserad brottslighet med omfattande aktörer 

och utbredning. Personerna bli lurade till att göra annat och lever under hot och tvång 

vilket gör det svårt för dem att ta sig ur (BRÅ 2008, s.7).  
      

Prostitution 

Prostitution benämns verksamheten där en eller flera personer utför sexuella tjänster 

mot betalning. De som tar emot de sexuella handlingarna kallas köpare och ofta 

bedrivs prostitution i bordeller som är en lokal där en organiserad 

prostitutionsverksamhet. Vid annat fall kan en person vara egenföretagare som 

prostituerad och ha verksamheten på egen vald plats (Nationalencyklopedin, u.å). 
  

Återfall     

Efter att kvinnorna fått hjälp att ta sig ur trafficking faller många av dem tillbaka till 

sexhandel igen (Jobe 2010, s.15). Orsaker till detta och strategier för att minska 

återfallsstatistiken kommer vi att diskutera senare i uppsatsen.   

      

Hallick      

En person som tjänar pengar på någon annan som befinner sig i prostitution 

(Polismyndigheten 2015, s.16) 
  

Mekongområdet      

Genom Kina, Laos, Burma, Thailand, Vietnam och Kambodja rinner en av Asiens 

största floder kallad Mekong, vilket lett till att området kring dessa länder kallas 
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Mekongområdet. Området är särskilt utsatt för trafficking då mycket migration sker 

mellan länderna (World Vision 2014, s.3).   
        

2 Syfte 
Det finns mycket kunskap och forskning gjord inom områdena människohandel och 

återfall men inte tillräckligt för att kunna förhindra att det sker. Vi har valt att 

intervjua ett antal organisationer och myndigheter i Sverige och Mekongområdet för 

att ta reda på vad de anser är anledningen till att unga flickor hamnar i trafficking och 

vad som krävs för att stoppa återfallen och på sikt också trafficking som fenomen. Vi 

vill även se om det finns någon skillnad i deras syn och arbete beroende på land. Detta 

med syfte att lyfta fram hur olika organisationer/myndigheter arbetar och hur de 

upplever situationen för unga flickor för att bidra med ytterligare kunskap på området.  
      

2.1 Frågeställningar 

• Varför hamnar unga flickor i trafficking och återfaller efter att de fått hjälp 

enligt organisationer/myndigheter som är verksamma inom området? 

• Hur anser organisationerna/myndigheterna involverade i arbetet mot 

trafficking att man bör tackla problemet?  

• Vilka hinder och möjligheter finns inom arbetet? 

• Differerar syn och arbetssätt mellan svenska myndigheter och organisationer 

mot de i Mekongområdet? 

  

2.2 Avgränsningar   

Vi är väl medvetna om att 5% av alla som är utsatta för trafficking är män men har i 

denna uppsats valt att rikta in oss på minderåriga flickor eftersom att den gruppen 

trots allt svarar för den största delen av de utsatta (Real stars, fakta om trafficking, 

u.å).  Mycket går att förklaras utifrån våra valda teorier även på män och unga pojkar. 

Männen är oftast utsatta för en annan typ av människohandel i form av slavarbete och 

inte sexuellt utnyttjade i lika hög utsträckning som kvinnor och unga flickor som 

fortfarande är i klar majoritet. För att inte göra studiematerialet allt för omfattande har 

vi alltså valt att lägga vårt fokus på unga flickor. En annan anledning handlar om 

tillgång till fältet. Då vi hade begränsat med tid att göra vår datainsamling valde vi ett 

spår där vi redan hade viss kontakt etablerad från start.  
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Med det sagt vill vi betona att vi inte på något sätt vill förringa någons lidande och vår 

önskan är att ingen ska behöva bli utsatt för någon form av människohandel i 

framtiden. 
     

2.3 Lagen 

2002 införde Sverige lagen om brott mot människohandel men ändrades 2010 till att 

inkludera alla som blivit utsatta för människohandel, även fast det inte är i syfte för 

sexuella ändamål. Den har även ändrats för att effektivisera straffbestämmelserna och 

straffrättsliga skyddet genom att det inte krävs att tvång har använts för att kunna 

dömas om offret är under 18 år (Polisen, u.å.). Nedan presenteras lagen om brott mot 

frihet och frid som är högst relevant i vår uppsats eftersom de som blir utsatta för 

trafficking utsätts för nedanstående brott.  

Om brott mot frihet och frid 
4 kap. 1 a § brottsbalken (2010:371) 

Den som, i annat fall än som avses i 1 §, genom olaga 

tvång, vilseledande, utnyttjande av någons utsatta 

belägenhet eller med annat sådant otillbörligt medel 

rekryterar, transporterar, överför, inhyser eller tar emot 

en person i syfte att han eller hon ska exploateras för 

sexuella ändamål, avlägsnandet av organ, krigstjänst, 

tvångsarbete eller annan verksamhet i en situation som 

innebär nödläge för den utsatte, döms för människohandel 

till fängelse i lägst två och högst tio år. 

  

En ny paragraf gällande minderåriga infördes 2005, vilket för oss är relevant då 

studien utgår ifrån just denna grupp. Paragrafen i brottsbalken säger: (Fredriksson & 

Molnar 2011, s.13)  

Om sexualbrott 
                    6 kap. 9 § Brottsbalk (1962:700)               

"Den som förmår ett barn som inte fyllt arton år att mot ersättning företa eller tåla en 

sexuell handling döms för köp av sexuell handling med barn." Denna bestämmelse 
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gäller även om ersättningen har utlovats eller getts av någon annan person än den 

person som är förövare. Straffet för sexuellt ofredande av barn är böter eller fängelse 

i högst två år och för grova brott fängelse i lägst sex månader och högst sex år.” 

En lag som även är aktuell i vår uppsats är köp av sexuell tjänst. För att underlätta 

läsandet och förståelsen av studien skriver vi ut den rådande lagstiftningen.  

  

Köp av sexuell tjänst 
6 kap 11 § brottsbalken (2011:517) 

Den som, i annat fall än som avses förut i detta kapitel, 

skaffar sig en tillfällig sexuell förbindelse mot ersättning, 

döms för köp av sexuell tjänst till böter eller 

fängelse i högst ett år. 

Vad som sägs i första stycket gäller även om ersättningen 

har utlovats eller getts av någon annan 

  

  

Sammantaget finns sexköpslagen i syfte att minska efterfrågan på köp av sexuella 

tjänster, genom att minska efterfrågan minskar samtidigt människohandeln. Med 

lagen som stöd arbetar polisen med att få bukt med problemet genom att kartlägga 

och spåra både offren utsatta för trafficking och även hallickarna (Polisen, u.å.). 

 

3 Tidigare forskning 
I följande kapitel presenteras tidigare forskning som kommer ge oss inblick i hur 

studiefältet ser ut kring våra frågeställningar vilka vi senare kommer använda oss av 

vid analysen av det insamlade materialet. Vi har använt oss av diverse sökmotorer 

som google och Summon från HKR där vi använde oss av sökord som trafficking, 

trafficking återfall, människohandel mm. Genom att läsa artiklar som hänvisar till 

andra referenser har vi även kunnat finna dessa och fortsätta vårt sökande av tidigare 

forskning. Den information vi fann intressant och relevant redogörs i följande kapitel. 

 

3.1 Varför hamnar vissa i människohandel? 

Kvinnor och unga flickor är i högre utsträckning än män utsatta för människohandel 

och detta beror på de ojämlika maktrelationerna som finns i samhället i stort. Detta är 
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också en bidragande faktor till att efterfrågan för den här gruppen är betydligt större 

än vad den är för män (Amnesty 2016, s.6). 

Bakgrund och erfarenheter hos de unga flickor som hamnar i människohandel varierar 

i övrigt stort. Ibland finns ingen konkret riskfaktor involverad och i andra fall kan det 

handla om individuella faktorer som socioekonomisk status, sexuell läggning, 

missbruk och andra familjerelaterade problem eller att ha blivit utsatt för sexuella 

övergrepp. Det finns även samhälleliga faktorer som kan inverka på att barn hamnar i 

människohandel. Bristande resurser, hög kriminalitet och brist på kunskap om sexuell 

exploatering är exempel på detta (Landborg, Jonsson & Svedin 2015, s.11). 

Samtidigt som studier visar på att gatuprostitutionen minskat, kan man se att 

människohandel över internet istället ökat. Även om kunskapen om den här typen av 

sexhandel ökar och system utvecklas är det betydligt svårare att identifiera och 

bedöma den här typen av brottslighet. Några anledningar till att internet fått en större 

betydelse i dessa sammanhang tros delvis bero på förbudet mot sexköp som infördes i 

Sverige 1998. Exponeringen av unga flickor har även ökat och är mer lättillgängligt 

än tidigare som skulle kunna bidra till en ökad risk att utsättas för sexuella övergrepp 

och utnyttjande (BRÅ 2011 ss.111-112). 

Orsaker till att kvinnor och unga flickor lämnar sitt hemland kan vara problem 

inom familjen, konflikter med andra familjer, en förhoppning att hitta en make eller 

att pröva något nytt. Hos kvinnorna kan det också finnas något av en ”glorifiering av 

västvärlden”. Att se världen från ett annat perspektiv kan utgöra en lockelse att till 

varje pris komma till ett land som Sverige (Ehrenreich & Hochschild 2003, ss.154-

163). 

 

3.2 Mellan två världar 

Hedin och Månsson (1998) har i sin bok Vägen ut! om kvinnors uppbrott ur 

prostitutionen, utfört en djupintervjustudie mellan åren 1980-1990 med fokus på hur 

kvinnorna själva anser att deras liv varit efter de brutit upp. Kvinnorna uppgav att de 

vid uppbrottet befunnit sig i en väldigt utsatt situation. Ofta behöver de hantera 

känslan av skam, som ofta stigmatiseras utifrån samhället (Hedin & Månsson 1998, 

s.211). Det kan lätt hända att de, på grund av stigmatiseringen, hamnar i ett 

utanförskap och en utsatt position (ibid s.236). De befinner sig mellan två världar som 
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gör att identitetssökandet hos kvinnan påbörjas på nytt och självbilden ifrågasätts. 

Hon måste finna en balans mellan samhällets syn och hennes egen (ibid s.215).    

Vid själva uppbrottet är behovet av stöd som störst då krisreaktion, 

skamkänslor och dylikt kan uppstå (Socialstyrelsen 2015, s. 40). Det kan behövas 

professionell hjälp flera år efter uppbrottet. Det kan röra sig om många anledningar 

till att man har svårigheter att ta sig ur, såsom att man är offer för människohandel, 

drogproblem, skuldsatt mm. Det är inte att ta ett beslut eller ta kontakt med polisen 

som är det svåraste utan det är processen direkt efter (ibid s. 41). Det kan vara att få 

hjälp att komma bort från sin hallick som orsakat fysisk och psykisk ohälsa gentemot 

offret. Det är en rad olika steg som måste tas för att komma tillbaka till samhället där 

ny identitet, ny bostad, nytt jobb eller liknande krävs. Det kan vara svårt att komma in 

på arbetsmarknaden och omställningen kan bli stor, svårigheter såsom avsaknad av 

utbildning eller arbetserfarenhet. Även personliga hinder där ekonomin förändras 

efter att de haft goda inkomster när de sålt sex (ibid s.41). 

Ofta sker mycket av stödet till traffickingoffer av frivillighetsorganisationer 

som erbjuder liknande eller annan hjälp (Socialstyrelsen 2008, s.52). De erbjuder 

allting från skydd, rådgivning, krisbearbetning och det finns även många som har ett 

telefonnummer de kan ringa till för att prata (ibid s.9). 

Enligt en studie som gjorts på 42 sexarbetare i Thailand kunde de se i många 

av fallen att kvinnornas beslut av att gå från prostitution berodde på 4 olika faktorer. 

Ekonomisk status, stadigvarande relationer, attityder gentemot sexhandel och 

erfarenheter av HIV/AIDS. Den ekonomiska statusen var den mest betydande faktorn 

där kvinnan oftast var den som hade huvudansvaret för familjens försörjning och när 

ekonomin är stadig väljer hon att lämna prostitutionen (Manopaiboon et al. 2003, 

s.42). 

  

3.3 Återfall 

Om man inte får rätt hjälp och stöd vid uppbrottet ökar sannolikheten för att man 

återfaller. Hedin och Månsson (1998) skriver i sin ovannämnda studie att 

stigmatisering är en anledning till att flera tjejer upplever svårigheter att komma 

tillbaka till samhället. Den ekonomiska situationen samt svårigheter att kunna platsa 

in i samhället igen gör att många tjejer återfaller. Att falla tillbaka till något de är vana 
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vid även fast det är en utsatt position. Även barndomen är en viktig pusselbit, då vissa 

har blivit utsatta för sexuella övergrepp vilket försvårar situationen (Hedin & 

Månsson 1998, s.201). Relationen till föräldrar och vänner behöver även vara stark, så 

de får stöd och hjälp när de väl bestämmer sig för att söka skydd (ibid s.264). 

De flesta som återfaller gör detta oftast inom 2 år efter uppbrottet och familjen 

har en stor betydelse för om de återfaller eller inte (Jobe 2010, ss.11-12). Utomlands 

är anledningarna olika där den främsta anledningen är om en person blivit såld utanför 

hemlandets gränser. Det kan vara att de känner sig ensamma och anser att deras 

hallick har tagit hand om dem och att de inte kan lämna den. I vissa fall utvecklar de 

en sorts empati för deras förövare och inte kan lämna dem, ett så kallat 

Stockholmssyndrom (Walker-Rodriguez & Hill, 2011).  

Ibland kan de känna att de står i skuld till hen för att de gett en tak över 

huvudet och mat att äta. Kan även vara att de befinner sig i en ekonomisk skuld till 

hallicken. Hot och psykiskt våld är inte ovanligt, där hallicken hotar med att skada 

viktiga personer för offret om de avviker eller dylikt (Jobe 2010, s.55). Det är även 

vanligt förekommande att familjen är avvisande inom vissa kulturer vilket ökar 

sårbarheten. Det kan även vara de som har skickat iväg flickan för att tjäna pengar 

från första början (ibid s.39). 

