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Abstract 
Trafficking is a problem with global consequences true it’s spreading and organization all 

over the world and this is something that today’s politicians should take most seriously. 

True the process of globalization the borders between countries have lost its impotents 

and the possibilities to move freely around the world have increased. The United Nations 

estimates that between one to four million people fall victims of trafficking every year 

and the majority of these victims are women and children. True this woman and the child 

are seen as the victims while the man has the power. Because of this men are both the 

buyers and the once who sell the victims of trafficking. Therefore organizations believe 

that to prevent trafficking the work starts with stopping these male buyers. In Sweden the 

work against this criminality mostly take place in the southern parts of Sweden and the 

focus on this problem in the northern part of this country is narrow. Does this mean that 

this criminality doesn’t exist in this part of the country or is it a question about resources? 

The people and organizations must be more aware of trafficking and its serious 

consequences. Therefore to revising trafficking the organizations demands a better court 

system and increased recourses                        

 

Keywords: sexual trafficking, globalization, power, victims, organizations, court system, 

co-operation.     
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Sammanfattning 
Människohandel är en brottslighet som fått globala konsekvenser genom uppbyggnaden 

av organiserade nätverk som utbrett sig över stora delar av världen. Detta är något som 

dagens makthavare bör ta på största allvar. Genom globaliseringen så har gränserna 

suddats ut och möjligheterna att röra sig fritt i världen har blivit större. Förenta 

nationerna uppskattar att det är mellan en till fyra miljoner människor som varje år faller 

offer för människohandeln majoriteten av dessa är kvinnor och barn. I detta så ses 

kvinnan eller barnet som ett offer medan mannen har makten. Genom detta så är det 

främst män som både köper och säljer sex med dessa offer av människohandeln. Många 

organisationer menar därför att det handlar om att arbeta mot männen för att stoppa den 

spridande människohandeln i världen. I Sverige sker ett arbete mot denna brottslighet 

främst i de södra delarna av landet detta medför att väldigt lite fokus riktas mot 

människohandeln i norr. Betyder detta att denna brottslighet inte existerar i någon 

omfattande form här i norr eller handlar det om att det inte satsas tillräckligt med resurser 

i dessa delar av Sverige? Främst så handlar det om att människorna och organisationerna 

i det svenska samhället måste bli medvetna om hur allvarligt människohandeln är. I och 

med detta så krävs det förbättringar och effektivisering i lagsystemet samt ökade resurser 

bör prioriteras av politiker och organisationer.   

 

Nyckelord: sexuell människohandel, globalisering, makt, offer, organisationer, 

samarbete, rättsystemet.   
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2 Inledning  
Handeln med människor är ett av nutidens mest grövsta och allvarligaste brott. Denna 

handel är inte bara en brottslighet som alla andra den strider även på alla punkter mot de 

mänskliga rättigheterna.1 Människohandeln är ett globalt växande problem som dagens 

makthavare bör ta på största allvar. Genom detta så försöker de svenska politikerna i sitt 

internationella utvecklingssamarbete att förbättra de sociala, ekonomiska, kulturella och 

politiska förhållandena i de länder som är hårdast drabbade av människohandel. Detta på 

grund av att forskarna anser att det just är dessa strukturella orsaker är de bakomliggande 

faktorerna till problemet människohandel.2 Det är i de fattiga länderna där det finns 

ekonomiska, sociala, kulturella och politiska problem som människohandelns offer tas 

ifrån. I och med detta så menar politikerna att det är dessa problem som ligger till grund 

för människohandeln och att det handlar om att förändra fördelningen av resurser och att 

utveckla ett effektivt lagskydd för att förhindra denna brottslighet.3

 

I Sverige har det skett en ökning av människohandel med 44 polisanmälningar varav sju 

stycken dömda under året 2005 i jämförelse med 2003 då det endast inkom 21 

anmälningar varav två stycken dömdes.4 FN uppskattar att det i världen är mellan en till 

fyra miljoner människor som varje år faller offer för denna handel5 och denna verksamhet 

omsätter årligen mellan fem till sju miljoner dollar.6 Människohandeln har under de 

senaste åren fått en stark genomslagskraft och i allra störst utsträckning är det kvinnor 

och barn som blir utsatta och därigenom faller offer för denna brottsliga verksamhet.7  

 

Människohandel kan för de kvinnor och barn som oftast är de som blir utsatta till en viss 

del ske genom ett frivilligt eller ofrivilligt val. Kvinnor och barn kan ofrivilligt genom 

våld och droger bortföras från hemlandet till ett annat land som offer för denna handel. 

Vissa övertalas att följa med gärningsmannen till det land där de ska säljas för sexuella 

                                                 
1 Socionomen. (2004:2) 
2 Giddens. (2003) 
3 www.regeringskansliet.se, sökord:människohandel: Bekämpande av människohandeln i 
utvecklingssamarbetet,(2006) 
4 Rikskriminalens polisrapport (2003:6),(2005:8)   
5 www.regeringskansliet.se, sökord: människohandel: Prostitution och människohandel,( 2007) 
6 Socionomen.(2004:2) 
7 www.fn.se, Frågor och svar - Mänskliga rättigheter - Vad är trafficing och hur stort är problemet? 
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ändamål. En anledning till detta kan vara att dessa kvinnor eller barn blir vilseledda att 

tro att de ska arbeta inom en annan yrkeskategori än den sexuella industrin i det land som 

de anländer till. Andra vet att de ska arbeta inom sexindustrin men blir lurade när det 

gäller vilka förhållanden som de ska arbeta och leva under. Genom detta så kan 

människohandeln inte alltid antas vara ett helt ofrivilligt val av de kvinnor och barn som i 

störst utsträckning blir de utsatta. Oftast krävs dock inget våld för att få med sitt offer, det 

räcker med att förövaren lovar guld och gröna skogar och eftersom dessa kvinnor eller 

barn oftast lever under väldigt bristande förhållanden så gör de i princip vad som helst för 

att få ett bättre liv. När förövaren transporterat offerna till det nya landet så sätts de i 

skuld till denne. Detta gör att offret på en gång hamnar i ett skuldsystem som inte är det 

lättaste att göra sig fri från.8  

 

Människohandeln är en komplex marknad och ingår vanligtvis i ett dolt och väl 

organiserat nätverk. Detta gör också att mängden resurser och tid som polisen avsätter till 

att utreda denna typ av brottslighet även har betydelse för hurvida människohandeln 

upptäcks.9  

 

Östersjöstafetten är ett projekt som startades av SIDA och UD (Utrikesdepartimentet) 

sommaren 2006. Detta projekt handlar om att motverka människohandeln i områden 

kring Östersjön. Människohandel är något som berör kommuner i Östersjöområdet.10 

Trots detta så är allt arbete mot människohandel centrerat till de södra delarna av landet. 

Betyder detta att det inte existerar en pågående människohandel i norr, eller att detta bara 

är en brottslighet och ett problem som finns i de södra delarna av Sverige eller handlar 

det om att det är en bristande fördelning av resurser?   

 

Denna studie fokuseras på en kommun i Norrbotten där Östersjöstaffen initieras av 

kommunpolitiker. Kommunen har i samarbete med kvinnojouren, polisen, kvinnofrid, 

media och Lo-facket organiserat ett lokalt arbete mot människohandel.11

                                                 
8 Rikskriminalens polisrapport (2005:8) 
9 Ibid.  
10 Sida östersjöenhet mot prostitution och människohandel. 
11 Ibid.  
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3 Syfte 

Syftet med denna studie är att förstå hur olika organisationer i det svenska samhället 

arbetar mot människohandel. Vilka internationella och lokala organisationer är det som 

samarbetar och hur hjälper dessa samarbeten till att motverka människohandel. 

 

3.1 Frågeställningar 

• Vilka möjligheter och hinder möter organisationer i arbetet mot människohandel?  

• Vilka samarbetsformer finns mellan olika berörda organisationer mot 

människohandel?  

 

4 Avgränsningar 

På grund av att människohandeln är en så utbredd brottslig verksamhet så har vi i denna 

studie valt att inrikta oss på den svenska marknaden och den människohandel som sker i 

Sverige. För att förstå människohandeln på den svenska markanden så har vi valt att 

avgränsa vår studie till att studera två organisationer med lokal anknytning såsom 

polisen, kvinnojouren i motsatts till två nationella organisationer såsom Rädda barnen 

och Ecpat för att utifrån detta förstå hur dessa organisationer arbetar och samarbetar mot 

människohandel. Genom denna avgränsning vill vi förstå hur dessa organisationer 

använder sig av olika medel på olika nivåer men trots detta arbetar mot samma mål. 

Utifrån de tidsramar som vi haft att utgå ifrån under arbetets gång så har vi valt att 

avgränsa vår empiriska undersökning när det gäller val av informanter till norrbottens 

län. Vi har även genomfört insamling av material på en nationell nivå genom att ta del av 

information från nationella hemsidor och broschyrer. 

 

5 Disposition  
Uppsatsen börjar med att belysa tidigare forskning om människohandeln ur tre olika 

perspektiv detta blir den röda tråden i denna studie. Dessa perspektiv är ett sociologiskt 

perspektiv utifrån Anthony Giddens forskning om globalisering, ett rättsperspektiv 

utifrån två olika avhandlingar som tar upp det svenska rättsystemets effektivitet mot 

människohandeln samt ett sexuellt perspektiv som visar på den kvinnliga exploateringen 
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som ett sexuellt objekt inom denna marknad. Därefter följer ett metod avsnitt som 

innehåller vår förförståelse, metod, urval, genomförande av kvalitativa intervjuer, 

svårigheter med metoden, validitet och reliabilitet samt analys. Sedan presenteras det 

empiriska resultatet från de genomförda intervjuerna samt en beskrivning av de nationella 

organisationerna. Därefter sammankopplas detta resultat med de teorier som ligger till 

grund för uppsatsens syfte. Teorikapitlet belyser globalisering, risker, makt, habitus, 

kapital, kön samt informella och formella regler. Studien avslutas med ett kapitel som 

innehåller en diskussion med våra slutsatser. 

 

6 Centrala begrepp i denna studie 
I Sverige så infördes lagen om människohandel den första juli 2002.12 Centrala begrepp i 

denna studie är därför reglerade via lag. Enligt den svenska lagen så handlar 

människohandel om berövandet av friheten och är i och med detta en brottslig handling. 

Skillnaden mellan människohandel och koppleri är att brott mot människohandel just 

handlar om berövandet av offrets frihet istället för fokus på utnyttjande av offret. 

Människohandel handlar även om att ta kontroll över offret med otillbörliga medel i syfte 

att utnyttja offret (oftast för sexuella ändamål). Kontrollen över offret är av väsentlig 

betydelse när det handlar om att döma en gärningsman till människohandel och för att 

kontroll ska infinna sig så måste gärningsmannen stå i ett psykiskt överläge i förhållande 

till offret.13   

 
När det handlar om att definiera begreppet människohandel så kommer vi att använda oss 

av definitionen i enlighet med FN (Förenta nationerna). 

