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Sammanfattning 
Föreliggande studie är en integrativ litteraturöversikt som undersöker befintlig forskning om 

människohandel och insatser. Syftet med litteraturstudien är att undersöka hur forskningen 

beskriver människohandel och faktorer som leder till människohandel, vilka hälsorisker 

existerar hos offer för olika typer av människohandel samt vilka insatser som finns tillgängliga 

för dessa offer. Totalt har 15 artiklar inkluderats där den systematiska litteratursökningen 

presenteras i en tematisk analys för att sedan analyseras utifrån Bronfenbrenners 

utvecklingsekologiska teori samt Goffmans teori om stämpling och stigma. Resultatet visar att 

människohandel är ett globalt komplext problem som kräver samarbete på både internationell 

och nationell nivå för att motverka en fortsatt utveckling. Hälsoriskerna konstateras vara fysiska 

och psykiska där rygg- och nacksmärtor, viktminskning, posttraumatiskt stressyndrom (PTSD), 

ångest och depression är vanligt hos offer utsatta för olika typer av människohandel. 

Forskningen visar att insatser behöver ske på flera olika nivåer i samhället samt att samarbete 

mellan organisationer och myndigheter är ytterst viktigt. Stöd och hjälp med boende och arbete, 

sjukvård och juridisk hjälp samt psykologiskt stöd är av stor vikt vid hjälp för offer. Slutligen 

visar forskningen att det föreligger en stor brist på kunskap och utbildning om fenomenet 

människohandel bland professionella inom hälso- och sjukvården samt personal på boenden för 

offer. Avslutningsvis presenteras förslag till vidare forskning. 
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Abstract 
The present study is an integrative literature review that examines existing research about 

human trafficking and interventions. The aim of this study is to examine how research describes 

human trafficking and factors leading to human trafficking, health risks existing among victims 

of various types of human trafficking, and what kind of interventions are available for victims. 

A total of 15 articles were included where the systematic literature search is presented in a 

thematic analysis and then analyzed based on Bronfenbrenner’s ecological systems theory and 

Goffman’s theory of labelling and stigmatization. The results show that human trafficking is a 

global complex problem that requires collaboration at an international and national level to 

antagonize continued development. The health risks are described to be physical and 

psychological, and back/neck pain, weight loss, posttraumatic stress disorder (PTSD), anxiety 

and depression is common among victims exposed to various types of trafficking. Research 

shows that efforts need to be made at different levels in society, and that cooperation between 

organizations and authorities is extremely important. Support and help with housing and work, 

health care, and legal assistance and psychological support are of great importance to help 

victims. Finally, research shows that there is a lack of knowledge and education about the 

phenomenon of human trafficking among professional healthcare staff and personnel at the 

accommodations for victims. Lastly, suggestions for further research is presented. 
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Ordlista 

 

Eftersom vissa begrepp kan vara okända för läsare har vi skapat en ordlista för att underlätta 

läsningen.  

 

Destinationsland = land offer transporteras till/reser till. 

 

Mellanhänder = bekanta eller släkt som transporterar personer/offer till destinationer. 

 

Människohandel = “Rekrytering, transport, överföring, hysande eller mottagande av personer 

genom hot eller bruk av våld eller andra former av tvång bortförande bedrägeri vilseledande, 

maktmissbruk eller missbruk av en persons utsatta belägenhet eller givande eller mottagande 

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

annan person i syfte att utnyttja denna person. Utnyttjande skall innebära åtminstone 

utnyttjande av andras prostitution eller andra former av sexuellt utnyttjande tvångsarbete eller 

slaver eller med slaveri jämförbara bruk och sedvänjor träldom eller avlägsnade av organ” 

(Brottsoffermyndigheten, 2014). 

 

Organhandel = handel med bland annat mänskliga organ. Organhandel har skapats genom brist 

på transplantationsorgan. 

 

Per capita = per person. 

 

PTSD = posttraumatiskt stressyndrom är en reaktion på ett trauma som kan drabba dig om du 

varit med om en svår händelse. 

 

Sexhandel = människohandel för sexuella ändamål, exempelvis prostitution. 

 

Slavhandel = människohandel där personer utsätts för tvångsarbete. 

 

Stockholmssyndromet = “att personer som tas som gisslan sympatiserar med eller identifierar 

sig med förövarna” (Nationalencyklopedin, 2017). 

 

Ursprungsland = land offret ursprungligen kommer ifrån.  