        Faktorerna skiljer sig från den svenska forskningen som menar på att de är 

strukturella faktorer i form av tillgång till bostad, arbete, utbildning osv. 

Relationsbundna faktorer vilket stämmer överens med forskningen från Thailand. 

Individuella drivkrafter och resurser som egna intressen och drömmar men även en 

kritisk händelse i livet kan vara avgörande (Socialstyrelsen 2015, s.40). 

 

3.4 Vad bör vi göra? 

Socialstyrelsen menar att stödet till traffickingoffer bör vara fokuserat till tre 

grundpelare: rehabilitering, repatriering och re-integrering (Socialstyrelsen 2008, s. 

52). 

Tidiga insatser är viktiga för att minimera risken för återfall men absolut 

viktigast är långsiktig hjälp och samverkan, både på lokal men också nationell nivå 

(Polismyndigheten 2015, s.42). Mycket av det stöd vi kan se idag för traffickingoffer i 

Asien kommer från internationellt håll men sker även på en lokal nivå. Utveckling på 
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lokal nivå behövs för att bättre kunna tillgodose offrens behov och ta itu med detta 

komplexa problem. Åtgärder som skulle kunna göras här är att utveckla den 

ekonomiska situationen på lokal nivå, detta är bland annat viktigt för att kunna 

erbjuda fd traffickingoffer arbete. Effektivare återinterageringsprogram och andra 

stödprogram behövs för att offrens ska kunna återgå till ett normalt liv på ett tryggt 

sätt (ibid s. 39). Ta hänsyn till offrets ålder och ibland är det bästa att inte skicka 

tillbaka personen till ursprungslandet beroende på hur förhållandena ser ut där och 

vad personen i fråga har att vänta. Skickas de tillbaka till de förhållanden som ledde 

till trafficking från första början är risken för återfall hög. 

  Jobe menar att det är viktigt att upplysa lokalsamhällen om trafficking. I 

många fall där familjen väljer att avvisa personen eller denne på andra sätt blir 

stigmatiserad, beror det ofta på bristande kunskap i området. För att minska 

stigmatiseringen av traffickingoffer skulle bättre utbildning och kunskap på området 

vara fördelaktigt (Jobe 2010, ss.58-60). 

  I Sverige har Länsstyrelsen ett stödprogram för personer som utsatts för 

människohandel med avsikten att rehabilitera dessa personer, oavsett om de stannar i 

Sverige eller planerar att återvända till sitt hemland. Här ligger fokus på dels 

långsiktiga lösningar dels stöd i den mer akuta fasen (BRÅ 2011, s.54). Till det akuta 

stödet är avsikten att ett nätverk av olika boende och organisationer ska samverka. I 

det långsiktiga ligger fokus mer på arbete, boende och andra saker som leder till ett 

välfungerande liv. Oavsett insatser är ett fungerande nätverk av dels frivillig 

organisationer men också olika myndigheter av största vikt (ibid s.55). Detta gäller 

inte bara inom Sverige utan även i det internationella samarbetet (ibid s.127). 

I Sverige använder man sig ofta av samtalsterapi. Samtalsgrupper, rådgivning 

via telefon eller internet eller psykosocial verksamhet för att hjälpa personer ur 

sexhandel och minimera risken för återfall (Socialstyrelsen 2008, s. 10). 

  

3.5 Okunskap 

Det har bedrivits omfattande forskning på området men det krävs fortfarande mer för 

att smidigare kunna kartlägga kunder, säljare, kriminella nätverk mm. Alla dessa led 

krävs för att kunna upplösa en kriminell organisation där alla pusselbitar behöver 

läggas (Polismyndigheten 2015, s.43). 
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Brå menar att vi behöver minimera de stereotypa bilderna av traffickingoffer 

och alla indikationer behöver räknas in. Det har tagits i ny form nu där de inte blir 

inlåsta eller fysiskt misshandlade utan nu talar man om att de blir bundna till deras 

hallick psykiskt, genom hot, nedtryckning osv. Språket har även kommit att bli ett 

hinder och omhändertaget av deras pass är ett annat sätt att låsa in dem på. Det har 

blivit ett osynliggörande utnyttjande för att man vill skifta fokus till köparna (BRÅ 

2008, s.8). 

Männen som deltog i BRÅs studie uppger att de hade avstått från att köpa då alla 

menar att kvinnor som utsätts för människohandel är något förfärligt som de inte vill 

ta del av eller förknippas med (BRÅ 2008, s.49). 

Hallickarna är medvetna om att sexköparna inte vill köpa traffickingoffer, men 

utländska kvinnor efterfrågas och genom annonserna måste kvinnornas ge ett sken av 

att vara egenföretagare (ibid s.8). Den vanligaste arenan är i lägenheter som 

hallickarna besörjer sina offer eller på hotell eller lägenheter som arrangerats via 

mellanhänder. Hotell där det inte finns nattpersonal gör det enkelt för dem då 

övervakningen är minimal. Således blir hotellpersonal, fastighetsägare och civila 

personer en fundamental brottshämmande aktör för polisen (ibid s.73). Det har 

utfärdats en checklista av Länsstyrelsen som hotellkedjor kan ta del av för att kunna 

upptäcka kriminell verksamhet. Det kan vara att det är en kvinna som ofta befinner 

sig på dyra hotellrum, inte kan språket osv (Länsstyrelsen 2016, s.17). Denna 

checklista tar upp hur en bör agera och reagera vid mötet av en sådan situation. Det 

finns även en checklista sexköparna kan ta del av för att kunna urskilja om kvinnan är 

utsatt för människohandel eller egenförsörjd prostituerad. Checklistan bestod utav 

punkter man skulle uppmärksamma såsom att hon inte kunde språket, att de 

marknadsförs via internet, erbjuder billigare tjänster, yngre flickor, arbetsplatsens läge 

och liknande (BRÅ 2008, s.47). 

  Okunskapen går även att finna hos flickorna själva, speciellt i 

Mekongområdet. I en studie om trafficking i området visade det sig att endast runt 

hälften av barnen visste vad trafficking innebar i Kambodja, Burma och Vietnam. Två 

tredjedelar av de medverkande barnen från Laos hade aldrig ens hade hört talas som 

trafficking, dock kunde de se att tjejer i högre utsträckning än pojkar var medvetna 

om trafficking. Även de barnen som kunde läsa hade mer kunskap kring ämnet 

(World Vision 2014, s.9). 
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3.6 Globaliseringen 

I och med globaliseringen har också människohandeln fått större spridning genom 

organiserade nätverk. Detta bekräftar en rapport som skrivs varje år kallad Trafficking 

in person report av USA. Den globala anti-trafficking rörelsen arbetar mot detta i tre 

steg, åtal av förövare, förebyggande arbete genom att bland annat sprida kunskap om 

trafficking samt skydd för de som utsatts för människohandel så att de på ett säkert 

sätt ska kunna återvända till ett normalt liv (TIP 2016, s.7). 

Den ökande rörligheten inom EU och Schengenområdet till följd av slopade 

gränskontroller har delvis visat sig underlätta för kriminella nätverk att agera över 

nationsgränser och bli alltmer rörliga (Polismyndigheten 2015, s7). 

 

Sammanfattning 

Anledningarna till att flickorna hamnar i trafficking varierar stort och kan handla om 

både familjerelaterade faktorer, samhälleliga faktorer eller helt enkelt inte ha någon 

synbar orsak. Ekonomiska problem är dock den allra vanligaste orsaken till att 

flickorna hamnar i människohandel och globaliseringen har gjort det lättare att röra 

sig över landsgränserna, vilket hallickarna utnyttjar.  

För många är det väldigt stigmatiserande att bli utsatt för trafficking och att återvända 

till samhället är inte helt enkelt. Här går det att se att familjen och tidigt insatt stöd är 

avgörande för om flickorna klarar av att bryta sig loss och ibland kan professionell 

hjälp behövas under lång tid. För de som inte får rätt hjälp och stöd vid uppbrottet 

riskerar att återfalla. För att minimera återfallen och på sikt eliminera trafficking 

behövs bättre kunskap, både bland myndigheter och organisationer men också hos 

folket i stort.  

 

4 Teori 
I följande kapitel kommer vi presentera de teorier som vi kommer att använda för att 

analysera vår empiri. Vi inleder med att presentera Travis Hirschis sociala bandteori, 

därefter går vi över till stigmatisering ur ett interaktionistiskt perspektiv med 

stigmatiseringsteorin av Erving Goffman och Howard Beckers stämplingsteori. 

Avslutningsvis går vi igenom genusteori baserat på Yvonne Hirdmans tankar och 

Maud Eduards Kroppspolitik.  



	  

	   17	  

4.1 Sociala band  

Hirschis sociala bandteori kan hjälpa oss att söka förklaring till varför många kvinnor 

hamnar i människohandel. Denna teori kan även komma att förklara varför många 

väljer att inte sluta inom prostitutionen eller återgå efter att de fått hjälp. 

            Hirschis sociala bandteori är en utav de dominerande kontrollteorierna och  är 

grundat på svaga, eller obefintliga, band till samhället som många kriminella och 

andra som stigmatiseras besitter. Han ifrågasätter inte varför vissa blir kriminella utan 

fokuserar mer på varför vissa personer inte blir kriminella och att orsakerna till detta 

finns i graden av social integrering och social kontroll. En integrering i samhället 

krävs och när de sociala banden till samhället försvagas, frigör sig individen från 

samhället och kan därmed hamna utanför den rådande normen (Hirschi 2002,  s.16). 

Det finns fyra sociala band som han beskriver och om man inte har starka 

band till dessa ökar risken att bli kriminell enligt Hirschi. 

Det första bandet är anknytning (attachment) vilket syftar på gemenskapen med 

etablerade normbärare. Det kan vara familj, skola, jobb och liknande. Vi blir 

mottagliga för deras uppfattning och känslor ju närmare vi står dem (ibid s.16). Det 

andra bandet är åtaganden (commitment) som innebär en frivillig satsning på karriär 

baserat på samhällets mål. De avstår från kriminalitet i vetskapen om att allting 

kommer förstöras som denne byggt upp (ibid s.20). Den tredje är delaktighet 

(involvement) som innebär att individen utövar olika fritidsaktiviteter och andra 

intressen vilket minimerar tiden för att kunna utöva ett kriminellt brott (ibid s.21). Det 

sista bandet som Hirschi skriver om är övertygelse (belief) som innebär att individen 

helt enkelt har en inre övertygelse om att följa samhällets skrivna och oskrivna regler, 

att man delar den stora massans uppfattningar om vad som är rätt och fel. Om man 

inte tror på dem och tar bort den ledande maktstrukturerna legitimitet ökar risken att 

begå brott (ibid s.23). 

Våra frågeställningar berör varför vissa flickor hamnar inom trafficking och därmed 

kan Hirschis teori om sociala band kunna förklara och lyfta fram den empiri som vi 

insamlat på ett välgrundat sätt. Något vi måste ta i beaktande är att kvinnorna vi 

skriver om inte tillhör den kategorin som i grunden avses, men hans teori går även att 

applicera på personer som avviker från samhällets rådande normer. Genom att inte ha 

bra anknytning till sina sociala band kan vara en förklaring till varför tjejer hamnar 

inom prostitution och trafficking.  
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4.2 Stigmatisering ur ett interaktionistiskt perspektiv 

Erving Goffman definierar stigma som en eller flera kraftigt misskrediterande 

egenskaper hos en individ eller icke önskvärda beteenden som gör att denne avviker 

från den normativa bilden av en människa och de förväntningar som finns i den 

kontext man befinner sig i (Goffman 2014, s.13). Precis som Goffmans stigmateori 

menar Howard Becker att det krävs sociala normer och lagar att rätta sig efter, 

skapade av socialt homogena grupper, för att en individ ska kunna definieras som 

avvikande (Becker 2006, s.22). Det är således inte specifika egenskaper hos en person 

som skapar en avvikare utan hur andra personer reagerar på den avvikande 

handlingen eller beteendet och hur denne förhåller sig till andra människor i 

interaktionen och relationen med dessa (ibid s.24). 

Enligt Goffman går det att urskilja tre olika typer av stigman där framförallt 

det ena är relevant för den här uppsatsen och gäller personer som bär på en egenskap 

som anses vara svagt enligt samhället i stort eller en grupp (Goffman 2004, s.29). 

Sexuellt avvikande beteende och missbruk går under denna kategori som till stor del 

kan hjälpa oss att söka förklaring till varför vissa personer hamnar i trafficking.  

Genom stigmatiseringen förväntas individen också uppfylla andra attribut 

baserat på förutfattade meningar (ibid s.54). Det är därför inte ovanligt att 

stigmatiserade personer söker sig till miljöer där andra med samma stigma befinner 

sig (ibid s.29). 

Becker tar upp liknande tankesätt i sin teori, där han menar att när någon väl 

identifierats som avvikare kommer denne fortsättningsvis också att behandlas som en, 

vilket här ger följder både för det fortsatta sociala deltagandet i form av att förvägras 

plats i den aktuella gruppen och medel för att upprätthålla ett normalt liv men också 

självbilden hos individen ifråga. Etiketten kan också ge en form av självuppfyllande 

profetia som kan leda till ökat avvikande beteende (Becker 2006, ss.42-43). Detta gör 

att personer med ett stigma gör stora ansträngningar i att inte bli påkomna deras 

stigma (ibid s.109). Om de väl identifieras är det svårt att övertyga dem om att det är 

tryggt att prata om sina problem (ibid s.140). Det här är något som man kan se hos de 

flickor som blivit utsatta för människohandel, att det finns en skam för det de blivit 

utsatta för och en misstro mot personer utanför den egna gruppen.  