 

”Människohandel är rekrytering, transport, försäljning, härbärgering eller mottagande 

av personer genom tvång eller hot om våld. Det kan också innebära bortförande, svindel 

eller bedrägeri, maktmissbruk i syfte att offret utnyttjas sexuellt, sätts i tvångsarbete, 

                                                 
12 Karlsson. (2003) 
13 Rikskriminalens polisrapport (2005:8) 
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slaveri eller att man tar bort organ. Definitionen baseras på protokollet för 

förebyggande, förbud och straff för människohandel, särskilt med kvinnor och barn.”14    

 

Skillnaden mellan begreppen prostitution och sexuell människohandel associeras ofta till att 

benämnas som liknande fenomen. Anders Oljelund som är ambassadör för internationellt 

samarbete mot människohandel visar på att det i praktiken finns en viss skillnad mellan 

prostitution och sexuell människohandel. I denna människohandel så har offret 

transporterats från ett land till ett annat och därigenom berövats sin egen frihet. Denna frihet 

berövas inte från offret i samma utsträckning när det handlar om en lokal prostitution 

eftersom att den prostituerade i detta fall inte behöver bryta upp från de lokala och 

nationella banden.15 När vi talar om människohandel så syftar vi i denna studie på en handel 

som sker med syfte att sälja sexuella tjänster mot betalning.  

 

Genom att den sexuella människohandeln har sexualiteten som grund så är det oftast en 

kvinna eller ett barn som är det sexuella objektet och ”offret” för denna marknad. Mycket av 

detta grundar sig på att det i samhället sker en exploatering av det kvinnliga könet och 

kvinnokroppen som sexuellt objekt. Skillnaden mellan prostitution och sexuell 

människohandel blir därför svår att urskilja eftersom att båda är en marknad som bygger på 

försäljning av sexuella tjänster. ”Kvinnan” i den sexuella människohandeln ses oftast ur 

allmänhetens ögon som ett ”offer” som inte handlar av fri vilja. Genom detta krävs det 

nästan alltid någon form av övertalning, lögner eller våld för att en kvinna ska utsättas för 

sexuell människohandel. Detta är en tydlig skillnad i motsats till prostitutionen där kvinnan i 

större utsträckning frivilligt väljer att prostituera sig. Dock så handlar dessa båda begrepp i 

slutändan om samma sak nämligen att sälja sexuella tjänster mot en summa pengar.  

     

Fortsättningsvis kommer vi därför endast att använda begreppet människohandel utifrån 

definitionen ovan. Offret i denna studie kommer som ovan att förknippas med en 

”kvinna” eller ett ”barn”.  

 

                                                 
14 www.fn.se. (Förenta Nationerna (eng. The United Nations), Internationell freds- och 
säkerhetsorganisation och institution för mellanfolkligt samarbete.)   
15 K.Karlsson. (2007)  
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Vi kommer i denna studie även att använda begreppet samarbete för att få en ökad 

förståelse för de nationella samt lokala organisationernas gemensamma arbete mot 

människohandel.16   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
16 Enligt www.ne.se betyder samarbeta att arbeta tillsammans (med andra) för ett gemensamt mål. 
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7 Tidigare forskning 
7.1 Människohandeln ur tre olika perspektiv  
Vi har i detta avsnitt valt att förstå den tidigare forskningen ur tre olika perspektiv. Det 

första perspektivet beskriver hur den tekniska utvecklingen påverkat bilden när det 

handlar om det kvinnliga könet och sexualiteten. Detta perspektiv grundar sig på en 

sociologisk och teknisk tvärvetenskaplig studie. Kvinnans exploatering som sexuellt 

objekt blir genom den nya tekniken lättare tillgängligt för mannen och bidrar i slutänden 

till att det som från början bara var en oskyldig pornografisk bild kan leda till en 

människohandel. Det andra perspektivet som vi berör i detta avsnitt visar på de 

rättssociologiska aspekterna av denna brottslighet och hur dessa fungerar i praktiken. Det 

tredje perspektivet beskriver den tidigare forskningen ur ett sociologiskt perspektiv där 

globaliseringens effekter berörs.  

 

7.1.1 Globaliseringens risker  

Giddens beskriver hur världen genom globaliseringen och moderniseringen förändras till 

en allt mer komplex sammansättning där tiden och rummet skiljs åt. I stället så lever nu 

människan i en enda gemensam värld där de traditionella och lokala banden förlorar sitt 

fäste och får allt mindre betydelse. Genom detta så skapas fler möjligheter för individen 

att förverkliga sina drömmar och kanske även en större tillit till vad som är möjligt. 

Moderniteten har i och med sin genomslagskraft blivit en riskkultur, men Giddens 

poängterar att denna kultur inte är farligare än tidigare. Det är dock så är det andra typer 

av risker som finns i dag jämfört med de risker som fanns och var en del av verkligheten 

tidigare. Giddens menar att vi befinner oss i hög moderniteten, och att förändringar sker 

både ur ett samhällsperspektiv men även för individens självidentitet. Den moderna 

världen är en ”skenande värld” och det är inte bara de sociala förändringarna som sker 

snabbare, utan även den tekniska utvecklingen har skjutit i höjden.17    

 

 

 

                                                 
17 Giddens. (1996)  
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7.1.2 Sexindustrin på nätet  

Månsson och Söderlind vill genom sin forskning visa hur Internet genom sin inverkan 

bidragit till en ökad marknad för porr och prostitution. Genom den nya tekniken så bildas 

en inkomstbringande verksamhet som består i att generera och styra trafiken av porr- och 

prostitutions intresserade besökare på nätet. Studien visar att var femte man under 35 år 

besöker kontakt sidor på nätet som är direkt inriktade på sex. Även yngre kvinnor 

besöker dessa sidor men de är mer intresserade av att köpa sexprodukter och 

sexhjälpmedel via nätet. Stora konsekvenser som pornografi och prostitution leder till en 

ojämlik och fördomsfull syn på sexualiteten. I stor utsträckning är det den nakna 

kvinnokroppen som visas, men i själva verket är det den manliga sexualiteten som står i 

fokus. Studien visar även att pornografi på Internet bidrar till den allt mer ökade 

exponeringen och exploateringen av kvinnliga sexualiteten som ett objekt i det offentliga 

rummet nämligen i samhället som vi lever i. Studien visar att det går att se hur 

pornografiska berättelser och bildserier direkt är kopplade till fenomenet prostitution. 

Detta på grund av att dessa oskyldiga bilder lockar till en fortsatt och eskalerande 

konsumtion av sexuell tillfredställelse som till slut ofta leder till sexköp av prostituerade 

och kanske även en människohandel. Prostitutionens kundkrets består i dag av män vars 

syn på det kvinnliga könet och sexualiteten har formats av marknadssamhällets 

massproducerade bilder av sexualiteten i pornografi, reklam samt där även Internet är en 

bidragande faktor och detta kan ha bidragit till en ökad människohandel.18   

 

7.1.3 Det svenska rättsystemet 

Karlsson och Montanaro/Said beskriver i två avhandlingar hur de rättsliga aspekterna 

påverkar fenomenet människohandel och hur det svenska rättssystemet fungerar för att 

förhindra denna brottslighet. Enligt Karlsson går det att se att det i det svenska 

rättssystemet finns en hel del brister. Det handlar främst om att lagen mot 

människohandel i praktiken inte fungerar effektivt och att själva processen när det gäller 

människohandelsbrott tar för lång tid. En anledning till detta är att människohandels lag 

stiftningen inte är så välutvecklad som den bör vara samt att dessa frågor är känsliga och 

                                                 
18 Månsson/Söderlind. (2004) 
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det är exempelvis svårt att finna vittnen och bevis.19 Enligt Montanaro och Said så är 

människohandeln ett socialt samhällsproblem och i denna problematik så är begreppen 

tvång, kontroll och den egna fria viljan väsentliga utifrån paragrafen om människohandel. 

Dessa begrepp bör infinna sig om en människa skall dömas till brottet människohandel. 

Monantaro och Said visar på att domare i sin tolkning av lagparagrafen mot 

människohandel inte i tillräckligt stor utsträckning tar hänsyn till de psykologiska, sociala 

och kulturella orsakerna som kan ligga bakom denna brottslighet. Detta medför att 

begreppen tvång, kontroll och den egna fria viljan utan ett hänsynstagande till 

bakomliggande orsaker blir allt för svårdefinierade och svåra att tolka. Detta medför att 

det i slutänden oftast utfärdas alldeles för låga straff mot brottet människohandel och det 

svenska rättsväsendet när det gäller att stoppa människohandeln blir allt för trögflytande 

och ineffektivt.20 Karlsson beskriver vad den svenska myndigheten på den nationella 

arenan gör för att förhindra människohandel. Utifrån detta visar Karlsson på att 

Rikspolisstyrelsen till skillnad från tidigare har förbättrat sina rutiner och att 

åklagarmyndigheterna har upprättat ett åtgärdsprogram gällande brott och våld mot 

kvinnor. Regeringen har inrättat ett råd för kvinnofrid som ska hjälpa dem få erfarenhet 

och idéer i kampen mot kvinnovåldet. Karlsson menar däremot att det inte går att se 

huruvida regeringen genomfört några åtgärder just mot människohandel annat än i form 

av lagstiftning.21  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
19 Karlsson. (2003)  
20 Montanaro/Said. (2006)  
21 Karlsson. (2003)  
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8 Metodologi 
Vi har i denna process funnit vår egen förförståelse som en oundviklig del av denna 

studie. Det var också genom denna förförståelse som iden till denna studie tog form. 

Genom att se filmen Human Trafficking så framstod människohandeln och dess 

eskalerande spridning över hela världen som en skrämmande verklighet. Filmen visar 

bildligt hur olika förövare genom olika medel transporterar kvinnor och barn från land till 

land utan att någon lägger märke till att det är människohandel som ligger bakom. 

Kvinnorna eller barnen blir fråntagna sina pass så fort de anländer till landet och därefter 

så får förövaren full makt att utnyttja och behandla dessa kvinnor/barn hur "han" vill. 

Kvinnorna/barnen blir drogade, slagna och sexuellt utnyttjade gång på gång och förlorar 

självkänsla och sin identitet efter all förnedring som de blivit utsatta för. Human 

trafficking visar hur unga kvinnors drömmar krossas av ondskefulla och giriga män som 

behandlar dem som sexuella slavar.22

      

8.1 Metod 

Denna studie bygger på en kvalitativ metod. Den kvalitativa metoden bygger framförallt 

på begreppen förståelse, intersubjektivitet, teorigenerering, validitet, upptäckt, variation 

och nyfikenhet. Kvalitativ metod innebär att göra en resa på upptäcktens väg. Metoden 

innebär att forskaren går ut på fältet med sin nyfikenhet för att få en djupare förståelse 

över ett visst fenomen. Metoden alstrar teorier utifrån den upptäckt som forskaren gör 

och den belyser individuella skillnader och variationer.23 Vi valde en kvalitativ metod på 

grund av att denna metod var ett utmärkt verktyg när det handlade om att samla in data 

utifrån denna studies syfte. En annan anledning var att den kvalitativa metoden anses vara 

mindre tidskrävande samt att den ger en djupare och mer oförutsedd bild av det fenomen 

som studeras.24       

 

 

 

 
                                                 
22 Duguay. (2005)  
23 Starrin. (1991)  
24 Jacobsen. (1993)  
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8.2 Urval 

Utifrån syftet valde vi att intervjua olika informanter från de organisationer som arbetar 

mot människohandel. Vi började med att skicka mail till organisationer som Polisen, 

Rädda barnen, Ecpat, Kvinnojouren och Tullen. Rädda barnen var bland de första som 

svarade, dock så var detta inte för att ställa upp på en intervju istället bifogades material 

om organisationens arbete mot människohandel. Därefter så svarade Ecpat att de inte 

hade tid att ge några intervjuer istället hänvisades vi till deras hemsida för att ta del av 

deras information. Trots detta så fortsatte vi att kontakta båda dessa organisationer och 

till slut svarade en kvinna på Ecpat och meddelade att hon kunde tänka sig att ge några 

kommentarer över telefon. Denna kvinna kommer i studien att benämnas med det 

fingerade namnet Camilla. Vi fick även olika namn och nummer på personer inom Rädda 

barnen som vi försökt kontakta, men detta utan resultat.  