 

Visumskuld = den skuld som offer påtvingas efter att de anlänt till destinationslandet, 

exempelvis kostnad för resan, biljetter, visum. 
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Inledning 
All slags människohandel, även kallat den moderna formen av slaveri, är den tredje största 

brottsliga verksamheten i världen och en dold och välorganiserad verksamhet med många 

aktörer. Fenomenet är inte främmande för Sverige men exakta siffror saknas över hur många 

som drabbas (Unicef, 2016). Tidigare har Sverige i perioder använt sig av och köpt slavar. Med 

begreppet slaveri definieras att personen är någon annans egendom, vilket betyder att 

slavliknande förhållanden är situationer där offret utnyttjas och inte kan påverka situationen 

(Regeringen, 2007, s. 13). Trots att slavhandeln avvecklades på 1800-talet, tillskrevs inte en lag 

med förbud mot människohandel för alla slag av utnyttjning i Sverige förrän år 2004. Två år 

tidigare grundades en lag i Sverige som innefattar förbud mot människohandel med sexuella 

ändamål och sedan dess har endast flickor fallit offer för människohandel. Flickorna var då i 

åldern 15–17 år, från länder både inom och utanför EU och hade utnyttjats på olika sätt (Polisen, 

2016, s. 11–12). Idag är det brottsligt att tvinga in någon människa i slavliknande förhållanden. 

I brottsbalken nämns flera olika utnyttjanden kring människohandel, allt från tiggeri till 

organhandel, slavhandel samt människohandel med sexuella ändamål (Polisen, 2016, s. 95). 

 

I Sverige har regeringen format lagar och förordningar som grundar sig på de mänskliga 

rättigheterna. En rättighet är att alla människor har rätt till sexuell och reproduktiv hälsa. Det 

innebär att alla människor har rätt att utan tvång, hot, våld eller diskriminering att bestämma 

över sin egen kropp, sin sexualitet samt sexualliv. Den vanligaste typen av hot mot sexuell och 

reproduktiv hälsa är för kvinnor mellan 15–44 år i de flesta utvecklingsländer (Regeringen, 

2016b). Europeiska polisbyrån (Europol) förklarar att det är genom den typen av offer som mest 

pengar hamnar hos förövarna (Polisen, 2016, s. 10). 

 

Definition och process 

Förenta Nationerna (FN) definierar människohandel som följande: “Exploitation shall include, 

at a minimum, the exploitation of the prostitution of others or other forms of sexual exploitation, 

forced labour or services, slavery or practices similar to slavery, servitude or the removal of 

organs” (UN, 2000, s. 2). Människohandel innefattar vidare all rekrytering, transportering 

och/eller mottagande av dessa människor genom antingen hot, våld eller andra former av tvång 

eller bortförande, av en människa i en utsatt situation i syfte att utnyttja människan (Polisen, 

2016, s. 10).  

 

Människohandel sker främst internationellt och i flera fall rekryteras människorna i sitt hemland 

och förs till ett destinationsland (Gajic-Veljanoski och Stewart, 2007, s. 340). Personer som blir 

utsatta för människohandel blir legalt eller illegalt transporterade till ett destinationsland. 

Kvinnor brukar vanligtvis komma till ett destinationsland som besökare, flyktingar eller 

temporära arbetsmigranter, exempelvis “exotiska dansare”. Vissa blir lovade att erhålla jobb 

som barnskötare eller servitriser med bra lön. Orsaken till att kvinnor smugglas in i 

destinationslandet illegalt kan bero på att invandringspolitiken är mycket strikt. När kvinnorna 

kommer fram till destinationslandet blir de som regel fråntagna sina pass av 

människosmugglarna och de blir tvingade att betala tillbaka resekostnaden. För att klara detta 

tvingas de till exempelvis prostitution. Över tid blir ofta skulden högre och ytterligare kostnader 

tillkommer. Författarna refererar en italiensk studie som har kommit fram till att utsatta kvinnor 

kan vara skuldsatta upp till 124 000 euro (Gajic-Veljanoski & Stewart, 2007, s. 340–343). 
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Problemformulering 
Människohandel är ett brett och komplext fenomen där offren utnyttjas på olika sätt. Det kan 

vara allt från slavhandel och organhandel, till människohandel för sexuella ändamål. Såväl barn 

som vuxna faller offer för fenomenet. FN har uppskattat att mellan 1 och 4 miljoner människor 

utnyttjas mot sin vilja i någon form av människohandel. Det är främst kvinnor och barn som 

faller offer för människohandeln, men även män blir utsatta. Utnyttjandet av de utsatta sker 

främst genom sexuella ändamål, som prostitution, men även genom tvångsarbete inom hushåll 

eller industrier. Som nämnt har Sverige lagar som förbjuder människohandel och FN har 

upprättat de mänskliga rättigheterna för att skydda ländernas invånare. De mänskliga 

rättigheterna har en central ställning i Europeiska unionen (EU), genom bestämmelser i 

Europakonventionen, och kan fungera som krav på att EU:s medlemmar och blivande 

medlemmar tillämpar de mänskliga rättigheterna och anpassar sina lagar efter dem 

(Regeringen, 2016a). 