Genom stigmatisering är det lätt att känna en ambivalens i relationen till sitt 

eget jag (Goffman 2014, s.113). Den personliga och sociala identiteten uppkommer 

inte endast av en själv utan även andras syn på en. Även Becker pratar om hur 
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självbilden kan påverkas genom ett ökat avvikandet beteendet vilket kan leda 

avvikaren in i en organiserad grupp vars gemensamma drag är just avvikelsen. Detta 

påverkar personens självbild och skapar samtidigt en känsla av gemenskap. 

Konsekvenserna av detta är bland annat att det avvikande normaliseras och 

neutraliseras och den avvikande aktiviteten legaliseras inom gruppen, individen blir 

mer konsekvent i sin avvikelse (ibid s.44). 

Goffmans stigmatiseringsteori och Beckers stämplingsteori kan hjälpa oss att förstå 

varför de traffickerade flickorna väljer att återgå till människohandel efter att de fått 

hjälp. Varför det är svårt för dem att återanpassas till ett normalt liv när samhället 

förminskar och exkluderar dem på grund av vad de blivit utsatta för. Våra intervjuade 

jobbar hårt mot stigmatiseringen för att hjälpa dessa tjejer och därmed kan denna teori 

komma att hjälpa oss bena ut svaren på våra frågeställningar.  
  

4.3 Genus 

Genus handlar om könsroller och det socialt, eller som Yvonne Hirdman föredrar att 

uttrycka det kulturellt, strukturerade könet och ett genussystem som bygger på 

mannens överordning och isärhållande av könen (Hirdman 2003, ss.11-12). 

I boken kroppspolitik skriven av Maud Eduards presenterar hon flera fall om hur man 

såg på prostitution förr i tiden till nu. Förr kunde man se prostituerade kvinnor som ett 

sexualiserat ting och utan människovärde (Eduards 2007, s. 135). För båda två är den 

sexuella akten en tjänst enligt Simone de Beauvoir. Prostitution är en verksamhet som 

ständigt försvaras med hänvisning till att det är en överenskommelse mellan två 

personer (ibid s.138).  En vanligt förekommande idé hos många feministiska 

teoretiker är att prostitution är en företeelse som berör kvinnor i gemen. Alltså de 

kvinnor som tar emot betalning mot sex påverkar det allmänna tänkande kring 

kvinnors värde (ibid s. 139). Överlag menar de på att en maktordning upprätthålls 

som skadar kvinnor enligt Eduards (ibid s.139).  

Hirdman pratar om, det hon vill kalla, genussystem som ligger till grund för de 

sociala, ekonomiska och politiska ordningarna mellan könen i samhället (Hirdman 

2003, ss.114-115). Om kvinnans sociala underordning med mannen som normbärare, 

en prototyp som kvinnan ständigt jämförs med och står i förhållande till. Men inte 

bara mannen som kön utan den manliga normen representerar också mannen som i 

människa. Detta samtidigt som kvinnan och det kvinnliga kopplas till svaghet 
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(Hirdman 2003, s.59).  

  Kvinnan beskrivs som den omhändertagande samtidigt som mannen är den 

beskyddande. I ett sexuellt perspektiv kopplas detta till kvinnan som en kropp, en 

sexualitet där det finns en oskriven premiss mellan könen (ibid, ss.87-88). 

Enligt Hirdman upprätthålls den manliga identiteten genom förmågan att utöva makt 

över det kvinnliga (ibid, s.69). Det tillsammans med det manliga begäret efter det 

andra könet och kvinnan som sexuellt objekt skulle kunna ligga som 

förklaringsmodell för människohandelns existens och flickornas svårigheter att ta sig.  

Prostitution anses i hög grad vara en utväxt av arbetslöshet och fattigdom och 

är ofta rasifierad. Många i Sverige har fallit offer för människohandel som kommer 

från fattiga miljöer där utsikterna varit hopplösa (Eduards 2007, s.154). Orsaken till 

människohandel förläggs på andra länders bristfälliga rättssystem och fattigdom och 

inte till efterfrågan i det landet som de hamnar i, i detta fall Sverige (ibid s. 156). 

Claes Borgström menar att det inte är rimligt att dra en gräns mellan illegal och legal 

prostitution för att att män köper sex gynnar handeln (ibid s.156). Risken för 

organiserad brottslighet ökar men vår lag lyckas skapa en mindre gynnsam marknad 

för dem. (ibid s.157). Maud själv tolkar strafflagen som en sorts måttstock för 

jämställdhet som ska uppmärksammas av andra länder (ibid s.158)   

Genom att använda sig utav genusteori kan vi söka likheter med att kvinnor 

ofta tillskrivs en underordnad position på grund av deras utsatthet som prostituerad 

men också till varför kvinnor i högre utsträckning utsätts. I och med den procentuella 

skillnaden mellan män och kvinnors utsatthet för trafficking kom det naturligt för oss 

att ta med genus som en del av vår teoridel.  
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5 Metod 
I följande kapitel kommer vi presentera det metodval vi använt oss av för att kunna 

besvara våra frågeställningar. Först följer en allmän översikt kring studiens metod och 

övergår därefter till själva forskningsmetoden. Vi kommer att utveckla och förklara 

våra val av metod och diskutera och utförande och bortval. Vårt urval samt 

tillvägagångssätt under insamlingen av data kommer presenteras och därefter 

diskuteras de etiska aspekterna kring den valda metoden. 
      

5.1 Vetenskapssyn     

För att få det bästa resultatet i slutanalysen behöver vi relatera till vår valda empiri 

och teori. Det går att studera genom att utföra en abduktiv, deduktiv eller induktiv 

studie. För vår studie har vi valt att använda oss utav en deduktiv forskningsansats 

eftersom vi drar slutsatser utifrån redan givna fakta. Vi använder därmed redan 

skrivna teorier och tidigare forskning för att nå fram till vår slutsats (Loseke 2016, 

s.23). 
      

5.2 Kvalitativ metod    

Vi har valt att använda oss utav en kvalitativ studie genom att utföra intervjuer då vi 

vill undersöka ett socialt fenomen. Vi vill utifrån våra svar skapa en förståelse för 

våra respondenters verklighetsuppfattning och se strukturer och sociala processer 

(Bryman 2011, s.341).  

Genom intervju menar Pål Repstad kommer frågor kring vad de själva anser 

viktigt i fokus (Repstad 2007, s.17). Han skriver även att en kvalitativ metod passar 

sig när studien ska vara avgränsad och kring en specifik miljö. Studien ska kunna 

besvara helhetsbeskrivningar och särdrag kring området (ibid s.23). Om vi hade haft 

en kvantitativ metod hade vi kunnat få ut fler organisationer men annan information 

och inte kunnat ställa frågor öppna i att få de svaren som våra intervjuade velat ge. 

Eftersom våra informanters egna åsikter och tankar var i fokus kunde vi inte ställa 

kvantitativa frågor som skulle generera kortare svar och statistiskt underlag. 

     

För att besvara våra frågeställningar har vi valt att använda oss utav kvalitativa 

intervjuer. Det som de intervjuade själva anser, vilka erfarenheter de har och deras 

subjektiva uppfattning är utgångspunkten i vår analys. Vi har intervjuat 11 personer 
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från olika organisationer och myndigheter som på något sätt arbetar med trafficking i 

Sverige eller i Mekongområdet i sydost Asien. Alla anställda och verksamma, med 

strävan mot samma mål, att förhindra trafficking.  

    

5.3 Urval      

Eftersom vi ville ha svar på hur olika organisationer och myndigheter anser att man 

bör arbeta kring våra ställda frågor blev det ett självklart val att intervjua personer 

verksamma på området. Burma var vårt första val att undersöka då vi redan hade 

etablerat kontakt med en organisation där. Vi visste dock att det skulle kunna bli svårt 

att hitta tillräckligt med respondenter i Burma därför hade vi en reservplan redo redan 

från start. Då det, precis som vi misstänkt, visade sig väldigt utmanande att få tag på 

respondenter utökade vi snart området till angränsande länder i Mekongområdet i 

sydostasien. Anledningen till att vi tyckte att dessa länder var intressanta att studera i 

relation till Sverige handlar om ekonomiska, sociala och socioekonomiska skillnader 

vilket gjorde att vi antog att det skulle finnas olika tillvägagångssätt och 

förutsättningar att arbeta med trafficking.    

Vi började först och främst med att undersöka vilka olika organisationer det 

fanns i Sverige och vi stötte på ett stort antal. Vi utformade ett missivbrev där vi skrev 

att vi önskade att de ville delta i vår studie vilket vi sedan skickade ut på mail. Under 

väldigt kort tid hade vi samlat ihop sju intervjuer i Sverige. Länderna från Asien var 

lite svårare att få tag på då de inte svarade på vårt mail, vilket gjorde det väldigt svårt 

för oss att samla ihop lika många från dessa länder. Detta kan handla om att det inte är 

så vanligt att studenter söker kontakt via mail kring uppsatsskrivande. Flertalet av de 

som svarade uppskattade vårt arbete men sade sig inte ha möjlighet att ställa upp på 

intervju av olika orsaker, där tidsbrist var den främsta orsaken. I slutändan hade vi 

lyckats få kontakt med fyra stycken organisationer som var verksamma i Asien, vilket 

vi ansåg var ett bra fundament för vår uppsats.    

Vissa organisationer gav oss kontaktuppgifter till andra som var verksamma inom 

området och på detta viset använde vi oss utav snöbollsurval (Trost 2010, s.141). 

Något som hade kunnat vara ett alternativ hade varit attt intervjua de som faktiskt 

söker sig till organisationerna men då hade frågeställningen sett annorlunda ut. Det 

hade även blivit en mer etisk central fråga.   
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5.4 Deltagarna 

Nedan följer en kort presentation av de organisationer och myndigheter vi intervjuat 

samt vilken position vår intervjuade hade inom dem.  

  

Verksamma i Sverige: 

Frälsningsarmén Stockholm 

Den vi intervjuade var nationell samordnare i arbetet mot människohandel. 

Frälsningsarmén är en internationell rörelse, ett evangeliskt trossamfund, med bibeln 

som grund. Deras arbete består av förebyggande arbete samt att skydda och 

återintegrera traffickingoffer i form av hjälp med boende och liknande. 
  

Ungdomsjouren/Mikamottagningen 

Vår intervjuperson arbetade som socialsekreterare och inom polisens 

prostitutionsgrupp. Mikamottagningen som jobbar under Stockholms Stad arbetar 

uppsökande i gatumiljö samt på andra platser där prostitution äger rum. De erbjuder 

stöd med praktisk hjälp, samtal och medicinsk rådgivning.  

  

Real Stars 

Intervjuperson var en av grundarna till Real Stars, som är en oberoende ideell 

organisation som arbetar förebyggande med främsta fokus på köparna. De arbetar 

både inom internationellt och nationellt genom kampanjer och utbildningar med 

ledorden Fair Sex.  
  

Migrationsverket 

Den vi intervjuade på Migrationsverket hade rollen som central samordnare för 

arbetet mot människohandel. Migrationsverket är en statlig myndighet som arbetar på 

uppdrag från riksdagen och regeringen och prövar ansökningar för personer som vill 

komma till Sverige av olika skäl.  
  

Plattformen Civila Sverige mot människohandel 

Personen vi pratade med var samordnare och initiativtagare till organisationen. 

Plattformen samlar organisationer och aktörer som verkar inom ramen för 

civilsamhället och möter och/eller arbetar för att hjälpa utsatta för människohandel. 

De utgår från de mänskliga rättigheterna och är politiskt och religiöst obunden.  
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Nationella Operativa Avdelningen (NOA), Polisen 

Vår intervjuperson arbetade som kommissarie på Nationella Operativa Avdelningen 

(NOA) som består av olika enheter som bland annat behandlar frågor om 

människohandel. NOA är en organisationsenhet inom Polismyndigheten där deras 

uppgift består bland annat i att rapportera till regeringen hur situationen kring 

människohandel ser ut och vad de anser behöver göras för att förebygga och bekämpa 

människohandel. 

  

Noomi/Hela människan 

Vår intervjuperson arbetade som socionom på Noomi. Organisationen är stationerad i 

Malmö och är en ideell förening som arbetar på kristen grund på uppdrag av Svenska 

kyrkan. De agerar till viss del uppsökande men deras främsta uppgift är att verka som 

stödverksamhet och bistå med boenden för utsatta.  

  

Verksamma i Asien: 

Human Trafficking Center 

Organisationen fokuserar på forskning om människohandel och ansvarar för ett 

utbildningsprogram på området och samarbetar med många olika organisationer. Vår 

intervjuperson ansvarade för utbildningsprogrammet. Human Trafficking Center är 

politiskt och religiöst obunden. 

  

The Code 

På The Code intervjuade vi deras projektledare. Organisationen är stationerad i 

Thailand men är ursprungligen spunnen ur barnrättsorganisationen EPCAT. The Code 

är uppbyggd kring medlemskap av olika företag verksamma inom rese- och 

turismindustrin och deras roll är att hålla kontakt med de olika företagen och hjälpa 

dem med hur de ska arbeta kring frågan om människohandel i sin verksamhet. 

  

The HUG Project 

Personen vi intervjuade på The HUG Project i Thailand arbetade som 

projektadministratör. De är ett projekt som uppkom från Family Connection 

Foundation och är beroende av donationer. Organisationens arbete sker inom tre olika 

områden: förebyggande, skydd och återintegrera med en kristen grund. De föreläser 

och informerar, ger skydd i form av boende till utsatta samt utbildar och ger stöd.  
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Love Eden Ministry 

Den vi intervjuade arbetade som volontär i tre månader på Love Eden Ministry. 

Organisationen är kristen och arbetar utifrån nyckelorden: Reach, Rescue och restore 

och är en frivilligorganisation som arbetar direkt med de utsatta flickorna i Burma. 

 

Utifrån dessa ansåg vi att vi hade ett bra fundament att stå på för den kommande 

empiriska insamlingen. Som kan ses ovan är en del av organisationerna religiöst 

bundna och då till kristendomen. Speciellt i Asien verkar det vanligt att 

organisationerna vilar på en kristen grund vilket kan ha en inverkan på deras syn- och 

arbetssätt. Vi är medvetna om detta men har valt att inte undersöka dess eventuella 

påverkan i den här studien, dock vore det intressant för fortsatt studie. Hur vi gick 

tillväga med intervjun presenteras nedan.  