 

Kvinnojouren var den organisation som vi fick den första kontakten med. Vi blev 

hänvisade till en kvinna inom organisationen som hade hand om dessa frågor och denna 

kvinna blev vår första informant. Vi ansåg att denna kvinnliga anställda var en intressant 

informant på grund av det projekt som hon i samarbete med bland annat polisen och 

andra organisationer arbetar med i Luleå för att förhindra människohandel och kommer i 

denna uppsats att benämna henne med det fingerade namnet Karin. Därefter så fortsatte 

försöken att få kontakt med någon inom polisen. Detta var inte det lättaste och 

växeltelefonisten här i Norrbotten sa med en gång att det var till Rikskriminalen i 

Stockholm som vi skulle ringa. Tyvär så svarade Rikskriminalen att det inte fanns någon 

inom deras enhet som hade tid att genomföra en intervju. Till slut så fick vi napp på det 

första mailet som vi skickat till polisen i norrbotten och en polis ringde upp och sa att han 

var villig att genomföra en intervju. Denna polis har en högre position inom norrbottens 

polis organisation och kommer att benämnas med det fingerade namnet Peter. Därefter så 

fick vi tips om en annan polis inom norrbottens polisorganisation som ansågs vara en bra 

informant utifrån vårat syfte. Detta tips fick vi från Karin på kvinnojouren som berättade 

om denna polis och att han var delaktig i projektet Östersjöstafetten. Han hade även en 

högre befattning inom polisen och på grund av dessa två faktorer så tyckte Karin att vi 

skulle kontakta honom. Vi kontaktade denna polis och det visade sig att han inte hade tid 
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med ett möte men att han däremot kunde ställa upp på en telefonintervju. Denna polis 

kommer i denna studie att benämnas med det fingerade namnet Axel. Anledningen till att 

vi ville intervjua och se en organisation som polisens roll i hela arbetet mot 

människohandel var främst på grund av den viktiga roll polisen har när det gäller att 

förhindra all form av brottslighet. Dock så finns det inte en speciell enhet i norrbotten 

som enbart arbetar mot denna brottslighet såsom Rikskriminalen gör, men eftersom de 

inte hade tid att genomföra någon form av intervju så blev det två poliser med mer 

allmänna åsikter och synpunkter när det gäller människohandeln. Detta på grund av att de 

inte direkt arbetar med dessa frågor.  

 

8.3 Empiriskt Genomförande 

Innan intervju tillfällena så förberedde vi semistrukturerade intervjufrågor för att få ett så 

utforskande och flytande samtal som möjligt.25 Dessa frågor utgick från vissa centrala 

teman som vi ville studera utifrån syftet. Vid förberedelserna inför intervjuerna så tänkte 

vi igenom och reflekterade över vår egen påverkan och inverkan över intervjusituationen 

och informanten. Vid intervjutillfället så tänkte vi båda på att vara objektiva och öppna 

inför samtalet och informanten samt att inte ställa ledande frågor.26 Vi valde att dela upp 

intervjuerna mellan varandra och genomföra intervjuerna självständigt. Den första person 

som intervjuades var Karin på kvinnojouren. Vi stämde möte med henne den 3 april 2007 

och intervjun bandades. Karin var väl insatt i detta ämne och brann verkligen för dessa 

frågor. Därför blev kanske den intervju som vi gjorde med henne den mest väsentliga och 

viktiga främst för att hon till skillnad från poliserna var en person som direkt arbetade 

med dessa frågor och hade gjort det i 20 år. Efter detta så genomfördes telefonintervjun 

med Peter den 4 april 2007. På grund av att det var en telefonintervju och att vi inte hade 

tillgång till en högtalar telefon så blev inte denna intervju inspelad och anteckningar 

fördes så gott det var möjligt. Därefter så intervjuades Axel den 13 april 2007 och detta 

skedde genom ett möte på hans kontor. Trots att han inte direkt arbetade med dessa frågor 

så kunde han bidra med en hel del intressant och värdefull information. Axels intervju 

bandades ej på grund av intervjutillfällets hastiga uppkomst samt på grund av en viss 

                                                 
25 Gordon. (1970)  
26 Jacobsen. (1993)  
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osäkerhet ifall intervjun skulle genomföras. Detta medförde en svårighet till åtkomsten av 

en bandspelare. Dock så fördes anteckningar under och i direkt anslutning till intervjun 

noggrant. Camilla på Ecpat gav några få kommentarer via telefon men hänvisade till 

hemsidan där all information skulle finnas tillgänglig.  

 

8.4 Svårigheter med metoden  

Vi insåg ganska snabbt att flertalet organisationer och även myndigheter hade när det 

gäller problemet människohandel sitt centrum i de södra delarna av Sverige och på grund 

av det långa avståndet samt kostnader så insåg vi att det i flertalet fall blev omöjligt att få 

tag i de informanter som vi hade tänkt från början. Detta gjorde att vi var tvungna att söka 

efter lokala informanter som kanske inte direkt arbetade med dessa frågor och i med detta 

inte heller var tillräckligt insatta i ämnet människohandel. Vi fick i flertalet fall på grund 

av detta nöja oss med telefonintervjuer och därigenom finns det brister i metoden 

eftersom att det blev svårt att få intervjuerna inspelade. Det uppstod även vissa brister i 

vår metod när en av poliserna (Peter) inte ville ställa upp på ett möte och vi på grund av 

detta var tvungna att göra en telefonintervju trotts att denna polis fanns i Luleå. Genom 

detta så kunde vi inte få intervjun inspelad vilket medförde att mycket av den information 

som informanten kunde ha delat med sig försvann samt att själva intervjun inte blev så 

bra som den kanske hade blivit om vi hade fått möjlighet att träffa informanten 

personligen. Frågorna i denna intervju blev inte heller direkt semistrukturerade främst för 

att det i telefonen var svårt att få ett flytande samtal. Självklart så accepterade vi polisens 

önskemål och antecknade och gjorde så gott vi kunde utifrån de förutsättningar som 

fanns. Anteckningar fördes noggrant samt att en genomgång av intervjun skedde i direkt 

anslutning. Det uppstod även vissa brister i metoden när intervjun med Axel inte 

bandades på grund av bristen till bandspelare. Detta för att viss information även vid 

detta tillfälle gick förlorad. Dock så antecknades allt noggrant och intervjun granskades 

direkt efter intervjutillfället. 
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8.5 Validitet och Reliabilitet  

Validitet innebär att mäta det som utifrån studiens syfte är avsett att mäta. Reliabilitet 

betyder den grad av tillförlitlighet som undersökningen har. Vi har i denna studie tagit 

hänsyn till båda dessa begrepp och arbetat för att få en hög grad av både validitet och 

reliabilitet. Genom att vi intervjuat flera informanter från olika organisationer så anser vi 

att resultatet kommer nära verkligheten och därigenom ökar reliabiliteten. Bristerna när 

det gäller saknaden av intervjuer med stora nationella organisationer såsom Rädda 

Barnen och Ecpat bidrar till att reliabiliteten till viss del sjunker. Vi anser dock att den 

information som dessa organisationer delgivit oss genom hemsidor och broschyrer är 

tillförlitlig och att detta i slutänden bidrar till en hög reliabilitet i studien. Vi anser även 

att vi i denna studie mäter det vi avsett att mäta utifrån syftet genom att vi vid de olika 

intervjuerna utgått ifrån samma intervju underlag. Genom detta så kan validiteten i denna 

studie antas vara hög.27       

 

8.6 Analys 

När samtliga intervjuer var genomförda och all intervjumatrial och data var insamlat 

började vår bearbetning och analysprocess av matrialet. Det insamlade matrialet 

transkiberades av respektive forskare som utfört intervjun. För att göra intervjumatrialet 

lättare att analysera gjordes en sammanfattning och omstrukturering av matrialet för att ta 

med den data som ansågs vara relevant utifrån studiens syfte.28 Matrialet lästes igenom 

ett  flertal gånger och  därefter genomfördes en kodning av materialet där centrala 

nyckelord plockades ut. Dessa centrala nyckelord tolkades därefter för att sedan 

analyseras i samband med de andra alternativa källorna som är en del av denna studie. 

Denna analys utmynnade i det empiriska resultat som studien bygger på och som därefter 

kunde sammankopplas med de teorier som ansågs vara centrala.29      

 

 

 

                                                 
27 Trost. (1997)  
28 Ibid.  
29 Starrin. (1991)  
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9 Resultat redovisning  
I detta avsnitt kommer fyra olika organisationers perspektiv och arbete mot 

människohandel att bli synliga. Dessa organisationer är Rädda barnen, Ecpat, Polisen 

samt Kvinnojouren och syftet utifrån dessa organisationer är att se likheter och olikheter i 

deras mål och medel för att förhindra människohandel. Polisen, kvinnojouren samt till 

viss del Ecpat bygger i detta avsnitt på empiriska intervjuer medan Rädda barnen består 

av en organisations beskrivning.    

 

9.1 Rädda barnen 

Rädda barnen är en organisation i Sverige samt i åtta regioner utomlands. Rädda barnen 

är en av de ledande medlemmarna inom The international Save the Children Alliance, 

som är världens ledande barnrättsorganisation. Det är tillsammans 27 

medlemsorganisationer som arbetar för barnens rättigheter i mer än 110 länder och 

omsätter omkring 2,5 miljarder kronor.30

 

Rädda barnens arbete går ut på att uppmärksamma problem och påverka makthavare och 

samhällets institutioner. Deras arbete bedrivs på internationell, nationell samt på regional 

och kommunal nivå.31  

 

Rädda barnen är en politisk och religöst obunden folkrörelse med 89 000 medlemmar i 

omkring 260 lokalföreningar och 28 distriktsförbund över hela Sverige. Inom 

organisationen finns det även ett ungdomsförbund, där medlemmarna är aktiva i lokala 

grupper och i nationella arbetsgrupper.32

 
Rädda barnen beskriver hur handeln med barn kan ske genom rekrytering eller transport 

inom ett land eller mellan olika länder. Barnen kan exploateras sexuellt eller utnyttjas i 

kriminalitet, tvångsarbete eller organhandel. Oftast kommer barnen från fattiga och 

utsatta förhållanden, en del kan tvingas in i handeln, andra lockas av löften av välbetalda 

arbeten. Det finns flera grundorsaker till att handeln med barn förekommer, bland annat 

                                                 
30 www.rb.se/sv/OmRaddaBarnen/Varorganisation  
31 www.rb.se/sv/OmRaddaBarnen/Varverksamhet  
32 www.rb.se/sv/OmRaddaBarnen/Varorganisation  
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ekonomiska och sociala orättvisor, patriarkala maktstrukturer och restriktiv migrations 

politik.33  

 

Enligt Rädda barnen är handeln med barn är ett globalt problem och för att kunna 

förebygga handeln krävs det ett internationellt samarbete och utbyte av kunskap. I länder 

där det finns en utbredd människohandel, särskilt i Europa, Sydostasien, Västafrika och 

Latinamerika försöker Rädda barnen att säkerställa barnens rättigheter. Rädda barnen 

arbetar mycket med att sprida kunskap om barnens situation och utveckla metoder för 

behandling. Tillsammans med barnen så försöker de utveckla metoder för att förhindra att 

handeln förekommer. Genom samtalsstöd och studieträning hjälper Rädda barnen barn 

som blivit offer för människohandeln att få tillbaka deras självförtroende och att barnen 

ska få en möjlighet till ett värdigt liv.  