 

Människohandel förekommer än idag, trots de lagar och konventioner som förbjuder detta. 

Trots försök till förändring för att hjälpa utsatta människor som faller offer för människohandel, 

fortsätter fenomenet att utnyttja miljontals människor varje år. Problematiken kring 

människohandel har uppmärksammats relativt sent, vilket betyder att forskningen kring 

fenomenet är begränsad. Ämnet människohandel är relevant för det sociala arbetet eftersom det 

är ett globalt problem som kränker människor och de mänskliga rättigheterna. Genom den 

information och forskning som finns har arbetsmetoder och förhållningssätt byggts upp för hur 

professionella inom exempelvis socialtjänsten och sjukvården ska identifiera, bemöta och 

hjälpa de utsatta människorna, vilket även det gör relevansen av ämnet högre för det sociala 

arbetet. Det är därför viktigt att ytterligare lyfta fram den kunskap om ämnet som forskningen 

bidrar med. 

 

Syfte 
Syftet med studien är att undersöka hur forskning beskriver fenomenet människohandel, och 

vilka faktorer som beskrivs leda till människohandel. Vidare är syftet att undersöka hur 

forskning beskriver hälsoriskerna som uppstår hos offer för olika typer av människohandel, 

samt undersöka vilka insatser som finns tillgängliga för offer för människohandel. 

 

Frågeställningar 
• Hur beskriver forskningen fenomenet människohandel? 

• Hur beskriver forskningen orsakerna till och hälsokonsekvenserna av människohandel? 

• Hur beskriver forskningen de insatser som finns för offer för människohandel? 
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Tidigare forskningsöversikter och svenska politiska dokument 
Litteraturstudien ämnar bidra med en översikt på befintlig forskning inom det aktuella ämnet. 

Nedan redovisas fyra forskningsöversikter av tidigare forskning. Dessutom presenteras en 

sammanfattning av några svenska delvis forskningsstödda rapporter och riktlinjer där arbetet 

mot alla aspekter av människohandel skisseras.  

 

Prevalence and risk of violence and the mental, physical and sexual health problems 
associated with human trafficking: an updated systematic review  
Forskningsöversiktens syfte är att uppdatera samt ge en systematisk översyn av befintligheten 

och risken att offer för människohandel utsätts för våld samt risken för fysiska, psykiska och 

sexuella hälsoproblem. De flesta artiklar som använts är undersökningar som genomförts i 

utvecklingsländer, där kvinnor och flickor har smugglats och tvingats in i sexindustrin. Våld, 

missbruk och sämre levnadsvillkor och berövad frihet att röra sig fritt är några av de 

konsekvenser som offer får uppleva. Till följd av detta förekommer även fysiska, psykiska och 

sexuella hälsoproblem (Ottisova, Hemmings, Howard, Zimmerman, & Oram, 2016, s. 318). 

 

Forskningsöversikten visar att de kvinnor och flickor som faller offer för människohandel för 

sexuella ändamål oftast drabbas av fysiska, psykiska och sexuella problem. De fysiska problem 

som förekommer frekvent är huvudvärk, ryggsmärtor, tandsmärtor, trötthet, minnesproblem 

och magsmärtor. De vanligaste psykiska problem som finns dokumenterade är depression, 

ångest och PTSD (Ottisova et al., 2016, s. 318, 328, 334). De sexuella konsekvenser som till 

följd av att utsättas för människohandel är bland annat överförbara infektioner och sjukdomar. 

Forskningsöversikten fastslog att risken att få en infektionssjukdom som HIV/AIDS var störst 

i de områden där människohandel för sexuella ändamål förekom (Ottisova et al., 2016, s. 334). 

 

Forskningsöversikten drar slutsatsen att människohandel har en koppling till hög förekomst och 

ökad risk för fysiskt och psykiskt våld men även fysiska och psykiska hälsoproblem. Sedan 

fenomenet människohandel uppmärksammats har även fler fall med män som offer kommit 

fram, dock behövs ytterligare forskning. Medicinska behov och stöd och hjälp för offrens 

psykiska hälsa anses vara ytterst viktigt (Ottisova et al., 2016, s. 334–335). 