   

5.5 Intervju      

En bra intervju kräver också en bra intervjuguide (Harboe 2010, 58). Vi skapade tidigt 

en intervjuguide för att vi skulle kunna samla in information från våra intervjuade 

baserat på våra frågeställningar. Vi använde oss av en semistrukturerad intervjuform 

vid intervjutillfället vilket gav våra intervjuade utrymme att själva ta upp det som de 

ansåg var viktigt. Detta för att få så mycket information som möjligt men som 

samtidigt höll oss inom samma område för att bibehålla en röd tråd (Trost 2010, s.41). 

Frågorna som var viktiga för våra frågeställningar ställdes alltid så inte viktiga delar 

försvann men följdfrågor och viss organisationsanpassning skiljde sig åt mellan 

intervjuerna. Genom att lyssna engagerat på respondenten och låta intervjun vara mer 

lik en dialog finns möjlighet att vara flexibla i de frågor vi tror att vi kan få bra svar 

av den aktuella deltagare vilket också leder till ett mer intressant material att arbeta 

med (Harboe 201, s.58). Intervjufrågorna började med att ge en översikt kring vad 

organisationen gör och hur en vanlig dag ser ut och övergår till hur de jobbar med 

tjejerna, varför de hamnar i trafficking och hur organisationerna går tillväga för att 

lokalisera dem. Genom dessa frågor hamnade vi automatiskt på vår sista 

frågeställning om hur de själva anser att arbetet fungerar och vad de skulle vilja ändra 

på. Vår intervjustruktur var väldigt bra och strukturen gav oss en naturlig övergång 

vid varje fråga vilket gjorde att intervjuerna flöt på okonstlat. Dock krävdes vissa 

förändringar beroende på vem vi intervjuade då deras arbeten såg olika ut men 
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huvudfrågorna var fortfarande densamma. Eftersom ändringar ägde rum krävdes det 

att vi var kritiska till svaren vi fått men genom att lyssna på intervjuerna och ställa 

relevanta frågor har ingen, för oss, viktig information gått förlorad. 

      

5.6 Transkribering, bearbetning och analysverktyg  

Varje intervju spelades in samtalet antingen via telefon med en app eller via datorn 

om det var via Skype. Detta fungerade väldigt bra för oss i och med att många av 

intervjuerna hölls på distans men ibland hackade Skype vilket gjorde transkriberingen 

svårare för oss, dock var det inga större störningar som påverkade utfallet utan 

handlade om enstaka ord.    

Efter att vi spelat in intervjuerna transkriberade vi dessa och lade in allihop 

tillsammans i en mapp för att senare kunna analysera det insamlade materialet. När 

man transkriberar intervjuer blir det alltid ett visst informationsbortfall, bland annat 

försvinner kroppsspråk och små känsloyttringar, helt enkelt den icke-verbala 

kommunikationen, som faktiskt kan vara en viktig del i sammanhanget (Harboe, 

2010, s.116). Vi anser dock att i vårt fall har det inte spelat en större roll eftersom att 

vi inte fokuserar på känslorna kring ämnet utan med konkreta svar i hur de anser att 

problemet bör tacklas.    

Dessutom utfördes hälften av våra intervjuer på engelska vilket också kan öka 

sannolikheten för att transkriberingarna inte blir exakt så som den intervjuade faktiskt 

ville förmedla. 

Vi valde att transkribera de intervjuer som vi själv hållt för att det var 

smidigast så och vi hade delat upp ungefär lika många intervjuer oss emellan. 

Därefter lade vi in alla transkriberingar till varandras förfoganden i google docs och 

valde 5 olika rubriker (1. Vad krävs för att stoppa trafficking; 2. Vad är de vanligaste 

anledningarna att tjejerna hamnar i trafficking; 3. Vilka hinder och möjligheter som 

finns; 4. Vilka samarbetar de med och hur fungerar det samt 5. Likheter och olikheter 

med Asien). Vi gick igenom intervjuerna och färgkodade utefter de färger vi gett 

varje rubrik. Därefter samlade vi ihop alla färger i samma dokument så allt som sades 

om en rubrik fanns samlat så vi lättare kunde se tendenser, rödar trådar, likheter, 

olikheter osv.  
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5.7 Trovärdighet & validitet   

Jan Trost (2010) menar att reliabilitet och validitet är begrepp som hör till de 

kvantitativa metoderna och är något som är svårt att applicera på en kvalitativ metod, 

som en intervju ju är. Istället är det av större vikt att prata om trovärdighet och att 

kunna visa att ens insamlade data och analyser har hög trovärdighet (Trost 2010, 

s.133). För hög trovärdighet i en studie krävs transparens och reflektion kring de 

etiska aspekterna (ibid s.134). Thomas Harboe menar att även om begreppen inte 

alltid är applicerbara på kvalitativa metoder är grundtanken densamma, att man 

studerar det man avser att studera och gör det på ett tillförlitligt vis och håller en hög 

kvalitet på sin studie (ibid s.135).      

Då de olika organisationerna som deltog i vår studie arbetade på olika sätt blev 

vi tvungna att justera vår intervjuguide något inför flera av intervjuerna. Fortfarande 

så att vi skulle kunna få svar på våra kärnfrågor, men på ett sätt som var bättre 

anpassat för den aktuella organisationen. Eftersom att kärnfrågorna fortfarande var 

detsamma ändrades inte dessa vilket fortfarande gav oss svar på våra frågeställningar.

 När man arbetar med kvalitativa intervjuer är det viktigt att det inte blir för 

standardiserat, något som i andra sammanhang är avgörande för hög reliabilitet (ibid 

s.132). För oss har det istället varit viktigt att intervjun varit anpassad till 

respondenten i fråga och att de i så hög utsträckning som möjligt kunnat prata fritt 

utifrån sina erfarenheter och kunskaper samtidigt som vi haft ett antal frågor för att 

hålla en röd tråd genom intervjun men också säkerställa att vi fått svar på våra 

frågeställningar. 

För en hög validitet krävs att vi faktiskt får svar på våra frågeställningar, att den 

insamlade datan är tillräckligt för att vi ska kunna dra några slutsatser av det (Harboe 

2010, s.137). Vi bifogar intervjuguiden i dess ursprungliga form i det bifogade 

dokumentet. 
      

5.8 Etiska och forskningsetiska överväganden  

Vid alla former av forskning är det av största vikt att tänka på de etiska aspekterna 

och inte göra avkall på dessa till fördel för ens forskningen (Trost, 2010, s.123).  

Redan i missivbrevet som vi skickade ut informerade vi om studien, om möjligheten 

att vara helt anonym. Vi informerade även om att de har möjlighet att avbryta sitt 

deltagarna närsomhelst utan att behöva ange orsak för att följa samtyckeskravet för att 

följa de etiska riktlinjerna (Vetenskapsrådet 2002, s.9). 
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Vi valde att rikta in studien på organisationerna som arbetar mot trafficking 

och våra frågeställningar kretsar kring organisationernas arbeten och återfall. En av 

anledningarna till att vi valde den inriktningen är på grund av etiska överväganden. 

Det hade till exempel blivit svårt, för att inte tala om oetiskt, att intervjua minderåriga 

flickor som blivit utsatta för trafficking. En av anledningarna till detta handlar om 

samtycke som ska ges både var barnet i fråga men också en vårdnadshavare (Trost 

2010, s.126). I det här fallet hade detta blivit svårt att få samtycke, dessutom finns det 

andra parametrar att ta hänsyn till som exempelvis möjligheten att själva besöka dem i 

deras hemländer och inte kunna språket. 

 I vårt missivbrev skrev vi all information kring vår uppsats och vad den skulle 

handla om som innefattar informationskravet (Vetenskapsrådet 2002, s.7). Därefter 

skrev vi även att all information som kan spåra våra informanter kommer att vara 

konfidentiell och om anonymitet önskas skriver vi fingerade namn (ibid s.12). Det 

sista kravet för de forskningsetiska principerna står för är nyttjandekravet där vi 

meddelar våra intervjuade att vårt material endast kommer att användas i syfte att 

skriva vår uppsats (ibid s.14).  
     

5.9 Metodkritik 

Uppsatsens empiri uppkom genom en kvalitativ metod i form av intervjuer. Vi har 

intervjuat åtta organisationer och tre myndigheter som på något sätt arbetar med 

trafficking. Fördelen med att intervjuformatet i vårt fall är att frågorna vi ställt har 

varit omfattande och kan generera olika svar beroende på vart den aktuella 

respondenten arbetar. Då våra intervjuer haft en semistrukturerad karaktär har vi även 

kunnat hålla det öppet för dem att dela med sig av saker vi inte haft med i vår 

intervjuguide. Nackdelen med detta är att vi inte kunnat ta del av flera olika 

organisationer och få mer empiri för att kunna svara på våra frågeställningar. Om vi 

istället hade använt en kvantitativ metod hade vi kunnat haft flera organisationer och 

fått ett större omfång, dock hade det blivit svårt att lika uttömmande svar som vi nu 

fått. Om vi haft mer tid hade vi nog kunnat intervjua fler organisationer samt fler 

länder vilket hade kunnat leda till en större kvantitet och möjligheter till olika 

synvinklar på vår frågeställning. Genom våra intervjuer har vi kunnat se liknande 

mönster och röda trådar vilket inger en ökad trovärdighet till vår analys. Vi hade 

kunnat utgöra en litteraturstudie istället för att få fram vad de olika organisationerna 
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gör och hur de arbetar men då hade vi inte fått fram de olika intervjuades personliga 

åsikter kring hur arbetet bör fortgå, vilket våra frågeställningar egentligen berör.  
  

	  

6 Resultat & analys    

Vi har delat upp analysen i tre delar utifrån våra frågeställningar. Den första delen 

behandlar de orsaker organisationerna och myndigheterna lyfter fram som skäl till att 

tjejerna hamnar i trafficking. Därefter analyserar vi vad de sagt om hur de kommer i 

kontakt med tjejerna. Den andra delen handlar om vad våra informanter anser krävs 

för att stoppa trafficking, vilka hinder och möjligheter de står för uppdelat i fyra 

underrubriker som innefattar de teman som alla deltagare berörde. Den sista delen 

behandlar återfallsfrågan, där vi frågat vilka anledningar som gör att många tjejer 

faller tillbaka och hur de bör hämma detta enligt våra deltagare. I slutet av varje del 

tar vi även med Mekongområdet i Asien som en brytpunkt för att hitta likheter och 

olikheter i förhållande till Sverige, där vi kunnat hitta några. 

      

6.1 De vanligaste anledningarna enligt 

organisationerna/myndigheterna till att tjejerna hamnar i trafficking 

Orsakerna till att flickor hamnar i sexhandel är många och kan handla om både 

individuella faktorer som familjerelaterade problem, socioekonomisk status och 

samhälleliga faktorer men även bristande resurser och kunskap m.m. (Landborg, 

Jonsson & Svedin 2015, s.11). De informanter vi pratat med, som i sitt arbete har nära 

kontakt med flickorna, uppger liknande orsaker som de vi genom tidigare forskning 

kunnat hitta där den vanligaste orsaken är ekonomiska skäl. Vår informant på 

Frälsningsarmén menade att anledningarna till att tjejerna hamnar i trafficking skiljer 

sig åt beroende på varifrån de kommer, det finns alltså samhälleliga faktorer att ta 

hänsyn till.  

“Det är väldigt stor skillnad från vart tjejerna kommer ifrån. Är det svenska unga 

tjejer så är det en helt annan situation” - Frälsningsarmén 

Vår intervjuade menar att svenska unga tjejer oftast självmant exponerar sig som följd 

av ett självskadebeteende, psykisk ohälsa, trasiga familjeförhållanden och liknande. 
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Precis som Hirschi (2002)  menar i sin teori att svaga och trasiga band leder till 

avvikande beteende hamnar dessa svenska unga tjejer i den utsatta positionen för att 

de inte anser sig ha tillräckligt starka band till samhället, sin  familj eller lider av 

psykisk ohälsa och därigenom stigmatiserar sig själva. Det kan också handla om att de 

vill utforska sina alternativ eller helt enkelt inte ser någon annan utväg.  

Vår informant från polisen pratar om sk loverboys som inger hopp hos flickor som 

befinner sig i en utsatt situation och därigenom är mer mottagliga för yttre påverkan.  

“ Det man har sett ganska tydligt….det är ju att man använder någon form utav en 

lover boy.  Någon som groomar in tjejen, där hon tror att det är ett riktigt 

förhållande, i själva verket har han kanske flera olika tjejer och gör det här för deras 

gemensamma framtid…... Och det finns även sånt som Simon här informerade mig om 

nyligen, något som kallas för lover friend, där en kvinna suger upp de utsatta unga 

tjejerna och låtsas vara deras vän. För att sen när hon fångar upp dem i deras nät 

påverka dem och sälja sig. “ - NOA (Nationella Operativa Avdelningen) 

Även i polisens lägesrapport tar man upp ämnet “lover boys” men även ”lover friend” 

nämns där kvinnor utger sig för att vara flickornas vän för att sedan dra in dem i 

sexhandel. De menar att syftet med att inleda relationen är att kunna binda dem 

känslomässigt vilket senare gör det lättare för dem att utnyttja flickorna 

(Polismyndigheten 2015, s.16 & s.29). Detta kan för tjejerna låta väldigt bra när de 

talar med en sk. loverboy/friend och sannolikheten ökar att de åker till ett annat land. 