 

Rädda barnen i Sverige kan erbjuda barn som har blivit sexuell utnyttjande behandling 

och hjälp på deras mottagning Centrum för barn och ungdomar i kris. Rädda barnen har 

däremot ingen stödverksamhet för barn som har blivit utsatta för människohandel i 

Sverige. Istället arbetar Rädda barnen mer utåt mot världen när det handlar om att stödja 

de utsatta och drabbade barnen. Det är i de länder som är hårdast drabbade av 

människohandel som Rädda barnen bygger upp en stödverksamhet för offrerna.  

 

Rädda barnen som organisaton undersöker tillsammans med andra medlemmar i Save the 

Children Alliance alla ensam kommande barns situation i Europa och hur myndigheter i 

olika länder hanterar dessa barns problem. Anledningen till detta är för att Rädda barnen 

tillsammans med den internationella organisationen för Rädda barnen vill se varför dessa 

barn anländer själva till ett nytt land och ifall det finns någon människohandel bakom. 

Det handlar främst om att vara uppmärksam ifall barn anländer ensamma från länder 

kring östersjön samt Vitryssland, Moldavien och Ukraina. Detta på grund av att dessa 

länder är hårt drabbade av människohandel och att offer för denna handel oftast tas ifrån 

dessa områden.34  

                                                 
33 Programavdelningen. Rädda barnen  
34 Ibid.  

 22



 

För att förhindra att barn hamnar i denna situation menar Rädda barnen att regeringen 

behöver fördela de sociala och ekonomiska resurserna bättre. Attityder i samhället 

behöver påverkas till ökad jämställdhet mellan män och kvinnor, barn och vuxna. Det 

behövs även drivas en mer mänsklig flyktingpolitik. Handeln med barn är ett problem 

som förekommer på alla håll i världen och som angår alla, och för att ett förebyggande 

arbete ska fungera behövs ett internationellt samarbete och utbyte av kunskap.35

  

Rädda barnens arbete utgår från Barnkonventionen, ibland är deras krav mer långtgående 

än konventionen. För att stärka skyddet för de barn som utsatts för sexhandel kräver 

Rädda barnen att: 

 

• regeringen i sitt internationella utvecklingssamarbete, arbetar för att förbättra de 

ekonomiska villkoren för människor i de regioner som är särskilt drabbade av 

handeln. 

• regeringen, som ett led i arbetet mot handeln i med barn, verkar för en generös 

migrations politik inom EU. 

• barn som upptäcks i handel i Sverige ges permanent uppehållstillstånd i de fall 

barnet vill ha ett sådant. 

• barnen ges samma rätt till hälso- och sjukvård som asylsökande barn. 

• De förhållanden barnet återvänder till noga utreds av svenska myndigheter innan 

barnet återsänds till ursprungslandet 

• bistånd utgår till de barn som utsatts för handel i Sverige och som vill återvända 

till sitt hemland. 

• regeringen tillsätter en utredning som kartlägger förekomsten av alla former av 

handel med barn i Sverige.  

• Rikskriminalpolisen utvecklar särskild kompetens om barn som utsatts för handel 

och att polisen utreder människohandelsbrott i specialiserade enheter.36 

 

                                                 
35 Kommunikationsavdelningen. Rädda barnen  
36 www.rb.se/sv/FaktaOmBarn/Utnyttjande/Handelmedbarn.htm  
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9.2 Ecpat 

Ecpat grundades 1990 och den främsta anledningen till detta var att barnsexindustrin 

börjat få en oroväckande omfattning i Sydostasien och att sexhandeln med barn blivit en 

snabbt växande och pengaalstrande industri därav behövdes en organisation som Ecpat. 

Ecpat beskriver hur handeln med barn som sker i världen idag oftast har fattigdomen som 

grund. Det är i de fattiga länderna där det inte finns några inkomstkällor som barn eller 

unga kvinnor drivs till att tjäna pengar i sexhandeln. Detta kan innebära att de lockas till 

ett annat land för ett bättre liv, att de säljs av sina föräldrar för en liten summa pengar 

eller att de blir tvungna att prostituera sig eller göra pornografi. Sedan dess har Ecpats 

omfattning och utbredning ökat markant och Ecpat finns idag i mer än 70 länder som alla 

ingår i ett internationellt nätverk alla med ett gemensamt syfte att förhindra den sexuella 

handeln och exploateringen av barn.37 Ecpat Sverige är en underavdelning till Ecpat 

internationell och Ecpat Sverige har en egen styrelse med egna stadgar samt ett årsmöte. 

Ecpat Sverige har en mängd olika fristående medlemsorganisationer som alla är med och 

samverkar tillsammans med Ecpat i arbetet mot människohandel, några av dessa 

organisationer är: Frälsnings armens socialtjänst, Plan international Sverige, SSU, 

Svenska kyrkan osv. Ecpat Sverige finansieras genom bidrag (både statliga och privata), 

insamlingar från allmänheten och bidrag från försäljning.38   

 

Ecpat bildades med syfte och mål att förhindra och göra världen mer medveten om den 

sexuella exploateringen som sker av barn. Med sexuell exploatering så menas allt som 

innefattar en sexindustri med barn med andra ord både trafficing, prostitution samt 

pornografi. 

  

I detta arbete så utgår Ecpat ifrån att skapa en opinion och medvetenhet hos allmänheten 

och dagens maktahavare. Detta sker bland annat genom föreläsningar och utbildningar. 

Arbetet handlar om att trycka på makthavarna i de olika länderna, att aktivt arbeta för att 

förbättra lagsystemen och även de metoder polisen använder sig av. Ecpat visar genom 

sitt arbete på att det är makthavarna, politikerna och de ansvariga organisationerna som 

                                                 
37 Lindgren. (2007) 
38 www.ecpat.se – Om ecpat  
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måste lösa detta problem under högsta prioritet, men eftersom detta inte sker så krävs en 

organisation som Ecpat.39   

 

Genom Internet och den nya teknikens genomslagskraft så har de som köper och säljer 

barn sexuellt sett helt nya möjligheter. Efterfrågan har ökat markant och detta bidrar till 

en markand där säljarna inser att de kan tjäna en mängd pengar. Camilla beskriver i 

nedanstående citat.  

 

"Det är ju väldigt viktigt att fokusera på efterfrågan för utan efterfrågan så finns det 

inget utbud". (Camilla) 

 

Enligt informanten så skulle inte köparna tjäna pengar på denna marknad om män inte 

skulle efterfråga dessa sexuella tjänster vilket skulle kunna förhindra människohandel. 

 

Handeln med barn är ett nätverk där alla har som syfte att exploatera barn sexuellt och 

Ecpat arbetar mot hela detta nätverk. På grund av detta så arbetar inte Ecpat enbart emot 

trafficing de fokuserar även på den barnpornografi som sprids över nätet och de pedofiler 

som utnyttjar detta. Främst så menar Ecpat att det handlar om att föräldrarna i dagens 

samhälle måste vara medvetna om de faror som Internet innebär för deras barn och de 

uppmuntrar även föräldrar att ta del av deras barns aktiviteter på nätet.40  

 

Ecpat arbetar även mot de sex köpare och pedofiler som utnyttjar resebolag och charter 

arrangörer för att komma åt sina offer. På grund av detta så har det införts en så kallad 

uppförandekod hos många av dessa arrangörer. Denna kod går ut på att arrangören av 

dessa resor ska vara medvetna om att köp av barn sexuellt existerar på res orterna. Dessa 

arrangörer ska utbilda sina anställda, informera sina kunder, informera lokala 

samarbetspartners, de ska ha en klausul i alla deras leverantörskontrakt om ett 

                                                 
39 Lindgren. (2007) 
40 Lagerlöf. (2007)  
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avståndstagande samt att de årligen ska rapportera till det internationella sekretariatet för 

uppförandekoden.41  

 

Ecpat har även öppnat en så kallad hotline och genom denna hotline så kan de blockera 

åtkomsten av barn pornografiska sidor på nätet. Genom att blockera denna tillförsel så får 

köparen inte tillgång till det material som denne betalt för och syftet med detta är att 

strypa tillförseln av de stora summor pengar som florerar. Till denna hotline kan 

allmänheten även tipsa ifall någon misstänker trafficing eller sexuell handel med barn.42  

 

Ecpat har också satt upp en svensk arbetsplats policy som har till syfte att vilken 

organisation som helst möjligheten att kunna ta till sig denna policy och genom detta bli 

mer medvetna om vilket problem den sexuella exploateringen av barn i världen är. I 

denna policy så ska det ingå en så kallad rese policy där organisationen tydligt tar avstånd 

från all form av sexuell exploatering av barn under sina tjänsteresor. Det ska även finnas 

med en marknadsföringspolicy där organisationen i sin markandsföring aldrig får 

använda sig av barn sexuellt. Slutligen så skall det även finnas med en IT-policy där den 

anställde i organisationen förbjuds att använda sig av barn pornografiska sidor på nätet 

samt att ta kontakt med barn sexuellt. Om arbetsgivaren inom denna organisation 

upptäcker att detta trotts allt skett så måste denna anmäla det hela till polisen.43   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
41 Klingvall. (2007) 
42 Lagerlöf. (2007) 
43 Ecpat. (2007) 
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9.3 Polisorganisationens möte med människohandeln  

Norrbottens län är indelad i fyra olika polisområden och dessa områden är indelade 

kommunvis. I varje polisområde så finns en ansvarig polismästare som har ansar för hela 

polisområdet. Inom ett polisområde så finns även ett antal närpolisområden där en 

närpolischef är ansvarig. I Luleå så finns även länspolismästaren, myndighetens stab och 

de regionala enheterna samlade och därför blir Luleå en central punkt för norrbottens 

samlade polisverksamhet.  

 

 

Peter var den första polisen som vi intervjuade och han har arbetat 12 år inom polisen och 

har för tillfället en ledande och hög befattning inom polis organisationen. Hans 

arbetsuppgifter är att styra och leda polisverksamheten inom ett polisområde i norrbotten. 

 

Peter beskriver hur han på två sätt i sitt arbete som polis kommit i kontakt med 

människohandel.  

 

”För det första genom att jag är med i ett projekt och ett samarbete i Luleå kommun som 

kallas för Östersjöstafetten. Men det har även hänt att jag i tjänsten någon gång ramlat 

över denna brottslighet, att det t.ex. varit någon kvinna som kommit hit för att sälja 

sex”(Peter). 

  

Detta citat visar på att människohandel inte är något som Peter eller polis organisationen i 

Norrbotten möter dagligen. Båda poliserna ter sig därför relativt ovetande om 

människohandeln i världen och dess förekomst här i norr. Genom detta så visar de på att 

människohandel kanske inte heller en brottslighet som polisorganisationen här i norr 

direkt letar efter i sitt dagliga arbete.  

      

Axel har till skillnad från Peter varit anställd inom polisen sedan 1990 och har under 

dessa år arbetat 14 år i Stockholm som bland annat narkotika polis. 2004 så fick han en 

anställning i Luleå på en chefsposition och har sedan maj 2006 arbetat på en annan 
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chefsposition inom polis organisationen. Inom denna tjänst så är arbetsuppgifterna att ha 

hand om all utredningsverksamhet inom polisområdet Luleå.  

 

Under de åren som Axel arbetade som narkotikapolis i Stockholm kom han i kontakt med 

brottsligheten att sälja sex för pengar och han pratar mest om människohandel i form av 

prostitution. Utifrån detta beskriver han hur brottsligheten att sälja sex för pengar har 

förändrats under de senaste 20 åren. 

 

”Tidigare när jag började så var det prostitution och det kunde stå 10 till 20 tjejer på 

gatan och då fanns det bara den prostitutionen som vi såg och det handlade om att få 

bort tjejerna från gatan. Nu är det mer människohandel och vi är mer medvetna om och 

ser att det finns människohandel som vi arbetar mot än vad vi var då. Nu så står det inte 

en massa tjejer på gatan längre, ja det har väll blivit mer dolt” (Axel). 

 

Ovanstående citat illustrerar hur prostitutionen genom samhällsutvecklingen har 

förändrats från att förr vara en ren gatu- prostitution till att idag i stället i polisens ögon 

existera till större del som människohandel. Axel visar på att polisen idag är mer 

medvetna om att det finns en pågående människohandel till skillnad från hur de var under 

90-talet när han började som polis. Då var det den rena och synliga prostitutionen som 

polis organisationen arbetade mot och det fanns inte en stor medvetenhet om eller kanske 

inte en lika utbredd människohandel som det finns idag. En anledning till att Axel idag är 

mer medveten om att människohandel existerar är antagligen för att det idag är ett större 

fokus på denna brottslighet.  

 

Den gatuprostitution som Axel bevittnade när han började som polis var väldigt synlig 

och på grund av detta så var polisen inriktad att arbeta mot denna brottslighet som de så 

tydligt såg. Genom detta så pratar Axel om prostitution och människohandel som samma 

sak. Anledningen till detta kan vara att han har svårt att direkt se eller anknyta till vad 

människohandel innebär eftersom att det inte är denna brottslighet som han stött på i sin 

tjänst som polis. Dock så tror inte Axel att det idag finns mindre prostitution till skillnad 
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från förr. Han tror istället att den har förflyttats från att tidigare ha existerat på gatan till 

att istället finnas på Internet och inte lika öppet.  

 

När det handlar om att arbeta mot människohandel och om de gör ett bra arbete så anser 

både Peter och Axel att de gör allt de kan för att komma åt människohandeln. Axel menar 

att polisen är väldigt vaksamma och att de noggrant följer upp alla tips, rykten och 

information från olika källor som de får in. Han anser även att de har blivit mycket bättre 

på att följa upp det hela och att ta det på största allvar. 

 

”Vi skulle säkert kunna göra mer i samhället. Ja det är ju kvinnan i det hela som kan ses 

som ett brottsoffer och hon behöver därför mycket stöd och hjälp och när det gäller detta 

så skulle vi säkert kunna göra mer, men vi tar det på största allvar”(Axel). 

 

Axel visar i ovanstående citat lite motstridigt på att det ändå skulle gå att göra mer för det 

kvinnliga ”offret” i människohandeln. Detta trots att han tidigare sagt att de gör allt de 

kan för att förhindra människohandel. Anledningen till detta är nog att han i citatet 

refererar till vad samhället i allmänhet gör för att förhindra människohandeln 

förekommer samt att det alltid går att göra mer så länge denna brottslighet finns.  I citatet 

så gör Axel även en tolkning av att människohandeln alltid har ett kvinnligt offer och att 

det alltid är en kvinna som är den utsatta.  

 

Axel beskriver även han hur ett visst samarbete sker med kommunen. Bland annat genom 

länsgruppen för kvinnofrid där bland annat även socialen är med och arbetar. Dock så 

beskriver han hur de i detta samarbete har olika roller och uppgifter och att det är mycket 

information som polisen ibland inte kan dela med sig. Även han beskriver hur polisen 

genom olika former av utbildningar arbetar mot människohandel.  

 

 ”Ja t.ex. socialen och vi har väl olika roller och uppgifter och ibland går inte dessa 

uppgifter att dela med sig” (Axel). 
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Detta visar på att trots att både polisen och socialen egentligen arbetar mot samma mål 

nämligen människohandeln så kan de ändå inte samverka i den utsträckning som skulle 

kunna önskas. Detta på grund av att polisen och även socialen i detta fall måste ta hänsyn 

till formella lagar och förordningar såsom sekretesslagen och detta stoppar ett mer 

utvecklat och informationsgivande samarbete.    

 

Genom att den Svenska lagen har förändrats under åren som gått när det handlar om att 

bland annat köpa sexuella tjänster så har detta fått en inverkan på den prostitution och 

människohandel som finns.  

 

 ”När jag började som polis i Stockholm så var det inte olagligt att köpa sex, men i och 

med att det blev olagligt så finns det idag inte heller lika stor acceptans mot sexköp som 

det kanske fanns då” (Axel). 

 

 ”Sexköpslagen är idag en väldigt svår lag och dessa brott är svåra att bekämpa. Det 

krävs att vi gör omfattande spaningar och vi måste dokumentera själva köpet. Därför 

räcker det inte med att vi bevittnar själva sex akten. Detta kräver mycket arbete och 

mycket tid och är svårt att komma åt” (Peter).  

 

Polisorganisationen arbetar utifrån de lagar och förordningar som finns i det svenska 

samhället. På grund av detta så är de väldigt styrda av dessa formella regler och dessa 

regler blir det medel som de använder sig av för att förhindra människohandel. Utifrån 

detta så är det svenska rättsystemets effektivitet väldigt viktigt när det handlar om hur väl 

polisen genom sitt arbete kan komma åt människohandeln.  

 

Hur vanligt förekommande denna typ av brottslighet är i Luleå och är det de södra 

gränserna mot Europa eller de norra gränserna mot Finland och Norge som har 

betydelse?  

 

”Har funnits många spekulationer om organiserad människohandel med ryska kvinnor 

över gränsen i norr, men vi har inte hittat några belägg för detta” (Axel). 
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 ”Det är gränserna utåt Europa och de olika gränserna som det sker mest verksamhet det 

är inte så vanligt här i Luleå utan det är mycket mer vanligt i de större städerna” (Peter).  

 

Ovanstående citat visar på att både Peter och Axel anser att människohandeln inte är en 

vanligt förekommande brottslighet här i Luleå och att de inte heller ser några tecken på 

att den eskalerar. De anser även båda att det är via gränserna mot Europa som handeln 

med människor sker. Dock så är frågan ifall detta beror på att information om dessa 

ärenden inte kommer till polis organisationens kännedom, att polisen inte vill se en 

existerande människohandel eller att det verkligen inte existerar någon större mängd 

människohandel i norrbottens län?  

 

Enligt poliserna så förekommer det bara ett par människohandels ärenden i Luleå per år 

som kommer till deras kännedom.    

 

Axel pratar om hur han anser att det i mindre samhällen som exempelvis i norra norrland 

men även i en stad som Luleå är svårt att dölja en pågående människohandel. Han menar 

på att det går rykten och att dessa rykten så småningom kommer fram till polisen. Detta 

till skillnad från exempelvis en storstad som Stockholm där det lättare går att dölja.  

 

Utifrån detta så anser Axel att om det skulle existera en omfattande människohandel här i 

Norrbotten så skulle detta utan tvekan komma till polisens kännedom. I en större stad 

som Stockholm så blir det enligt honom inte riktigt lika markant och tydligt när det 

handlar om att se eller bevittna en pågående människohandel. Han pekar även på att det i 

en stad som Stockholm även finns en mängd människor av utländsk härkomst, speciellt i 

förorterna och menar på att detta kan inverka på att människohandeln inte syns lika 

tydligt. En av anledningarna till att Axel anser att detta kan ha en betydelse är att det i 

dessa områden kanske inte märks lika tydligt ifall en mängd män går in och ut från en 

lägenhet varje dag. I dessa områden så är det kanske många familjer som bor tätt och det 

är många människor i rörelse hela tiden vilket gör människohandeln svårare att upptäcka. 

En annan anledning kan vara att det inte är så lätt att i dessa större områden märka om en 
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utländsk ”kvinna” förts in i Sverige genom människohandel. Dessa kvinnor med utländsk 

härkomst försvinner i mängden av andra människorna med utländsk härkomst och i en 

större stad så blir det även mer opersonligt och anonymt. Dock så är dessa tolkningar 

tveksamma och mycket av detta kan bygga på fördomar när det gäller hur människor med 

utländsk härkomst lever sina liv. Trots detta så stämmer det nog att människor i 

allmänhet blir mer anonyma i en större stad och att invånare inte har lika stor överblick 

när det handlar om vad grannar ägnar sig åt. I en mindre stad i Norrbotten så blir det 

kanske mer tydligt och samhället skulle i större utsträckning lägga märke till en pågående 

människohandel just kanske för att det inte är lika anonymt.  

 

Axel pekar på hur vikigt det är att leta efter människohandeln och att detta inte är något 

som polisen i norrbotten prioriterar.  

 

”Även narkotika brotten ökar ju just nu. Dessa brott är något som man arbetar mera mot 

och det är en brottslighet som man måste söka eftersom det inte är folk som anmäler. Om 

polisen aktivt skulle söka och leta efter människohandel under en tre månaders period så 

skulle de säkert få ett högre antal” (Axel). 

 

Detta citat visar på det motstridiga i budskapet som Axel vill få fram. Detta med 

anledning av att han först anser att det inte finns någon omfattande människohandel i 

norrbotten och att polisen om det trotts detta skulle finnas ändå skulle få reda på det i 

slutändan. Ändå säger han att ifall de aktivt skulle ägna tre månader åt att leta 

människohandel så skulle de säkert hitta ett högre antal fall av denna brottslighet. Detta 

visar på att det i slutändan kanske handlar om att norrbottens län inte satsar tillräckligt 

med resurser på att hitta denna brottslighet och att den kanske finns i en större 

utsträckning än polis organisationen tror.  

 

Både Peter och Axel anser att samarbetet med andra länder och de gränser som finns utåt 

Europa är väldigt viktigt i arbetet mot människohandeln. 
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”Vi har ett gott samarbete med andra länder som exempelvis Finland, men även andra 

länder speciellt inom EU om det kommer in tips” (Axel).  

 

”Genom EU, Schengen avtal och Internet så blir det lättare att röra sig över gränserna. 

Därför är detta ett stort problem främst för att det årligen är en halv miljon kvinnor som 

säljs i Europa” (Peter).    

 

I slutänden så fokuseras allt arbete mot människohandel på de gränser som finns i de 

södra delarna av Sverige mot Europa och på de större städerna i dessa områden. Detta 

trotts att vi i norr ändå är har en gräns mot både Finland och Norge, men främst mot Öst. 

Med anledning av detta så finns det kanske en anledning att tro att människohandeln i de 

norra delarna av Sverige existerar i en större mängd än vad polisen anser och att fokus på 

att hitta denna brottslighet borde bli större.   
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9.4 Möte med organisationen Kvinnojouren 

Karin är den som får representera kvinnojouren och dess arbete i denna studie. Hon har 

varit verksam inom denna organisation i snart tjugo år.  

 

Karin beskriver hur kvinnojouren Iris i Luleå har funnits sedan 1981 och är en feministisk 

ideell organisation som är partipolitiskt och religiöst obunden med egna stadgar samt 

egen styrelse. Grunden i deras arbete bygger på ideellt arbete och engagemang och verkar 

för kvinnors ökade rättigheter i samhället och mot kvinnoförtryck i alla former. 