Hirschi (2002) menar att om man har starka band till samhället minskar risken att 

individen hamnar i avvikande beteende. Efter att ha byggt upp en stark anknytning till 

loverboy/friend raseras den snabbt igen efter att de insett att relationen var falsk. På 

grund av detta hamnar flickan utanför ramarna om de sociala bandens styrka och 

därmed i ett avvikande beteende. I många fall har flickorna haft svaga sociala band 

och därmed varit i riskzonen redan innan de fann sin loverfriend/boy vilket gjort dem 

mottagliga för deras uppvaktande från första början. Efter att ha hittat en anknytning 

kan de ha hoppats på att äntligen komma ur den negativa sitsen men blivit lurade 

vilket är en ytterligare försvårande faktor för organisationerna och myndigheterna ska 

kunna nå fram till dem.  

Här går det även att se en koppling till Hirdmans genussystem där kvinnan har en 

social underordnad roll gentemot mannen (Hirdman 2003, ss.114). Mannen som 
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Hirdman menar är beskyddande och kvinnan omhändertagande går att se i dessa 

relationer. Även två kvinnor emellan där en vänskaplig relation tilltar. Dessa kvinnor 

som vår informant talar om ter sig till de beskyddande personerna och underkastar sig 

deras sociala ordning och blir lättare manipulerade. Kvinnan kopplas till svaghet och 

männens identitet behålls genom att utöva makt enligt Hirdman (ibid s.69). Detta 

leder till att det är lättare för dessa personer att utnyttja kvinnornas underkastade 

position och vända dem till prostitution.  

  

6.1.2 Mekongområdet 

Vår intervjuperson på Frälsningsarmén berättar att personer som kommer från ett 

andra eller tredje land oftast befinner sig i en annan situation än en svensk som säljer 

sig och därigenom har andra orsaker till att man hamnat i trafficking.        

“Men om man är från ett annat europeiskt land eller tredje land, då är man oftast i en 

utsatt situation då man inte har tak över huvudet ”- Frälsningsarmén 

Den ekonomiska aspekten tas upp ovan, men även av flera av de andra 

organisationerna, när de talar om personer utsatta för trafficking gällande icke 

svenskar. Trafficking i egentlig mening handlar om att förflytta en person till ett annat 

land för att sälja denne men i intervjun med Frälsningsarmén kommit till samförstånd 

att även svenska tjejer kan utsättas för trafficking här i form av att en person håller 

dem psykologiskt fångna för att betala skulder eller dylikt. Icke svenskar sitter i en 

annan båt då bristfälliga system är en större anledning till varför trafficking uppstår 

(Eduards 2007, s.156). Men även att de sociala banden som anknytning, åtaganden 

och övertygelse är svaga i deras situation (Hirschi 2002, ss.16-21). I vissa fall har de 

ingen kontakt med sin familj, behövt fly landet eller hamnat utanför samhällets ramar 

då de står utan arbete och bostad. Detta är svaga sociala band som leder till att den 

enda utväg de ser är att sälja sig själva. Deras övertygelse om att systemet och 

samhället kommer att rädda dem är så pass svaga att de helt enkelt väljer att låta 

någon annan styra över dem.  

Många flickor upplever att deras enda möjlighet att tjäna pengara är att sälja 

sig, men det kanske vanligaste är att familjen skickar iväg sina döttrar för att dra in 

pengar till familjen, precis som en anställd på The Code i Thailand berättar om nedan.
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”Tyvärr har vi sett dessa exempel i Kambodja där föräldrar, om inte säljer, ger 

barnen till barnhem i utbyte mot pengar och den andel som utvinns av att turister 

kommer och hälsar på. Detta är något som vi jobbar mot, idén om att dessa barnhem 

är en turistattraktion. - The Code 

Majoriteten av flickorna som hamnar i trafficking kommer från fattiga miljöer i länder 

med få utvecklingsmöjligheter vilket också bekräftas av Maud Eduards (2007) som 

menar att att prostitution är en utväxt av arbetslöshet. Många ser då ett hopp om bättre 

framtid genom att flytta till ett annat land, t.ex. i västvärlden vilket det råder en viss 

glorifiering kring. Att se världen från ett annat perspektiv kan utgöra en lockelse att 

till varje pris komma till ett land som Sverige (Ehrenreich & Hochschild 2003, ss.154-

163). Självfallet kan samma situation uppstå för svenskar, fattigdom, dålig kontakt 

med familj, vänner och liknande, precis som utländska flickor kan lida av dålig 

självbild som resulterar i att de säljer sig. Men som sagt ovan så sker trafficking i 

lägre utsträckning hos etniskt svenska då de inte ofta luras till en annan ort, eller annat 

land, för att sälja sex.  

    

6.2 Vad krävs för att stoppa trafficking enligt 

organisationerna/myndigheterna? 

Många av de organisationer vi pratade med betonade vikten av förebyggande arbete 

och att man bör fokusera på efterfrågan för att minimera, och på sikt, stoppa sexuell 

exploatering av unga flickor. Nedan tittar vi på vad organisationerna anser är 

möjligheter och hinder i deras arbete.  

6.2.1 Lagstiftning och dess tillämpning  

Flera tog upp den svenska sexköpslagen som något positivt, samtidigt som de menade 

att den i sin nuvarande utformning inte genererat tillräckliga resultat. Personen vi 

intervjuade hos Real Stars menade att den trots allt har ett signalvärde, och bör införas 

i flera länder för att visa att det inte är socialt accepterat. Strafflagen kan också ses 

som en sorts måttstock för jämställdhet och verka för att minimera utbredningen av 

trafficking och försöka få bukt med den organiserade brottsligheten (Eduards 2007, s. 

158). Vår intervjuperson på Noomi har erfarenhet från ett flertal andra länder och 

berättar att synen på sexhandel skiljer sig starkt åt mellan de länder som har en 

lagstiftning och de länder som inte har det vilket ger stöd åt både det vår 
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intervjuperson på Real Stars sagt och det Eduards skriver. Hirdmans genusteori menar 

dock att upprätthållandet av människohandel bygger på det manliga begäret efter det 

andra könet och kvinnan som sexuellt objekt (Hirdman 2003, s.69). Enligt Hirdman 

krävs det egentligen en helt ny kvinnosyn för att förändra denna organiserade 

brottslighet, kanske kan en förändrad lagstiftning vara en del i ledet och inte bara 

jämställdhetsprincipen.  

Enligt polisens lägesrapport 2016 menar de att dessa ärenden ofta är komplicerade 

och svårtillämpade i lagstiftningen (Polismyndigheten 2015, s.41). Kommissarien på 

Nationella Operativa Avdelningen (NOA) menade att det är väldigt svårt att nå 

fällande domar inom människohandel i Sverige och oftast slutar det med koppleri som 

istället innebär att främja eller ta emot pengar som härrör från prostitution. Detta 

beror på att det ofta saknas tillräcklig bevisning och domare som är utbildade inom 

vittnespsykologi. En jurist från Frälsningsarmén menar att fler domare bör utbildas 

inom vittnespsykologi för att förstå hur en person i utsatthet beter sig och för att 

kunna läsa saker mellan raderna.   

“Vår straffrättsliga process och asylrättsliga process är inte kompatibla någonstans. 

” – Frälsningsarmén 

Genom att endast följa lagtexterna och förbise personens beteende och mående kan 

resultatet bli att unga tjejer blir felbedömda och i värsta fall även straffade för något. 

Hon kanske väljer att inte berätta hela sanningen pga rädsla eller oförstånd, vilket 

domare behöver ha i åtanke vid en bedömning. Hen menade också att de kriminella 

nätverken och utövarna är tekniskt långt framgångna, vilket försvårar arbetet för både 

polisen och de själva. I studien från BRÅ kunde man se att exponeringen av unga 

flickor hade ökat i och med att tillgängligheten ökat (BRÅ 2011, s.111). Försäljningen 

av kvinnorna har förflyttats till nya arenor, till största del internet, vilket flera av 

informanterna tar upp som en utmaning i arbetet mot människohandel. Detta kräver 

att aktörerna utvidgar sina spaningsplatser och ännu mer ekonomiska resurser krävs.  

  

6.2.2 Tillit & skam  

Deltagaren från Frälsningsarmén menade att ungefär hälften av kvinnorna de kommer 

i kontakt med inte vågar polisanmäla. Enligt polisens lägesrapport avslås många 

ärenden i och med att offret inte berättar samstämmiga historier vid de olika 
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förhörstillfällena (Polismyndigheten 2015, s.40) Även vår intervjuade på NOA 

lämnade liknande uppgifter om problematiken med anmälningarna.    

”Det är inte lätt att prata om såna här saker. Många kommer från länder där det är 

väldigt skam och tabubelagt att jobba inom prostitution och där man blir sedd ner på. 

Även om man har blivit tvingad till det”- NOA   

Erving Goffman bekräftar med sin teori kring stigmatisering att många av dessa tjejer 

känner att de inte kan berätta sin historia. De är rädda att samhället ska se ner på dem 

istället för att hjälpa dem. Deras sociala och personliga identitet uppkommer av hur 

andra ser på dem och det kan vara en av anledningarna till att de förvrider sanningen 

(Goffman 2014, s.112). Även Beckers stämplingsteori menar att avvikande beteende 

regleras genom social kontroll och när denna bryts ner kan det vara väldigt svårt att 

komma tillbaka igen (Becker 2006, s. 22). Det vår informant på NOA syftar på är om 

tjejernas avvikande beteende gör att de hamnar utanför samhället blir det svårt för 

dem att bli accepterade av samhället igen och de måste kämpa sig tillbaka, något som 

gör det lättare för dem att falla tillbaka till sexhandel istället. Det är därför väldigt 

viktigt att de organisationer och myndigheter som kommer i kontakt med dessa tjejer 

har ett öppet sinne och inte dömer personen som behöver hjälp. Att informera och 

upplysa lokalsamhällen och få personer som står kvinnan nära att inte stigmatisera 

henne utan istället försöka hjälpa henne ur misären skulle underlätta för många tjejer 

att våga erkänna vad de fallit offer för (Jobe 2010, s.58). Det kan även vara så att 

personen själv inte förstår att blivit utsatta för något olagligt, gärningsmännen kan ha 

manipulerat dem till att tro att de hjälper tjejerna. När de väl har förstått det menar vår 

intervjuade på NOA att många tjejer upplever känslor av skam.     

“Brottsoffret är en utmaning för många skäms att de blivit lurade, för att de blivit 

utnyttjade...... De förskönar historien för att det inte ska låta så hemskt” – NOA 

Skammen, som vår deltagande polis menar, gör att de inte säger hela sanningen. 

Känslan av skam som Hedin och Månsson beskriver är något som ofta uppkommer 

när de ska försöka ta sig ur prostitutionen (Hedin och Månsson 1998, s. 211). 

Skammen av att ha blivit lurad och att de trott på deras hallick. Något att ha i åtanke 

är att efter de har förlitat sig på sin hallick och blivit lurad, lär många av dem tappat 

tilliten till personer de inte känner. Något som bland annat en socialsekreterare från 

Socialstyrelsen och medarbetaren på Noomi nämnde var att det är väldigt svårt att 
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skapa en ny relation med de utsatta eftersom att de sällan litar på en. Som ny person 

och från en myndighet krävs mycket arbete och tillit för att kunna etablera en ny 

relation.  

“Det är ofta en svår brygga med tillit.. man ska komma över den. När det gäller 

kvinnor som är vana vid mycket svek. .. De är ju ganska skeptiska från början” - 

Noomi     

Detta citat styrks med hjälp utav Beckers teori om att många avvikare, i vårt fall 

tjejerna, gör stora ansträngningar för att dölja sin offerposition vilket gör att det är 

ännu svårare att nå fram och försöka få dem att berätta vad som hänt (Becker 2006, 

s.140). Att de döljer sina offerpositioner är ett sätt att skydda sig själva från att bli 

sedda ner på, men som vår informant på Noomi menar krävs det hårt arbete från 

början när man väl fångat in dem. Det krävs att verkligen lyssna på vad tjejerna 

berättar och försöka nå in på djupet. Det kräver att man skapar en god kontakt med 

tjejerna så de kan lita på denne och berätta sanningen, vilket kan ta lång tid.  

      

6.2.3 Kunskap    

I och med att domare anses behöva mer kunskap på området kommer vi till ett sätt 

som alla deltagare ansåg krävas för att förbättra arbetet och det var kunskap och ökad 

medvetenhet kring trafficking.Vår intervjuperson på The Code, som arbetar med 

turistindustrin i Thailand, uppger att de ofta möter företag som inte vill se och kännas 

vid att just deras verksamhet kan vara involverad. 

”Jag tror att det vi försöker undvika är att människor bara stänger sina ögon och 

säger Jo, förmodligen är det vad jag tror det är men..ja vi måste uppmuntra 

människor att tala om de har fel. Det är bättre att tala och ha fel än att inte säga 

någonting och haft rätt” - The Code 

Här menar vår intervjuade att så fort någon tror att det pågår trafficking eller liknande 

ska man  ingripa. Det behöver inte vara personen själv som ingriper men iallafall 

meddela polisen om vad man bevittnat eller fått höra. Just hotell, som är ett av 

organisationens huvudområden, är särskilt utsatta för människohandel, speciellt 

sådana som saknar nattpersonal eller annan övervakning eftersom att detta fungerar 

som en mötesplats för säljare och köpare (BRÅ 2008, s.73). Men vår intervjuperson 

på The Code uppger flera olika saker som kan göras för att reducera traffickingen på 
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arbetsplatsen där främsta fokus är på att göra personalen medvetna om problematiken 

och hur de ska agera vid misstanke. Flera av deltagarna nämnde att de flesta har en 

skev bild av hur trafficking går till och hur ett offer ser ut. En intervjuad på Human 

Trafficking Center menar på att media förvrider sanningen och glömmer till stor del 

vilka som faktiskt är utsatta.     

“... Det smala fokuset är ganska genomgripande inom området, så vi glömmer 

slavarbetarna, vi glömmer pojkarna, vi glömmer männen, vi glömmer transexuella, 

kön som inte överensstämmer, icke binära personer, så vi går miste om den stora 

populationer som behöver stöd och hjälp. -Human trafficking center   

Enligt EU kommissionens statistik går det att läsa att 4% av traffickingoffer som 

utsätts för sexuella ändamål är män (Eurostat 2013, s.10). Även om siffran inte är hög 

till skillnad från kvinnor måste även dessa hittas och hjälpas. En samordnare på 

Migrationsverket sade att den stereotypa bilden av traffickingoffer som florerar är hur 

det såg ut för fem till sex år sedan som inte stämmer in på hur situationen ser ut idag. 