Organisationen har drygt tjugo kvinnor som alla arbetar idellt men har idag även två 

stycken kvinnor som är heltidsanställda på jouren en av dessa är Karin. Kvinnojouren 

driver både en inre samt en yttre, mer utåtriktad verksamhet där de arbetar ut mot 

samhället. I den inre verksamheten arbetar de med att ge hjälp och stöd till utsatta 

kvinnor genom telefonjour dygnet runt, samt att de har ett akutboende med plats för sju 

kvinnor och barn. 

 

Organisationens arbete handlar till stor del om att hjälpa och stödja kvinnor och barn som 

blivit utsatta för psykiskt och fysiskt våld, sexuella övergrepp, hot och förnedring. 

Kvinnojouren försöker hitta praktiska lösningar och förändringar för kvinnorna och 

barnen så att de inte behöver leva i våld. De hjälper även till med att ta kontakt med 

socialtjänsten, polisen eller ordna terapi om kvinnan och barnen behöver bearbeta vad de 

har blivit utsatta för samt att de kan vara ett stöd hos advokaten eller vid en rättegång.  

 

” Vi är alltså inte som de här proffesionella som psykologer och terapeuter, utan vi är 

vanliga kvinnor som möter kvinnor i en situation, vi är kvinnor båda två som lever i ett 

mans förtryck, så att säga”(Karin). 

 

 ” vi hjälper henne genom en metod, hjälp till självhjälp kvinna till kvinna”(Karin). 

 

När Karin berättar om Kvinnojourens arbete märks det tydligt att hon är otroligt 

engagerad och känner stor sympati för kvinnor och barn som har blivit utsatta för våld.  

Karin har svårt att sitta still och vrider och vänder på sig när hon berättar om hur det är att 
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nästan dagligen träffa kvinnor och barn som berättar om hur de har blivit både fysiskt och 

psykiskt misshandlade av de män som de har lever med. Karin visar tydligt i ovanstående 

citat att hon inte ser sig själv som en expert eller en professionell. Istället visar hon på att 

alla kvinnor lever i ett kvinnoförtryckt samhälle där mannen har makten och att det 

därigenom blir kvinnornas skyldighet att hjälpa och ställa upp för varandra.   

 

Kvinnojourens arbete handlar mycket om att vara ett stöd och lyssna på kvinnornas 

berättelse. En del kvinnor som hör av sig till jouren är ännu inte redo att lämna mannen 

som misshandlar dem, här försöker jouren att vara ett stöd för kvinnan och ge henne 

självförtroende och mod att lämna den situation som hon befinner sig i. Sedan ett år 

tillbaka har kvinnojouren en jourmobil dygnet runt. Karin tycker att det är jättebra att 

kvinnojouren nu kan nås dygnet runt för det gjort det möjligt att de kan hjälpa ännu fler 

kvinnor och barn. Det bidrar även till att kvinnor kan känna sig tryggare när de vet att de 

kan få stöd och hjälp av en annan kvinna när som helst på dygnet.  

 

I deras yttre och mer utåtriktad verksamhet som kvinnojouren driver så försöker de gå ut 

och väcka opinion. Genom att utbilda, informera och skapa debatt så vill de 

uppmärksamma det kvinnoförtryck som finns i samhället och att män som misshandlar 

kvinnor finns i alla samhällsklasser. Karin berättar hur människohandeln kan ses som ett 

manligt problem eftersom att det är männen som i störst utsträckning köper dessa 

sexuella tjänster av människohandelns offer i och med detta så handlar det om att arbeta 

med  männen. 

 

”Vi säger ju så här i Sverige att prostitution och människohandel är som en form av 

mäns våld mot kvinnor. Ja det ingår i det här förtryck som kvinnor utsätts för kvinnor 

köps, säljs och utnyttjas det är det samma som pornografi det samhör ju med det alltså så 

det här är ju då en väldigt naturlig sak för oss att arbeta med för oss i kvinnojouren och 

vi arbetar ju med mäns våld mot kvinnor så då arbetar vi ju även mot 

människohandel”(Karin). 
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Det framgår tydligt när Karin berättar att hon tycker att det är viktigt att reagera och 

arbeta för all slags form av kvinnoförtryck som finns i samhället. Hon menar att kvinnan 

är ett offer och att ingen kvinna frivilligt väljer att exploatera och sälja sin kropp för 

pengar. Det är männen som köper och säljer kvinnorna och så länge det finns män som är 

villiga att betala och utnyttja kvinnor sexuellt så kommer det finnas kvinnor som faller 

offer för både pornografi och människohandel. Karin pratar mycket om att det är köparna 

som man måste komma åt men att det finns en väldigt stor svårighet att komma åt 

förövarna. Detta på grund av att människohandeln är en verksamhet som ständigt 

förändras och är dold.  

 

Kvinnojourens arbete mot prostitution och människohandel startade i början av 90-talet i 

samband med deltagande i ett nätverk i Barentsregionen. Det är ett nätverk mellan 

kvinnor från Sverige, Finland, Norge och Ryssland vilket startades med avsikt att erhålla 

uppmärksamhet att kvinnor från Ryssland transporterades till Tana i Nordnorge för att 

jobba som prostituerade på bordeller. Karin berättar med ivrig inlevelse om hur hon och 

andra kvinnor från Finland, Norge och Ryssland åkte till Tana och demonstrerade och 

höll i torgmöten för att bordellerna skulle läggas ner men att de hade blivit stoppade av 

polisen som ansåg att de inte skulle engagera sig. Genom nätverket i Barentsregionen fick 

kvinnojouren pengar av regeringen för att uppmärksamma problemet även här i 

norrbotten. Med hjälp av pengarna kunde kvinnojouren åka runt i olika gymnasieskolor, 

anordna konferenser, ha en demonstration inne i centrum för att uppmärksamma 

prostitution och människohandel. 

 

”Öh, ja kvinnor började att reagera på att män åkte till dessa bordeller och ja kvinnorna 

började då att protestera mot att män köpte sex, köpte kvinnor helt enkelt för att 

tillfredsställa sig”(Karin). 

 

Det märks tydligt att Karin är väldigt insatt i ämnet och arbetet mot människohandel och 

visar både med hennes kroppsspråk samt röstläge att det är frågor som hon brinner för. 

Hon har under många år arbetat med kvinnofrågor och även om hon tycker att det går 
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alldeles för långsamt att förändra det kvinnoförtryck som kvinnor dagligen möter i 

samhället så finns det ett otroligt engagemang och vilja i hennes röst för framtiden.    

 

”Ja alla kan bidra på sitt lilla sätt, ibland så önskar jag att det vore fler som vågade 

engagera sig för alla kan göra någonting för att minska på de orättvisor som finns i 

samhället”(Karin). 

 

Enligt Karin så är det bästa sättet att arbeta med frågor kring prostitution och 

människohandel med hjälp av idella organisationer. Hon önskar att det vore ett större 

engagemang hos andra organisationer när det gäller frågor kring kvinnoförtryck och att 

det är kvinnor som blir offer för männens sätt att köpa och sälja. Hon tycker att det har 

länge har varit väldigt tyst om prostitution och människohandel i hela Sverige, speciellt 

uppe i norrbotten. 

 

 

”Ja, öh så det har ju då varit väldigt tyst om det här på olika sätt. Ja vi får ju in olika tips 

hit till kvinnojouren som vi brukar tipsa vidare om, men ibland så vet vi inte vart vi ska 

tipsa vidare någonstans. Men nu så har det ändå skett en svängning inom polisen. 

”(Karin). 

 

Karin berättar att det ibland kommer in olika tips till kvinnojouren om var någonstans det 

kan förekomma prostitution och människohandel, men att när kvinnojouren tipsar vidare 

så tas det inte riktigt på största allvar. Detta visar på att samarbeten mellan olika 

organisationer trotts att dessa arbetar mot samma mål kanske inte fungerar som skulle 

kunna önskas. En anledning till dettas kan vara att olika organisationer har väldigt olika 

prioriteringar och medel när det handlar om att arbeta mot exempelvis människohandel. 

Kvinnojouren ser människohandeln ur sin organisations synvinkel samt att de inte heller 

kan dela med sig av all information till en organisation som polisen.   

 

Karin berättar att hon brukar vara uppmärksam när hon ser en minivan med en utländsk 

nummerplåt för att det kan vara en transport med kvinnor. Karin tycker att det nu ändå 
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har skett en vändning och hoppas verkligen att Sidas östersjöenhets kampanj mot 

prostitution och människohandel ska göra människor uppmärksamma att handeln 

förekommer. Hon tycker att kvinnojourens samarbete med andra organisationer och 

polisen är bra och på grund av att hon har arbetat så många år inom organisationen så har 

hon byggt upp ett stort nätverk med viktiga kontakter. Tillsammans med kommunen och 

polisen så kommer hon att nu under tre månaders tid att föreläsa och hålla i konferenser 

för att synliggöra prostitution och människohandel i norrbotten. Genom att visa reklam på 

bussar, i lokaltidningar samt i radio så hoppas hon att allmänheten får upp sina ögon om 

att det förekommer prostitution och människohandel. För så länge det finns män som 

köper kvinnor för sexuella ändamål lika länge kommer brottsligheten människohandel att 

finnas kvar.  
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10 Teori  
10.1 Globalisering 

Anthony Giddens menar att den ökade globaliseringen lett till en öppnare och en mer 

tillgänglig marknad för oss människor att röra oss fritt på. I det förmoderna samhället 

hörde tiden och rummet ihop, människan var i detta samhälle tvungen att träffas i rummet 

och detta var tvunget att ske under eller vid en speciell tidpunkt. Genom globaliseringen 

kan vi idag utan några svårigheter resa till andra länder för att studera, arbeta eller starta 

upp ett företag.44 Giddens anser att globaliseringen inte bara är av ekonomisk karaktär 

utan menar även att politik, teknologi och kultur är en stor bidragande faktor till det 

utvecklande kommunikationssystem som finns i vårt moderna samhälle. Det utökande 

kommunikationssystemet har lett till att vi inte behöver vara i samma land eller stad för 

att kommunicera eller göra affärer med varandra. I och med detta så visar Giddens på hur 

tiden och rummet till skillnad från förr inte längre är beroende av varandra.45 Genom 

globaliseringen och modernitetens framväxt lever människan i en enda gemensam värld 

och den lokala förankringen som tidigare var stark har fått en minskad betydelse. Genom 

att dessa traditionella band minskar förlorar vi även en del av den trygghet som vi kände i 

det förmoderna samhället. Denna trygghet benämns som den ontologiska tryggheten. Den 

ontologiska tryggheten handlar om ett mönster av olika vanor som skapar trygget. När vi 

lyfts ut ur dessa sammanhang ställs vi helt plötsligt inför en mängd olika valmöjligheter 

som vi måste ta ställning till. Detta gör att människan genom denna utveckling i allt 

större utsträckning blir en tänkande varelse som hela tiden reflekterar över sitt eget och 

andras liv. Detta leder så klart till fler möjligheter för individen att förverkliga sig själv 

och sitt liv, men detta leder också fram till vissa risker. Dessa nya risker blir i allt större 

utsträckning en del av våra liv och människan är riskmedveten i allt denne gör. System 

byggs upp för att skydda oss mot alla möjliga risker som kan uppstå genom exempelvis 

försäkringar osv.46

 
Giddens anser att genom den industriella utvecklingen som sker utgör risk en 

förutsättning och en nödvändighet för att människorna ska kunna bryta med det 

                                                 
44 Giddens. (2005)  
45 Giddens. (1996)  
46 Giddens. (2005)  
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förmoderna samhället och utvecklas. Han skiljer mellan den yttre risk som finns i naturen 

och fabricerad risk som vi utsätter oss själva för och som vi själva kan påverka. Giddens 

jämnför ordet risk, med att våga. Han menar att de risker som vi själva oftast utsätter oss 

för kan vara mer hotfulla än de yttre risker som finns i naturen som inte kan kontrolleras. 

Globaliseringen har ökat utbudet av möjligheterna för människor och det är nu lättare att 

prova på nya saker och vi väljer att berika våra liv med aktivitetar och utmaningar som 

kan innebär att vi sätter oss själv i en riskabel situation.47     

 

Anthony Giddens menar att familjen liksom alla andra nivåer i samhället påverkats av 

globaliseringens effekter. Detta bidrar till att familjens struktur och kvinnans roll och 

sexualiteten under tidens gång förändrats. Giddens menar att i det förmoderna samhället 

så gick det att återfinna vissa generella drag som alla innefattar den traditionella familjen. 

Detta trotts att detta är svårdefinierat begrepp och att det kan finnas markanta skillnader 

mellan olika kulturer och vad en traditionell familj innebär. Dessa grunddrag beskriver en 

familj där kvinnan behandlas som mannens ägodel. Äktenskapet inom denna familj är en 

ekonomisk uppgörelse och bygger ej på sexuell kärlek. Sexualiteten visar även på den 

ojämlikhet som under denna tid fanns mellan mannen och kvinnan. Kvinnan förväntades 

när hon ingick äktenskap att vara oskuld och som hustru så förväntades hon vara trogen 

sin man. Mannen däremot höll sig ofta med prostituerade och älskarinnor men var 

tvungen att se till att hustrun var trogen och endast födde hans barn så att arvet kunde 

säkras. Detta visar på den sexuella dubbelmoral som rådde. Där kvinnan åt ena hållet 

förväntades vara oskuld, ren och trogen men samtidigt prostituerad, älskarinna och 

väldigt fri. En sexuellt frigörande man med många sexuella äventyr har alltid i samhällets 

ögon varit accepterat, medan kvinnor som utövat samma sexuella äventyrlighet nästan 

alltid ansetts som oacceptabelt. Männen kräver därigenom en frigörande kvinna som kan 

tillfredställa hans behov, men han accepterar henne aldrig. Det är mycket som genom 

globaliseringens utveckling förändrats exempelvis äktenskapet som idag i större 

utsträckning bygger på sexuell kärlek samt att kärnfamiljen och jämlikheten mellan män 

                                                 
47 Giddens. (1996)  
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och kvinnor förändrats. Dock så finns det vissa aspekter i denna grund som fortfarande 

existerar.48  

 

Liksom alla andra delar av världen så har globaliseringen även påverkat demokratin och 

dess framfart. Demokratin har genom samhällsutvecklingen tagit fäste i fler länder i 

världen än tidigare. En anledning till detta tror Giddens beror på den utvecklade 

kommunikationens framväxt samt att globaliseringen som har en sån reflexiv form även 

kräver ett reflexivt styrelseskikt som passar in i dagens värld. Detta är det många andra 

styrelseformer som inte klarar av. Demokratin har blivit globaliseringens nyck och fler 

och fler länder utvecklas till demokratier. Många anser dock att demokratin till viss del 

förlorat sitt fäste i redan demokratiserade länder och att allt fler tappat förtroende för 

exempelvis deras politiker. Giddens menar att globaliseringen på något sätt inte är i fas 

med den utveckling som sker idag och att den liksom alla andra områden måste fördjupas 

och förändras för att passa in. Allt för att alla områden inom vår komplexa värld ska 

balansera varandra.49  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
48 Giddens. (2003)  
49 Giddens. (2003)   
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10.2 Makt  

Foucault visar vad begreppet makt egentligen innebär. Foucault är inte intresserad av att 

se vem eller vad som har makten, han vill i stället se maktens påverkan på den 

underordnade. Han menar att makt inte är något som bara vissa människor kan få ta del 

av. Istället menar han att makt och kunskap hör ihop och att människan genom 

kunskapen förvärvar makten. Makten är även som mest effektiv just när den producerar 

kunskap.50  

 

Under tidens gång så har rättsutvecklingen medfört att samhällets straffmetoder 

förändrats från att förr vara ett offentligt kroppsstraff till att istället gå mot disciplinära 

straff såsom fängelset. Denna institution har så klart funnits i alla tider men nu blev det 

ett straff och en metod som skulle användas på alla brottslingar. Det disciplinära straffet 

låg i tiden genom att även skolor, arméer osv. utvecklades under samma princip. 

Disciplin handlade om makt och ordning över de underordnade, i det här fallet 

brottslingarna. Organiseringen och makten blir fullständig och totalitär genom att de 

underordnade avskiljs från omvärlden i speciella lokaler där de måste följa scheman och 

regler till punkt och pricka.51   

  

Genom det disciplinära straffet så fick de överordnade total kontroll och makt över hela 

den mänskliga kroppen. Med tidens gång så blev kroppen disciplinerad, underordnad och 

en egen produktivkraft. Det krävs nämligen att en människa är disciplinerad och 

underordnad för att den mänskliga kroppen ska vara till nytta för samhället och genom 

detta producera det som samhället behöver. De överordnade formar, manipulerar och 

dresserar kroppen allt för att göra den foglig och lydig under makten. För att skapa 

disciplinerad makt så krävs därigenom inget tvång för att få kontroll till skillnad från de 

kroppsliga straffen som byggde på en tvångsprincip. Faktum är att de kroppsstraff som 

tidigare utövades inte alls i lika stor utsträckning bidrog till en makt över folket och 

individen. Detta på grund av att kroppsstraffet inte skapade en fullständig makt över 

kroppen. Genom de disciplinära straffens intåg i samhället så fick övermakten en allt mer 

                                                 
50 Foucault. (2003)  
51 Ibid.  
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långtgående kontroll över folket och normaliseringen och anpassningen till de 

samhälleliga normerna tog över.52   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
52 Ibid.  
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10.3 Kapital och kön  

Pierre Bourdieu anser att en individ när denna går ut på fältet alltid bär med sig sitt så 

kallade habitus och sitt sociala kapital. Begreppet habitus beskriver en människas tanke 

och handlingsmönster. Habitus utgår ifrån en människas förutsättningar och tillgångar 

och bottnar i den sociala klassen och är en produkt av de sociala förhållandena som 

människan kommer från och lever i.53 På grund av detta så är familjen som fundament en 

enhet där habitus och kapitalet skapas och reproduceras från generation till generation.54 

Bourdieu menar att utifrån ditt habitus så produceras olika typer av kapital. Dessa kapital 

är det sociala samt kulturella kapitalet som inte har något ekonomiskt värde dessa kan 

utmynna i det ekonomiska kapitalet.55 Utifrån detta så beskriver Pierre Bourdieu hur 

denna interaktion mellan människan och samhället alltid grundar sig på ett kapital och en 

marknad. Samhället blir genom denna utveckling till ett ekonomiskt fält. Kapitalet och 

den ekonomiska markanden får i och med denna samhällsutveckling en central roll och 

bidrar till ett ekonomiskt tänkande där allt handlar om att göra vinst. Det är 

markandsekonomin som tar över och det är inte längre hushållsekonomin som styr den 

ekonomiska marknaden. Innan så var det familjen, släktskapet och hushållsekonomin 

som utgjorde grunden för marknaden. Denna ekonomiska marknad ute i samhället hotar 

hushållet, kärlekens och familjens logik. Bourdieu menar att i detta samhälle så får allt på 

markanden ett pris vilket omfattar även de sexuella relationerna. Hemmafruarna utesluts 

dock från denna markand eftersom att de som sexuell relation inte har något pris och 

därigenom inte heller ett värde. Kvinnan ute på markanden (den prostituerade) har 

däremot ett markandspris eftersom att hennes sexuella tjänster kan köpas för pengar. 

Genom detta får mannen ensamrätt och till skillnad från hustrun tillgång till denna 

ekonomiska markand där vinst kan skapas. Detta eftersom att det är mannen som väljer 

att betala för sexuell tillfredställelse av en kvinna. Denna utveckling leder till att 

familjbanden löses upp. Det är inte längre familjens lagar som gäller istället så regerar 

affärernas och ekonomins.56     

 

                                                 
53 Jönsson. (1993) 
54 Bourdieu.(1999) 
55 Jönsson. (1993)  
56 Bourdieu. (1999) 
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10.4 Informella och formella regler  

Informella och formella regler kan ses som normer som både mannen och kvinnan i en 

grupp som familjen måste följa. Dessa regler är begrepp som utmynnas i så kallade 

formella och informella grupper. En informell grupp bildas spontant av en grupp 

individer utan ett gemensamt intresse. En formell grupp bildas däremot av en grupp 

individer utifrån ett gemensamt intresse eller mål. I den informella gruppen så skapas 

olika normer och värderingar när gruppmedlemmarna interagerar med varandra dessa 

regler eller normer kallas för informella regler. I en formell grupp däremot så finns det 

vissa allmänna normer och regler som måste följas dessa kallas för formella regler. I ett 

samhälle så är lagsystemet ett exempel på formella regler detta på grund av att alla 

människor som ingår i samhället omfattas av och måste följa dessa normer och regler. De 

informella reglerna däremot måste endast följas och omfattas enbart av gruppens 

medlemmar inte av omgivningen i övrigt.57    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
57 Svedberg. (2003)  
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11 Diskussion  
Denna studies syfte var att få en förståelse för hur olika organisationer i det svenska 

samhället arbetar mot människohandel. Vilka internationella och lokala organisationer är 

det som samarbetar och hur hjälper dessa samarbeten till att motverka människohandel. 

Utifrån detta ställde vi frågeställningarna: 

 

• Vilka möjligheter och hinder möter organisationer i arbetet mot människohandel?  

• Vilka samarbetsformer finns mellan olika berörda organisationer mot 

människohandel?  

 

Utifrån denna studies syfte kan vi förstå att människohandeln verkligen är ett globalt 

problem som engagerar helt skilda organisationer i samhället på olika nivåer. Stora 

organisationer som Ecpat och Rädda barnen har ett internationellt samarbete som syftar 

på att förhindra att just barn utsätts för människohandeln. Detta arbete sker i stor 

utsträckning mellan de olika länderna och gränserna, medan en organisation som 

Kvinnojouren driver ett lokalt arbete.  

 

Ecpat och Rädda barnens syfte och medel som de använder sig av när det gäller att 

förhindra människohandel är för båda dessa organisationer att påverka makthavarna och 

de lagsystem som finns. Detta visar på det samarbete som finns mellan båda dessa 

organisationer och polisen samt politikerna när det handlar om att förhindra 

människohandel. Det finns dock tydliga skillnader när det handlar om vilka medel Ecpat 

och Rädda barnen använder sig av i sitt arbete till skillnad från en organisation som 

polisen. Mycket av Rädda barnen och Ecpats arbete liknar det arbete och de medel som 

kvinnojouren använder sig av för att förhindra denna brottslighet, nämligen att hjälpa de 

människor som befinner sig i en utsatt position. Därigenom visar dessa organisationer att 

de arbetar utifrån en empati som de känner för dessa kvinnor och barn och detta blir 

drivkraften bakom deras arbete. En organisation som polisen arbetar inte utifrån samma 

drivkraft eller prioritet och deras syfte och medel som de använder sig av mot 

människohandel blir istället att arbeta mot de kriminella. Detta beror på att polisen tjänar 

som lagens ryttare och deras arbete strävar mot ett samhälle utan brottslighet.        
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Grunden till människohandelns existens och omfattande spridning bottnar sig till stor del 

i den globalisering process som Anthony Giddens beskriver. Genom globaliseringen och 

moderniseringen har gränserna mellan olika länder blivit allt mer vaga. Idag lever vi mer 

eller mindre i en gemensam värld där vi i princip kan röra oss fritt över de olika länderna 

och dess gränser. Globaliseringen för med sig en mängd möjligheter men även nya risker 

som inte fanns i det förmoderna samhället. Människohandel kan ses som en av dessa så 

kallade nya risker som oftast kvinnor och barn i dagens värld måste ta hänsyn till och 

vara medvetna om. Detta visar på att människohandeln existerar i en större utsträckning 

idag till skillnad från förr.  