Bland annat uppger hen att 1⁄3 av de offer som identifierades av Migrationsverket 

förra året var killar och att trafficking är mycket mer omfattande än bara sexuell 

exploatering. Genom att låsa sig vid stereotypa offerbilder är risken stor att man 

missar offer ur andra grupper trots att de visar alarmerande signaler. Detta är också 

något BRÅ tar upp, att vi behöver släppa de stereotypa bilderna och lära oss att se 

indikationer även från andra grupper (BRÅ 2008, s.8). Migrationsverket tog under 

intervjun upp nedanstående.  

“ De misstänkta offer för människohandel kommer inte direkt till Migrationsverket, de 

har ofta varit i Sverige i tre veckor, 6 månader osv.”- Migrationsverket 

Detta är ett av flera tecken som den intervjuade på Migrationsverket menade kunde 

vara en indikation på sexhandel. Migrationsverkets personal får lära sig att leta efter 

tecken och även hur de ska tala med personen för att få reda på mer. Frågor som Var 

har du varit under denna tid?, Var har du bott?, Hur har du livnärt dig? och 

liknande. Flera fall har upptäckts för att personalen blivit bättre på att ställa frågor och 

de erbjuder även ett socialt samtal där flickorna får en tid med personal och 

förhoppningsvis kunna få ut sanningen.  

En intervjuad på Real Stars menade att vi måste få fler länder att lägga fokus 

på de som köper och försöka ändra attityder och värderingar kring de utsatta. Vi 



	  

	   37	  

måste ge ut kunskapen att kvinnorna ofta inte är ”egenföretagare”  utan blivit utsatta 

för tvång. Enligt polisens lägesrapport genomfört det var offrena själva som var 

ansvarig för annonseringen (Polismyndigheten 2015, s.20). Detta gör att det uppstår 

en okunskap i att personen faktiskt är utsatt för brott. Kunskap i hur man upptäcker en 

person som är utsatt för trafficking bland civila (köpare) är något som bör has i 

åtanke. BRÅ menar att männen som inte vill förknippas med trafficking avstår från att 

köpa tjejer som är utsatta för det, men köper tjejer i tron om att de är egenföretagare 

(BRÅ 2009, s.49). Här vet hallickarna att männen inte vill köpa kvinnor utsatta för 

trafficking och ger därför ett sken av att de är egenföretagare på deras annons på 

internet (BRÅ 2008, s.8). Man måste slå hål på myterna om att tjejerna är inlåsta och 

fysiskt misshandlade och att det har tagits i ny form med psykisk misshandel och hot 

(ibid s.8).  

En anställd på Noomi i Malmö anser att porrindustrin bör ses över och hen 

anger även att det är vanligt förekommande att flickorna som säljs blir filmade av sina 

köpare vilket skulle kunna vara en effekt av porrfilmsvärlden.   

“Jag tänker mer brett, det är såklart att man börjar prata om vilken effekt 

porrindustrin har eller vilken koppling det finns mellan porrindustrin och trafficking. 

Och inte bara blunda för det, för jag tror att det är en ganska stor grej”- Noomi  

Detta går att dra paralleller till Eduards bok där hon skriver att många feministiska 

teoretiker menar att prostitution, i jämförelse med pornografi, påverkar det allmänna 

tankemönstret om kvinnors värde. Allmänhetens sätt att se på kvinnor utsatta för 

trafficking med sexuella ändamål blir undanskymt av de som självmant väljer att vara 

prostituerade. I många pornografiska filmer kan det se ut som att kvinnan är med på 

det hela även fast sanningen kanske ser annorlunda ut vilket man måste vara 

medveten om. Hon tar även upp att tankarna kring kvinnors värde förändras när det är 

möjligt att kunna köpa en tjänst av dem (Eduards 2007, s. 139). Genom att framställa 

den sexuella akten på ett nedvärderande eller felaktigt sätt skapas en snedvridning 

som i framtiden kan ge konsekvenser för båda könen. Som ett återkommande problem 

är myter och okunskap stora anledningar till att felen uppstår från första början. 

Det krävs mycket kunskap hos de inblandade aktörerna vilket en av våra informanter 

från Frälsningsarmén talade om.  
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“Alla myndigheter har ju sin roll, men det har funnits ett nationellt metodstöd via 

Länsstyrelsen i Stockholm ett bra tag nu. Och de senaste åren har man tagit fram 

guidelines, manualer vid misstanke om människohandel. Hur man hjälper folk och 

framförallt har myndigheterna det formella uppdraget, formell identifiering, från 

polisanmälan fram till fällande dom.” - Frälsningsarmén 

Hen menade att Nationellt metodstödsteam (NMT) har utformat bra riktlinjer för vilka 

signaler man ska vara uppmärksam på och hur kommuner, myndigheter och även 

privatpersoner ska gå tillväga när de kommer i kontakt med personer som ger dessa 

signaler. Dokumentet är framtaget för att hjälpa och ge stöd till de som i normala fall 

inte kommer i kontakt med traffickingoffer och således inte är direkt utbildade för att 

hantera dessa ärenden (Länsstyrelsen 2011, s.9). Länsstyrelsen har även utkommit 

med material för hotellkedjor för att de ska kunna identifiera sexhandel lättare 

(Länsstyrelsen 2016). Det finns också checklistor för sexköpare för att de ska kunna 

urskilja trafficking från annan prostitution (BRÅ 2008, s.47). Detta underlättar arbetet 

för polisen genom att flera personer som är ute bland tjejerna kan agera om de ser att 

något inte stämmer. 
      

6.2.4 Samarbete 

Som nämnts ovan har alla tryckt på att ett samarbete, både nationellt och 

internationellt är en framgångsfaktor för att försöka hämma trafficking. 

Nästan alla informanter från Sverige menade att de har ett nära samarbete med polisen 

och andra myndigheter och frivillighetsorganisationer. Personen på NOA nämnde 

plattformen Civila Sverige Mot Människohandel, som även nämnts ovan, som 

innefattar plattformsmöten med flera frivillighetsorganisationer (Människohandel, 

u.å.). Denna är en kunskaps- och opinionsbildande organisation där de olika 

organisationerna utbyter information sinsemellan. Migrationsverket tillhör denna 

plattform och talade rikligt om samarbetets vikt.   

”Samverkan mellan myndigheter och frivillighetsorganisationer är den enda 

framgångsfaktorn. Har vi inte den kommer vi ingen vart. ” - Migrationsverket 

Mycket fokus från plattformen ligger på Migrationsverkets arbete då 

flyktingströmmen har gjort det enklare för gärningsmännen att föra in tjejer i landet. 

Här vill man utbilda sin personal att kunna upptäcka tjejerna och fånga in dem i sitt 
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hjälpnät. Hen nämnde även att sedan utbildningarna tagit plats inom Migrationsverket 

med hjälp av plattformen har anmärkningarna kring människohandelsoffer ökat sedan 

2016. Detta betyder inte nödvändigtvis att fler faller offer för människohandel utan att 

fler fall upptäcks. Flera av organisationerna medgav dock i intervjun att 

globaliseringen påverkat sexhandeln i negativ bemärkelse. TIP bekräftar genom 

statistik att människohandeln har ökat i och med globaliseringen och den ökande 

rörligheten inom EU. Detta har lett till att det är lättare för kriminella nätverk att agera 

över nationsgränserna (Polismyndigheten 2015, s.7). Alltså krävs det mer samverkan 

mellan alla berörda aktörer, både nationellt och internationellt för att det ska kunna 

ske en minskning av brottsligheten enligt Migrationsverket. Om man väljer att se 

samarbetet på en individnivå liknas det mycket med Hirschis (2002) sociala band 

teori. Det krävs att alla band är starka både för att förhindra trafficking men också för 

att de unga flickorna ska hitta tillbaka till samhället, något som de olika 

myndigheterna och organisationerna till stor del kan bidra med. 

Det fanns flera genomgripande ämnen som alla organisationer och 

myndigheter höll sig till när de förklarade vilka hinder och möjligheter som fanns 

inom arbetet. Ett exempel är det som personen på Frälsningsarmén upplevde var ett 

av de största problemen:  

”Poliserna har ont om resurser, ont om tolkningskostnader och tvångsmedel. Det 

kostar jättemycket att inleda en rättegång. Det är utmaningar. Det är sjukt att 

pengarna finns på helt fel ställen” – Frälsningsarmén   

Alla deltagare, både de asiatiska och svenska, menade att fördelningen av resurser är 

fel och att det finns alldeles för lite ekonomiska resurser att tillgå. Vår intervjuperson 

på NOA menade att polisens resurser är ett stort hinder eftersom förarbetet i dessa 

ärenden är extremt resurs- och kostnadskrävande då det kostar att sätta poliser på 

spaning, telefonavlyssning, tolkar, dokumentöversättning och liknande.  

  

6.2.5 Mekongområdet     

När vi intervjuat organisationerna stationerade i Mekongområdet har vi sett att flera 

av dem tagit upp svårigheterna att samarbeta med myndigheter och andra 

organisationer.  
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“Burma är väldigt korrupt så polisen samarbetar inte alls med oss, de kan ju själv 

köpa sex” -  Eden Ministry 

Många poliser som finns vid gränserna tar emot mutor och i princip köper tjejerna för 

att hallickarna ska kunna föra in dem i landet. Hen menade att det är viktigt att bygga 

en relation med alla involverade parter. Polisen som är korrupt, enligt vår intervjuade, 

kan ses som en förlängning på ett icke fungerande system. Det blir en ond cirkel som 

leder till ökad arbetslöshet och fattigdom som i sin tur genererar prostitution (Eduards 

2007, s.154). Som vi även nämnde ovan vet många av tjejerna inte om att de blir 

utsatta för trafficking. I vår tidigare forskning har vi kunnat hitta mycket som tyder på 

att barnen i Mekongområdet har väldigt begränsad kunskap kring trafficking (World 

Vision 2014, s.9). Okunskapen kring de som hjälper och köper bör inte bara vara i 

fokus utan även de unga i de utsatta länderna. De måste förstå vad innebörden av 

trafficking är så att de går att minimera risken för att de själva hamnar där. De kan 

även märka om deras vänner hamnar i den situationen och därmed hjälpa dem ur den. 

Dock är det väldigt svårt om polisen inte upplevs som en trygghet och hjälp för 

tjejerna att vända sig till. Tillit som vi talade om innan är en nyckel för att tjejerna ska 

kunna ta sig ur misären. Här ser vi en skillnad jämfört med Sverige där tilliten till 

polisväsendet verkar större än i de sydostasiatiska länderna. 

Våra respondenters upplevelser om samarbetet med myndigheter stämmer väl överens 

med Polismyndighetens (2015) rapport där man kan se att mycket av stödet till 

traffickingoffer i Asien kommer från internationellt håll. De är också överens om att 

mer av arbetet behöver ske på nationell nivå och medvetenheten och förståelse hos 

myndigheterna behöver öka för att nå framgång. Även hos civila krävs det kunskap 

kring trafficking, ju fler som vet desto bättre. Vår informant på Eden Ministry har 

startat ett eget företag vid sidan om som bland annat innebär att att hen åker runt till 

skolor i Sverige och föreläser om problemet.  

” Man ska börja med att förändra den unga generationen, för det är de som kan 

förändra. Ifall man sprider kunskap, man kan inte stoppa det helt, men man kan 

minska det. ” – Eden Ministry  

Föräldrar och andra vuxna talar inte gärna öppet om detta problem, speciellt inte med 

sina barn, vilket gör det extra viktigt att det finns folk som talar om det och sprider 

kunskap för vår kommande generation. Stigmat kring att blivit utsatt för trafficking 
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eller prostitution behöver ändras. Det är inte ofta ett val som tjejerna gör själva utan 

de hamnar där på grund av tvång och manipulation.       

Sammanfattningsvis går det att se att de flesta är överens om att resurser och 

kunskap är det största hindret för att kunna hämma trafficking. För att fånga upp 

tjejerna och behålla dem krävs det tillit vilket är enligt våra deltagare en av de 

svåraste uppgifterna, både att få och att upprätthålla. Några av våra deltagare talade 

mycket om lagstiftningen och att det kräver mycket arbete innan det är fulländat. 

Kunskapen kring hur man bör ta hand om dessa ärenden är något som behöver ändras 

på. Slutligen svarade alla att samarbetet var A och O och att ju mer organisationer och 

myndigheter kan dela sin kunskap med varandra desto mer effekt kommer också 

arbetet att kunna ha.  

     

6. 3 Återfall 

Efter att ha studerat en av våra frågeställningar kring vad som krävs för att stoppa 

trafficking är det lika viktigt att stoppa de flickor som redan blivit utsatta från att gå 

tillbaka efter att de fått hjälp. Här nedan redovisar vi de anledningar som våra 

deltagare märkt i sina egna ärenden samt hur de anser att man bör gå tillväga för att 

stoppa återfallen.   

 

6.3.1 Vilka anledningar anser organisationer/myndigheterna bidrar till att tjejer 

återfaller  

Om vi ser till de faktorer som våra respondenter delgett som anledningar till att 

flickorna återfaller och den informationen vi fått genom tidigare forskning är de 

orsaker som nämns primärt ekonomiska. Det kan också handla om att de inte vet 

något annat sätt att leva på, man står i skuld på ett eller annat sätt till sin hallick eller 

anser inte att man förtjänar bättre. Något som går att koppla till vår tidigare forskning 

kring att många av tjejerna hamnar i Stockholmssyndromet och känner medlidande 

till sin förövare och i detta sammanhang deras hallick, vilket gör att många känner sig 

elaka när de lämnar hen (Walker-Rodriguez & Rodney, 2011). Hirdman pratar om att 

mannen upprätthåller den manliga identiteten genom av maktutövande (Hirdman 

2003, s. 69). Kvinnan som är svag och ensam vill ha någon som kan ta hand om dem 
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och det utnyttjas av förövarna. De vet om att kvinnan behöver dem för att de har 

nästlat sig in i deras psyke och fått dem att tro att de behövs.  

Om vi sedan ser över vilka orsaker som gör att flickorna tar sig ur sexhandel 

enligt dem svarade många organisationer att familjen är en viktig faktor, både för att 

tjejerna var rädda och oroliga för deras egna barn men förstås också för att stöd från 

familjen är viktigt för att kunna återgå till ett normalt liv. Hirschis (2002) sociala band 

teori är väldigt tydlig inom detta då tjejerna behöver ha starka band och relationer till 

sin familj för att kunna komma ut från sexhandeln. Utan att känna att man får stöd och 

hjälp från sina nära gör att man känner sig ensam och att det inte spelar någon roll vad 

som händer, utan de kan gå tillbaka till det destruktiva livet från innan.  

Hennes identitetssökande börjas på nytt och ifrågasätts (Hedin och Månsson 

1998, s.215). Att ena stunden inneha en identitet för att sedan behöva ändra den kan 

upplevas som väldigt svårt. Man är van vid att känna sig, vara och föra sig på ett visst 

sätt och när detta ändras kan det uppstå problem. Självbilden är även så pass skadad 

att de ser ner på sig själva så det gäller att bygga upp en ny självkänsla och självbild 

utifrån livet utan sexhandeln. Detta kräver mycket arbete både från tjejen själv men 

även från de som är nära henne, att alltid finnas där, lyssna och hjälpa dem.  

 De kan också känna en osäkerhet på vad framtiden har att ge, då de vet vad de 

har men inte vad de får och med en nedbruten självbild tillsammans med att inte veta 

något annat sätt att leva på gör det lätt att återfalla. Becker skriver att om man 

förvägras en plats i samhället kan självbilden ifrågasättas vilket kan leda till en 

självuppfyllande profetia där de fortsätter med deras avvikande beteende (Becker 

2006, ss.42-43).  Offret kanske inte anser sig förtjäna bättre eftersom att deras 

självbild är skadad. Därför är det, som våra respondenter säger, viktigt att familjen 

finns som stöd till flickan och att de inte ser ner på henne efter vad hon blivit utsatt 

för.     

Generellt har vi inte kunnat se någon skillnad mellan de olika organisationerna 

vi varit i kontakt med varken i Asien eller Sverige när det gäller varför flickorna tar 

sig ur sexhandel. Med de orsakerna som bakgrund ska vi nu analysera vad för 

åtgärder som krävs för att flickorna inte ska återfalla. 
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6.3.2 Vad krävs för att de inte ska återfalla enligt våra deltagare 

Det finns tre grundpelare som TIP menar att de globala anti-trafficking rörelser bör 

arbeta mot. Den första är åtal av förövare som vi kan se att polisen har i sitt största 

fokus. Den andra ett förebyggande arbete genom att sprida kunskap om trafficking 

som vi skrivit om ovan, som alla deltagare nämnde är en av de viktigaste 

komponenterna för ett bra arbete. Det sista steget är att ge skydd för de utsatta (TIP 

2016, s.7). Detta kommer vi diskutera i ämnet kring hur organisationerna och 

myndigheterna får tjejerna att inte återfalla.  

Rätt hjälp vid uppbrottet från trafficking betonade alla organisationer vi pratat 

med är av största vikt. Finns inte stödet och en grund att stå på är kanske sexhandeln 

det enda tjejen har att falla tillbaka på. En intervjuad på Plattformen mot 

människohandel menade att det inte alltid är lätt att hjälpa offren ur deras position.  

“Det är ju ett väldigt tydligt tecken på att man inte har lyckats då. För här har vi 

någon som vi har identifierat, vi har fått en första kontakt, och då bör vi åtminstone 

ha som ambition att de personerna inte ska utsättas igen. Men då är det ju de faktorer 

som gör att hon har hamnat i trafficking, de finns ju kvar. Sen har hon varit utsatt, 

vilket är nedbrytande i sig, och även stigmatiserad förmodligen när hon återvänder.” 

- Plattformen mot människohandel 

Enligt tidigare forskning kan vi se att återvändandet till hemlandet som en stor 

riskfaktor för återfall till sexhandel. Det kan bland annat handla om att man blir 

avvisad av familjen som en följd av bristande kunskap eller för att familjen, eller 

rådande omständigheter i hemlandet, var det som skickade iväg en från första början 

(Jobe 2010, ss.58-60). En samordnare på Migrationsverket berättar att offer för 

människohandel hör till synnerligen ömmande omständigheter som är skäl för 

asylsökande att få uppehållstillstånd i Sverige. Det kan också vara så att det inte finns 

skyddsskäl mot hemlandet utan de kan ha drabbats i något land på väg till Sverige. I 

dessa fall finns ett återvändandeprogram genom IOM och Länsstyrelsen i Stockholm 

som ser till att de får ett ordnat återvändande enligt vår intervjuade på 

Migrationsverket.    

Även om det är viktigt med samordnad hjälp i det akuta skedet för att få flickan ur 

situationen så är den långsiktiga hjälpen lika viktig för att förhindra återfall. Det kan 

handla om byggandet av nya sociala nätverk, att man får hjälp med att skaffa ett annat 
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sätt att tjäna pengar på (Polismyndigheten 2015, s. 39). Den vi pratat med hos Noomi 

sade att det är viktigt att flickorna har en sysselsättning, inte bara av ekonomiska skäl 

men också för att för mycket tid att tänka gör att känslorna tillslut blir övermäktiga att 

hantera.  

“De som återvänder till prostitution är ju oftast för att man inte orkar med hur 

jobbigt det är att inte vara i det. Som droger, att man vill sluta, sen slutar man och 

sen ska man känna efter hur allt känns då kommer jättemånga jobbiga känslor, 

jättemånga minnen”.- Noomi 

Stigmatiseringen och stämplingen som återkommer när man har tagit sig ur det är svår 

att undvika. Familj och vänner är den biten som kräver mest acceptans och förståelse. 

Som Goffman menar är det inte ovanligt att stigmatiserade personer söker sig till 

miljöer där andra personer med samma stigma befinner sig i (Goffman 2014, s.29). 

Det är lätt att återfalla genom att gå tillbaka till det man är van vid så det är verkligen 

viktigt att fånga upp dem i ett tidigt stadie för att få dem att ta sig ur. Även Becker 

menar att om man en gång blivit stämplad som avvikare fortsätter man behandlas som 

en, vilket gör att det är väldigt viktigt att familj och vänner finns där för en (Becker 

2006, s.42). Minnen och känslor är något som är viktigt att prata om, vilket skulle 

göra det lättare för tjejerna att ta sig ur. Enligt Becker kan pressen bli för stor vilket 

gör att man söker sig tillbaka till gruppen med gemensamma avvikande drag (ibid 

s.44). Det kan lätt ske eftersom de inte orkar med hur jobbigt det är och genom att 

man umgås i en grupp som accepterar beteenden som prostitution och droger kan man 

lätt falla tillbaka dit. De känner igen sig och vet hur de ska tackla problemen även fast 

de vet att de sitter i en ohållbar situation.       

I arbetet med traffickingoffer behöver man också ta hänsyn till vilken kultur 

de kommer ifrån och hur man hanterar trauman i den kulturen för att det inte ska ha 

motsatt effekt och stöta bort flickorna. Vår kontakt hos polisen uppger också att det 

kan vara skambelagt på olika sätt inom olika kulturer vilket man behöver ta hänsyn 

till. Det är också en anledning till att vissa flickor inte vågar söka hjälp. 
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6.3.3 Mekongområdet 

Ett återkommande tema är att ekonomin inte räcker till för att flickorna ska ha 

möjlighet att återgå till ett liv utan sexhandel. Skuldsatta och skambelagda är det svårt 

att återgå till familjen som ofta vänder dem ryggen. 

“Familjerna avvisar dem. Så var de ju mycket. Speciellt tjejernas plats i samhället, då 

var de ju äckliga, de hade haft sex och så där. Så det hade vi komplikationer med” - 

Eden Ministry 

I Sverige är, som ovan skrivet, ofta skamkänslor och dålig självbild komponenter som 

utgör anledningen till att flickorna återvänder medan de i Asien istället anser sig 

ovälkomna i hemmet om familjen fått reda på att de blivit utsatta för trafficking. 

Precis som Goffman menar stigmatiseras flickan av familjen som en smutsig person 

som de vägrar att hjälpa. Detta kan leda till att flickan själv ser sig som äcklig och 

hamnar i ett negativt tankemönster. Ett starkt socialt band är viktigt för att man ska 

kunna hålla sig borta från avvikande beteende. I detta skeende blir tjejen ensam i det 

hela och får inget stöd från de hon behöver det som mest av. Att inte ha något att 

komma tillbaka till leder till att flera återfaller eftersom att de inte vet något bättre. 

Skuldsatta, fattiga, ensamma, med negativ självbild osv leder lätt till att de inte har 

något bättre att luta sig mot än sin hallick. Stigmatiseringen för det som tjejerna blir 

utsatta för är något som behöver ändras på för att de ska ha en chans att komma 

tillbaka, men religionen och tankesättet ser annorlunda ut i Asien vilket försvårar 

möjligheterna för ett tryggt återvändande. 

Flera vittnar om nedbrutna förtroenden. Hallickarna har brutit ned flickorna 

till den grad att de inte litar på någon längre vilket är en försvårande faktor för att 

kunna hjälpa dem. Samtidigt som organisationerna har svårt att skapa förtroende hos 

flickorna känner de ofta ett band eller tvång från sina hallickar. En frivilligarbetare på 

organisationen Eden Ministry som är verksamma i Burma berättar:  

”vissa tjejer hade sån stark relation till sin hallick, det är det som ibland är svårt att 

förstå . men vissa, alltså hallickarna har sån makt över dem, de har manipulerat dem 

och brutit ner dem så att , det var en tjej, typ första veckan jag kom dit som var 13 år 

då, hon rymde själv på natten, för att hon kände att hon var tvungen att åka till sin 

hallick. Så de är slavar i deras hjärna.”- Eden Ministry 
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Howard Becker menar att de som stämplas som avvikande från den normativa bilden i 

ett samhälle har svårt att känna tillit till personer utanför den egna gruppen (Becker 

2006, s.140). Det skulle kunna vara en anledning till att det är svårt för 

organisationerna att komma nära flickorna och att de drar sig tillbaka till det de 

känner till. Ofta tyr sig personer som är utanför samhällets normativa ramar till 

likasinnade och håller ihop. De som är utsatta för trafficking håller sig till sin 

gärningsman och andra tjejer utsatta för trafficking. Det kan dock vara så för att hon 

blir psykiskt låst till dessa personer men i dessa fall lär det nog handla om att de har 

blivit utsatta för liknande och delar samma livssituation. 

Sammanfattningsvis kring återfall hos tjejerna menade många av våra 

deltagare att det ofta handlade om skulder, både ekonomiska men även psykiska 

skulder till sin hallick. Det krävs att tjejerna får stöd och rätt hjälp redan från dag ett. 

Samarbete och kunskap är vitala som nämnts ovan för att kunna hjälpa de utsatta 

tjejerna på bästa sätt.  

  

 7 Diskussion 
Eftersom att vi har intervjuat några av de större organisationerna och 

myndigheterna som jobbar mot trafficking, anser vi att vi har fått ett bra fundament att 

stå på, dock måste vi alltid ha i åtanke att dessa personer är individer och talar inte för 

hela organisationen/myndigheten. Självklart jobbar alla olika och som vi kunde se 

arbetar polisen annorlunda i jämförelse med frivillighetsorganisationerna med att 

försöka hitta flickorna och stoppa kunderna, medan frivillighetsorganisationerna 

väntade på att få hjälpa flickorna när de väl kom till dem.  

Efter att ha gått igenom vårt empiriska material och analyserat det med hjälp 

av våra teorier har vi fått svar på våra frågeställningar. 

 Vi kunde se att frågorna kring varför unga flickor hamnar i trafficking enligt 

organisationerna besvarades med väldigt likartade svar av våra intervjuade, oavsett 

om de var verksamma i Asien eller i Sverige. De flesta menade att ekonomiska skäl 

var den absolut största faktor till att flickor hamnar i trafficking, vilket också får stöd 

av tidigare forskning på området. Att arbetslöshet och fattigdom som fenomen ligger 

till grund för många samhälleliga problem är fakta men frågan är, går det att komma 

tillrätta med människohandeln utan att åtgärda grundproblematiken?  
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Alla intervjuade hade olika tankar om hur man ska komma tillrätta med 

trafficking och hur man ska minska efterfrågan. Genom bland annat skärpt 

lagstiftning, menat att fokusera på köparna för att på så vis göra sexhandeln mindre 

lönsam och minska antalet utsatta flickor och detta håller vi helt med om. Genom att 

ändra synen på kvinnor och unga flickor som objekt har vi mycket vunnet. 

Volontärarbetaren på Love Eden Ministry påpekade att vi måste starta med den unga 

generationen, det är där vi har största möjlighet att förändra på riktigt. 

Vi har läst studier som behandlar ämne kring vad som krävs för att stoppa 

trafficking och sett likheter med vad våra intervjuade svarade på.  

Eftersom trafficking tillhör en av världens mest lönsamma organiserade 

brottsligheter känns det inte realistiskt att få stopp på det helt, eftersom efterfrågan i 

någon grad förmodligen alltid kommer att finnas och flickor (och pojkar) som tillhör 

högriskgrupper för utnyttjande kommer alltid att existera. Ett bra, och ändå realistiskt 

scenario är att försöka hämma så mycket som möjligt men det finns ett större problem 

i fattigdomen att tackla först vilket man bör ha i åtanke. 