 

Globaliseringen påverkar alla nivåer från människans vardagsliv till stora samhälls- 

förändringar. Den teknologiska utvecklingen har ökat markant som ett exempel på en stor 

samhälls- utveckling, detta genom exempelvis Internet och dess spridning över världen. 

Internet har medfört en alstrande industri i handeln med människor eftersom det blir 

möjligt och lättare att både sälja och att köpa människor för sexuella tjänster för pengar. 

Det är i dagens samhälle i och med att gränserna minskat lättare att transportera 

människor via länderna utan att bli upptäckt. Genom Internet kan du som köpare beställa 

sexuella tjänster via nätet utan att behöva lämna hemmet. Människohandeln blir i och 

med denna utveckling mer tillgänglig och lockande för köparen eftersom att köp 

processen blir väldigt enkel och okomplicerad. Köpare eller säljare riskerar inte heller att 

bli upptäckt i lika stor utsträckning främst för att många av de köp som sker kan göras 

anonymt med hjälp av den nya tekniken. Polisens arbete blir i och med detta svårt när det 

handlar om att komma åt människohandeln detta främst för att polisen enligt lag måste 

bevittna själva köpet för att kunna arrestera någon för människohandel. Säljarna bakom 

människohandel har med hjälp av den nya tekniken organiserat ett brett nätverk över 

länders gränser som bidragit till en ökad försäljning och ekonomisk vinst. Internet har 

även bidragit till en ökad efterfrågan av denna sexuella konsumtion. Detta har medfört att 

exempelvis porrindustrin på nätet ökat markant och att det idag går att tjäna en stor 

summa pengar på att i alla former sälja kvinnor och barn sexuellt om och igen för pengar. 

Det är denna problematik som organisationer såsom Rädda barnen och Ecpat försöker 
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komma åt genom sitt arbete. De vill förhindra denna sexuella exploatering samt 

konsumtion och på detta sätt förhindra människohandeln.   

  

Denna studie visar att det är barn och kvinnor som oftast är underordnade män och i 

större utsträckning är de som är utsatta i samhället och på grund av detta så faller de lätt 

offer för människohandel. Barnen i samhället kan egentligen ses hamna längst ner på den 

hierarkiska stegen. Detta beror på att de på grund av sin ålder är mest utsatta och 

oskyldiga. Därför är organisationer såsom Ecpat och Rädda barnen extra måna om att 

arbeta med att förhindra att just barn faller offer för människohandeln. Anledningen till 

att det kvinnliga könet i störst utsträckning faller offer för människohandeln är för att 

mannen i samhället står i en maktposition i förhållande till kvinnan. Detta leder till att 

kvinnan oftast hamnar i en utsatt och underordnad position där mannen genom sin makt 

lätt kan utnyttja kvinnan. En organisation som kvinnojouren arbetar mot all 

kvinnoförtryck som finns i dagens samhälle. De ser kvinnan som ett ständigt utsatt offer 

medan mannen alltid har makten inom alla nivåer i samhället. Genom detta så får 

Kvinnorna som arbetar på Kvinnojouren en relativt dömande syn på mannen och hans 

roll. Karin på Kvinnojouren möter dagligen kvinnor som blivit utsatta av både fysiskt och 

psykiskt våld av en man och känner stor empati för kvinnorna och är väldigt mån om att 

rädda dessa kvinnor. Genom detta så får Karin och andra som arbetar på Kvinnojourer 

kanske svårt att inte se mannen som orsaken till människohandel och dess konsekvenser 

just på grund av att de som kvinnor varje dag bevittnar män som brukar våld mot 

kvinnor. Giddens menar att kvinnan i alla tider varit underordnad mannen. I det 

förmoderna samhället så ansågs exempelvis kvinnan vara mannens ägodel. Foucault 

menar att makt inte är något som en människa födds in i istället är det något individen 

förvärvar genom kunskap. Mannen föds inte med en erhållen makt, han förvärvar den 

genom de samhälleliga normerna som appliceras på det kvinnliga och det manliga könet.  

 

Vår studie visar tydligt att det är männen som ligger bakom människohandeln med främst 

kvinnor och barn och det är även männen som i störst utsträckning köper dessa sexuella 

tjänster. I arbetet som både Kvinnojouren, Rädda barnen samt Ecpat driver mot 

människohandel handlar det därför om att arbeta mot männen. För om det inte fanns 
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några köpare så skulle det inte heller finnas en marknad för människohandeln. Kvinnan 

ses i samhället som ett sexuellt objekt och i dagens samhälle så exploateras kvinnor som 

sexuella objekt dagligen genom det vi ser i media och på Internet. Männen har utvecklat 

ett sätt att tjäna pengar på den kvinnliga kroppen och därför så har den sexuella industri 

som innefattar porr, prostitution och människohandel skapat en enorm marknad. Den 

kvinnliga kroppen ses som en köpesvara som kan säljas om och om igen till skillnad från 

andra varor. Bourdieu menar att samhället utvecklas mot en marknadsekonomi där allt 

kan köpas och säljas för pengar. Detta innefattar även köp och försäljning av sexuella 

tjänster. I detta samhälle så står dock hemmafrun eller hustrun utanför eftersom att 

hennes sexuella tjänster inte har ett marknadspris. Det leder till att mannen får ensamrätt 

på den ekonomiska arenan och en ökad makt samt att det blir mannen som köper dessa 

sexuella tjänster.    

 

I vår studie visar det sig att det går att ifrågasätta ifall den sexuella handlingen och 

exploateringen sker frivilligt från kvinnans sida eller om det hela är ett påtvingat 

beteende från mannen. I prostitutionen och i porrindustrin så ses oftast kvinnan göra ett 

frivilligt val när det handlar om att delta i denna verksamhet. Så är inte alltid fallet när det 

handlar om människohandel trots detta så ses kvinnan i hela denna studie som ett 

ofrivilligt offer. Frågan är ifall detta verkligen är fallet och hur begreppet frivillighet kan 

uttrycka sig? Kvinnan eller barnet kan om hon befinner sig i social och ekonomisk misär 

se en möjlighet att tjäna pengar och på så sätt försörja sig genom människohandeln. Om 

detta är fallet kan ”hon” vara medveten om vilken situation som ”hon” ger sig in i, men 

trots detta gå med på det hela. Självklart så sker människohandeln många gånger genom 

manipulation och övertalning från mannen samt att kvinnan inte alltid precis vet vilka 

förhållanden hon ger sig in i. Det är genom detta inte lätt att bevisa såsom lagen säger att 

det krävs ett offer som ofrivilligt hamnat i människohandeln för att en gärningsman ska 

dömas till just brottet människohandel. Detta på grund av att det inte alltid är så lätt att 

avgöra vad som kan definieras som frivilligt eller inte. Den svenska lagen mot 

människohandel kan i och med detta ses som till viss del ineffektiv och det bör kanske 

därför göras vissa förbättringar för att kunna komma åt människohandeln.  
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Lagar kan som Svedberg tar upp även benämnas som formella regler som fungerar som 

riktlinjer för alla individer i ett samhälle. På grund av detta så är det viktigt att det finns 

fungerande och effektiva formella regler som förhindrar brott. Foucault talar om 

effektiviteten när det handlar om att sanktionera brott. Foucault menar att det genom 

samhällsutvecklingen skett en förändring i sättet att bestraffa brottslingar och i samband 

med detta så ser han en tydlig koppling till makten. Foucault menar att för att ett 

rättsystem ska fungera så krävs en total kontroll och makt över folket. Denna makt skapas 

genom de disciplinära straffen där de överordnade genom regler utan tvång disciplinerar 

människan att följa de samhälleliga normerna. Människohandeln är en brottslig handling 

och det enda sättet att förhindra människohandeln är att utveckla ett fungerande 

rättsystem med straff som avskräcker från att transportera och handla med människor.  

 

Polisen är en organisation som arbetar efter dessa formella regler och riktlinjer på grund 

av att de tillhör det svenska rättsystemet och de är ge väldigt styrda och skyldiga att följa 

de svenska lagarna i sitt arbete mot människohandeln. Detta i motsatts till organisationer 

såsom Kvinnojouren, Rädda barnen och Ecpat som mer eller mindre arbetar ideellt mot 

människohandeln och som bara har sina egna informella regler att följa. I det empiriska 

resultatet av vår studie går det tydligt att se att Kvinnojouren som organisation brinner för 

att hjälpa de kvinnliga offerna. De känner stor sympati för de kvinnor som hamnar i en 

människohandel och ser det som en självklarhet att som kvinnor ställa upp för andra 

kvinnor. Kvinnojouren arbetar mot allt som kan kopplas till en sexuell exploatering av 

kvinnan där mannen är den som förtrycker. De anser att alla kvinnor i princip lever i ett 

förtryckt samhälle och genom oppinion och skapa debatt så vill de förändra att kvinnan i 

samhället är underordnad mannen.  

 

Polisen som organisation i Norrbotten ser nog människohandel som ett av alla andra 

brott. På grund av att verksamheten mot människohandel i norr inte anses vara särskilt 

utbredd så blir de lokala poliserna relativt ovetande om denna brottslighet och vad den 

innebär. Karin på Kvinnojouren upplevde att vissa tips som kommer till kvinnojouren 

och som de försöker tipsa vidare till polisen inte tas på största allvar av denna 

organisation. Mycket av detta kan bero på att polisen kanske inte ser på Kvinnojouren 
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som en seriös organisation utan mer som en grupp kvinnor med radikala feministiska 

åsikter. Vi anser att polisen menar att brottslighet och kriminalitet är deras arbetsområde 

och att en ideell organisation som Kvinnojouren inte ska lägga sig i deras arbete. 

Antingen så vill polisen inte inse att människohandeln existerar i denna del av Sverige 

eller så finns den helt enkelt inte. Vi anser dock att sannolikheten för att denna 

brottslighet inte skulle existerar i Norrbotten med tanke på att länet gränsar ett flertal 

andra länder är relativt osannolik. Det kan vara att detta utmynnar i en resursfråga och i 

vilken prioritering ett län eller kommun har när det gäller att finna en pågående 

människohandel. De största resurserna i arbetet mot människohandel och de utredningar 

som sker för att komma åt handeln är samlade till de södra delarna av Sverige och allt 

fokus på att finna människohandeln ligger på de gränser som finns i söder ut mot Europa. 

Det har dock skett en viss uppmärksamhet även här i norr mot det eskalerande problemet 

i världen med människohandel vilket kan ses som nödvändigt. Detta har skett bland annat 

genom projektet Östersjöstafetten som engagerat organisationer i länet. Detta är ett 

samarbete som vi hoppas kan leda till att både polis, andra organisationer och 

allmänheten får upp ögon för hur centralt och oroväckande den spridande 

människohandeln är. Enormt många människor främst kvinnor och barn faller offer för 

denna verksamhet varje år och detta är något som vi i Norrbotten borde ta på största 

allvar.                       
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