Globaliseringen och slopade gränskontroller har gjort det enklare att 

transportera flickorna och har öppnat upp för de som söker sig till västvärlden för att 

uppnå ett annat levnadssätt. Vår informant på Migrationsverket samt i 

polismyndighetens rapport bekräftades det att den ökade flyktingströmmen medfört 

ett ökat antal traffickingoffer. På senare tid har dock gränskontrollerna ökat igen, 

bland annat på grund av det ökade terrorhotet i Europa, vilket också bidrar till att det 

blir svårare med traffickingen över gränserna och om några år kanske det är möjligt 

att se statistik med en minskning i offer för trafficking.  

Men trots att det finns grundproblem att ta tag i finns det en hel del saker som 

organisationer, myndigheter och även privatpersoner kan göra. Alla organisationer vi 

pratade med betonade vikten av samarbete mellan olika organisationer och 

myndigheter, både för att minska trafficking och exploateringen av unga flickor samt 

för att förhindra att de återfaller efter att ha tagit sig ur. Många organisationer verkar 

ha ett bra samarbete mellan varandra men också med myndigheterna. Iallafall i 

Sverige där man i högre utsträckning använder sig av olika samarbetsformer medan 

organisationerna vi pratat med i Asien sköter det mesta själva. Där finns också 

problem med att myndigheter och företagare inte vill kännas vid problemen då de 

anser att det skadar det aktuella landet eller företagets rykte. 
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När det kommer till hur och varför flickorna hamnar där och återfaller går det 

att se likheter både i Sverige och i Asien. Ett stort hinder som nästan alla tog upp i 

intervjuerna är resurserna och fördelningen av dessa. Det är enligt våra intervjuade, 

och även oss som författare, felfördelat både samhället i stort men också hos de olika 

myndigheterna som polis och rättsväsende. När vi läser andra rapporter finns det 

ämnen som de flesta följer där samarbete och ekonomi är i fokus, likaså i vår. 

Liknande tankar om varför flickorna hamnar i trafficking från början går att 

finna i varför de återfaller. Rätt hjälp vid uppbrottet är viktigt för om tjejen kommer 

att återfalla eller inte. Här krävs både kortsiktiga lösningar som skyddade boenden 

och hjälp med det mest akuta, men kanske framförallt långsiktig hjälp att komma 

tillrätta med livet igen, t.ex. genom att bygga nya sociala nätverk och skaffa en annan 

inkomstkälla. 

Flera tog även upp skuldkänslor som en faktor till att flickor återfaller. 

Flickorna anser att de har en skuld till sin hallick eftersom att de har tagit hand om 

dem och därför väljer att gå tillbaka. Med stöd och hjälp av familj och vänner blir det 

lättare för dem att bryta sig loss och återuppbyggandet av sin självbild blir lättare. 

Mycket av problematiken ligger i att många av flickorna har just nedbruten självbild, 

vilket man kan se är likadant i alla länder oberoende ekonomisk status, bakgrund eller 

liknande. Problemet i detta är att organisationer och myndigheter kan försöka hjälpa 

flickorna så gott det går med de resurser de har att tillgå men det största arbetet ligger 

hos flickorna själva. Vi menar att flickorna främst måste acceptera sig själva och 

bygga upp sin självbild och det går endast att göra på egen hand. Det går att få hjälp 

att bygga denna men huvudarbetet är fortfarande endast flickorna själva som kan 

påverka. Förhoppningsvis förändras den stigmatiserande och avvikande stämpeln som 

florerar i samhället kring traffickingoffer och prostitution vilket hade underlättat för 

de utsatta flickorna, dels för att överhuvudtaget våga söka hjälp men också för att göra 

det möjligt att återgå till ett normalt liv. Att bli direkt, eller indirekt, tvingad till något 

är ingenting man själv kan rå för, speciellt inte när man är i en så pass utsatt position 

som de här flickorna är och detta är viktigt att ha i åtanke. Det är inte ett val att falla 

offer för människohandel, det är ett globalt samhällsproblem som vi gemensamt 

måste motarbeta. 
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7.1 Slutsats 

Slutsatsen som kan dras utifrån vår empiri är att samarbete och rätt resurs fördelning 

är nyckeln för att kunna hämma trafficking på sikt. Liknande gäller att trafficking 

aldrig kommer att upphöra så länge det finns en efterfrågan och fattiga länder med 

låga utvecklingsmöjligheter leder till att folk söker sig utomlands, i vårt fall Sverige, i 

hopp om ett bättre liv och lycka. Vi har alltså ett grundproblem i fattigdom där bland 

annat trafficking kan ses som ett symtom vilket gör att problemet måste angripas på 

flera olika sätt för att uppnå bästa effekt enligt organisationerna och myndigheterna. 
  

7.2 Implikationer till vidare forskning 

Vi har som ovannämnt endast fokuserat vårt arbete till flickor vilket har gjort att vi 

medvetet uteslutit de procent män som utsätts, men det vore ett intressant område att 

forska vidare på. Se om det är någon skillnad i svaren om man skulle tala utifrån 

männens offerposition. Vidare vore det intressant att göra en större och vidare analys 

om de organisationerna som jobbar i Asien jobbar på ett annat sätt gentemot Sveriges 

organisationer. Vi kunde utmärka att det på vissa plan fanns skillnader men det mest 

intressanta vore att se vilka skillnader som fanns och varför de finns.  
  

7.3 Slutord 

Vår uppsats har berikat oss med den kunskapen vi önskat inom det området och 

genom våra intervjuer anser vi ha lyckats besvara den frågeställningen vi valt. Det har 

varit väldigt intressant och de vi jobbat med har gjort det väldigt enkelt för oss att nå 

dit vi ville. Vårt intresse för fältet har ökat och har gett oss en stor inblick i hur det 

faktiska arbetet fortgår. Vi vill tacka alla de som bidragit till vår uppsats och önskar 

dem all lycka till i deras arbete mot att stoppa trafficking. Slutligen sa vår intervjuade 

från Migrationsverket något som ursprungligen kommer från Winston Churchill, 

vilket vi tog till oss och ansåg bör vara taktpinnen för varje organisation, myndighet 

likväl som varje enskild individ. 

  

”Ingenting är omöjligt, det omöjliga tar bara lite längre tid” – Migrationsverket 

(Winston Churchill)  
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9 Bifogande dokument  
9.1 Missivbrev  
Hej,  
  
Vi är två studenter på Högskolan i Kristianstad som läser sista terminen i kriminologi där det 
ingår att genomföra en C-uppsats. Vi har valt att skriva vår uppsats inom ämnet trafficking 
med fokus på sexuell människohandel och är intresserade av att undersöka varför vissa flickor 
väljer att stanna kvar eller återgå till prostitution efter att de fått hjälp och om det skiljer sig 
mellan Burma och Sverige, som är de länder vi valt att studera. Vi vill även se hur de olika 
organisationerna arbetar med frågan.  
 
Vår önskan är att ha med er i vårt material för att vi är fascinerade över ert arbete och 
engagemang kring denna viktiga fråga. Vi vill även göra fler medvetna om spridningen av 
trafficking och den skadan den genererar på de unga tjejernas liv. Organisationernas och 
volontärernas arbete är en viktig faktor för att rädda de unga tjejerna och hjälpa dem att återgå 
till ett normalt liv och det vill vi genom vår uppsats lyfta fram.  
  
Intervjun beräknas ta omkring 30 minuter och kan välja att utföras via telefon, skype eller 
möte och kommer att spelas in för transkribering. De inspelade intervjuerna kommer endast 
att användas för material till uppsatsen och kommer därefter att raderas. Det insamlade 
materialet kommer endast att hanteras av oss två och vår handledare. Ni kan även välja att 
vara helt anonyma och din medverkan är frivillig vilket innebär att du när som helst kan välja 
att avbryta ditt deltagande utan att behöva motivera varför.  
 
 
Har ni möjlighet att ställa upp på intervjuer kring de drabbade, så kommer frågorna beröra Er 
organisations arbete rent generellt men också frågor kring vår frågeställning.  
Ett nytt mail kommer då att skickas ut med ytterligare information och intervjufrågor. Detta 
för att förbereda er inför intervjun och ge er möjlighet att avböja medverkan i ett tidigt skede 
om så önskas. 
  
Tack på förhand, 
  
Med vänliga hälsningar 
Emma Robertsson och Vanessa Kienberger                              
Högskolan Kristianstad                                                               
VT17                                                                                           
_________________________________________________________________________ 
Emma Robertsson  
Email: wannaseeyoudisco@hotmail.com  
Nummer: 0723 62 42 42 
Malmö 
  
Vanessa Kienberger       Handledare 
Email: v.kienberger@gmail.com     Terese Anving 
 Nummer: 070 46 11 
217                                                                     terese.anving@soc.lu.se 
Stockholm         
  
 
 
 
 
  



	  

	   54	  

  
9.2 Gokännande brevet 
  
Hej,  
  
Först och främst vill vi tacka att ni valt att bidra med er tid och erfarenhet som kommer att 
utgöra fundamentet för vår uppsats. För att tydliggöra vad vårt ämne kommer att belysa 
skriver vi detta brev.  
  
Uppsatsens syfte är att undersöka hur olika hjälporganisationer i Sverige och Burma går 
tillväga för att hjälpa de utsatta flickorna samt hur återfallsstatistiken ser ut och varför.  
  
Våra frågeställningar är: 
  

• Varfo ̈r hamnar unga flickor i trafficking  
 -Varfo ̈r återfaller de efter att de fa ̊tt hjälp? 

• Hur anser organisationerna/myndigheterna involverade i arbetet mot 
trafficking att man bo ̈r tackla problemet? 

  
Intervjun kommer vara i ungefär 30 minuter. Något som är viktigt att ni vet är att deltagandet 
är frivilligt och att ni när som helst kan välja att avsluta ert deltagande. Det kan även ske efter 
avslutad intervju om ni önskar att ert material inte ska finnas i uppsatsen. Vi kommer att 
anonymisera materialet och använda fingerade namn och materialet som vi samlar in kommer 
enbart att användas i forskningssyfte som underlag för vår uppsats. Efter att studien är färdig 
finns möjlighet att ta del av den i sin helhet om så önskas. 
Om det skulle uppstå frågor eller funderingar, tveka in att höras av er till oss eller vår 
handledare Terese Anving. 
Nedan följer vår intervjuguide:  
  
Intervjuguide 
  

• Vilken position har du i organisationen? 
• Berätta om en vanlig dag på verksamheten/arbetet? 
• På vilket sätt arbetar organisationen med människohandel för sexuella ändamål? 
• Hur lokaliserar ni de utsatta tjejerna och sprider kunskap om att er organisationen 

finns? 
• Vad är den vanligaste orsaken till att tjejerna kommer in? 
• Hur lokaliserar ni de utsatta tjejerna och sprider kunskap om att er organisationen 

finns? 
• Hur gick processen till för de utsatta barnen? Hur hamnade de där de hamnade? 
• Finns det något mönster ni ser om hur flickorna tar sig ur, vad som är en avgörande 

faktor i deras val? 
• Hur ser återfallsstatistiken ut i er organisation? 
• Hur arbetar ni för att minimera sannolikheten för återfall? 
• Av vilken/vilka anledningar väljer hamnar de återigen de att gå tillbaka till 

sexhandel? 
• Vilka möjligheter och hinder möter organisationen i arbetet mot människohandel? 
• Vilka samarbetsformer finns mellan olika berörda organisationer/myndigheter mot 

människohandel? 
• Hur fungerar dessa? 
• Hur skulle de kunna förbättras? 

• Är det något mer du önskar tillägga, något som vi missat att ta upp när det handlar om 
organisationens arbete 
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Med vänliga hälsningar 
Emma Robertsson och Vanessa Kienberger                              
Högskolan Kristianstad                                                               
VT17                                                                                            
  
__________________________________________________________________ 
Emma Robertsson 
Email: wannaseeyoudisco@hotmail.com 
Nummer: 0723 62 42 42 
Vanessa Kienberger                                                                     Handledare 
Email: v.kienberger@gmail.com                                                   Terese Anving 
Nummer: 070 46 11 217                                                     terese.anving@soc.lu.se 
  
  
  
  
  
  
  
9.3 Intervjuguide 
  

• Vilken position har du i organisationen? 
• Berätta om en vanlig dag på verksamheten/arbetet? 
• På vilket sätt arbetar organisationen med människohandel för sexuella ändamål? 
• Hur lokaliserar ni de utsatta tjejerna och sprider kunskap om att er organisationen 

finns? 
• Vad är den vanligaste orsaken till att tjejerna kommer in? 
• Hur gick processen till för de utsatta barnen? Hur hamnade de där de hamnade? 
• Finns det något mönster ni ser om hur flickorna tar sig ur, vad som är en avgörande 

faktor i deras val? 
• Hur ser återfallsstatistiken ut i er organisation? 
• Hur arbetar ni för att minimera sannolikheten för återfall? 
• Av vilken/vilka anledningar väljer hamnar de återigen de att gå tillbaka till 

sexhandel? 
• Vilka möjligheter och hinder möter organisationen i arbetet mot människohandel? 
• Vilka samarbetsformer finns mellan olika berörda organisationer mot 

människohandel? 
• Hur fungerar dessa? 
• Hur skulle de kunna förbättras? 

• Är det något mer du önskar tillägga, något som vi missat att ta upp när det handlar om 
organisationens arbete 
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9.4 Interview guide in English: 
  

• What position do you have in your organization? 
• Tell us about an ordinary day at your organization? 
• How does the organization work with human trafficking for sexual purposes? 
• How do you locate the girls and spreads the knowledge that your organization exists? 
• How was the process for the abused children? How did they end up where they ended 

up? 
• Have you been able to identify any patterns among the girls that gets out of 

trafficking?   
• What is the re-trafficking statistics in your organization? 
• How do you work to reduce the risk of re-trafficking? 
• For what reasons do girls re-traffic? 
• Which opportunities and difficulties do you face in your work? 
• How is the cooperations between the organizations and your country’s authorities? 
• How does it work? 
• Could it be improved? 
• Is there anything you would like to add to this interview?  

  
  
  
  
 
 
 

 

	  