 

Human Trafficking: Review of Educational Resources for Health Professionals  
Syftet med forskningsöversikten var att undersöka utbildningsmaterial som finns tillgängligt 

för hälso- och sjukvårdspersonal om människohandel, vilka områden som täcks i materialet, 

samt hur materialet är organiserat och hur materialet sprids. Forskningsöversikten visar att offer 

i slutändan kommer i kontakt med hälso- och sjukvården, vilket kräver att personalen är 

utbildad och medveten om hälsoeffekter, identifiering och behandling av offer (Ahn, Alpert, 

Purcell, Konstantopoulos, McGahan, Cafferty, Eckardt, Conn, Cappetta & Burke, 2013, s. 283). 

Forskningsöversikten betonar även vikten av att vårdpersonal genomgår utbildning i att 

samarbeta effektivt med brottsbekämpning, traumabehandling och kränkning. 

Forskningsöversikten visar även att vårdpersonalen alltid måste dokumentera “våldbeviset” 

noggrant och precist i journalen eftersom dokumentationen kan bidra till att fälla förövare i en 

domstol. Tre studier i forskningsöversikten betonar vikten av att anmäla offrens situation, andra 

betonar vikten av att säkerhetsställa individens sekretess och integritet. Ett fåtal studier 

fastställer att det ultimata sättet att hjälpa en patients säkerhet är genom att hänvisa till en lokal 

vårdcentral (Ahn et al., 2013, s. 286–287). 

 

Det finns flera olika vårdenheter med resurser för fysiska och psykiska hälsokonsekvenser. 

Däremot finns det ingen skillnad i anpassningen och tillämpningen av resurserna huruvida det 
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är fall med offer för sex- eller slavhandel. Några studier påpekar även de psykologiska 

konsekvenserna och risker för vårdpersonalen. De psykologiska riskerna kan i längden 

försämra vården för offer för människohandel men även personalens omdöme av insats och 

behandling och inte minst möjlighet att identifiera potentiella offer. Offer kan även själva söka 

sig till insatser genom att kontakta enheter som direkt riktar sig mot offer för människohandel. 

Dessa insatser kan variera beroende på vilken enhet de vänder sig till. Genom dessa enheter 

kan offren få hjälp med bostad, hälsovård, bistånd, mat, inkomst och sysselsättning. De 

granskade studierna ger nästan ingen konkret information eller upplysning om hur vårdpersonal 

ska bemöta samt anamma den potentiella rollen för att hjälpa offer till människohandel (Ahn et 

al., 2013, s. 287).  

 

Aftercare Services for Child Victims of Sex Trafficking: A Systematic Review of Policy 
and Practice 
Syftet med forskningsöversikten var att undersöka insatser till barn som utsätts för 

människohandel för sexuella ändamål. Med hjälp av en sammanställning av alla insatser kan 

en utveckling och förbättring av insatserna i de olika organisationerna ta form. 

Forskningsöversikten genomfördes genom att samla 15 dokument där information och fakta 

beskrivs om olika insatser och behandlingar till barn som utsätts för sexuella ändamål. 

Dokumenten betonade vikten av att insatser och behandlingar behöver grundas i mänskliga 

rättigheter och barns rättigheter i samhället. Forskningsöversiktens resultat beskriver att det 

finns tre faser till eftervård: räddning, återhämtning och återintegrering. Varje fas inkluderar 

olika insatser och tjänster för att hjälpa barnet (Muraya & Fry, 2015, s. 207). Författarna kom 

fram till att tjänster och insatser för barn som utnyttjas sexuellt är ett relativt nytt område där 

en faktabas inte har utvecklats till fullo, varför mer forskning är nödvändigt. Det finns även 

relativt lite information om vilka psykiska, fysiska, sexuella och beteendemässiga konsekvenser 

som uppstår för barn. Forskningsöversiktens resultat visade även att eftervården behöver 

tillgodose barns psykosociala, juridiska, medicinska och grundläggande behov. För att 

eftervården ska kunna tillgodose barnens behov till fullo är det viktigt att organisationerna har 

ett omfattande ärendehanteringssystem samt multidisciplinärt, och vid behov multinationellt, 

samarbete mellan olika myndigheter och organisationer (Muraya & Fry, 2015, s. 204). 

 

Det är viktigt att dokumentation av insatser och forskning genomförs för att resultaten ska 

kunna bidra till en förbättring och en förändring av insatserna och tjänsterna. Den aktuella 

forskningsöversikten är en av få studier som gjorts, trots att det har under de senaste tio åren 

ökat i studier och informationssidor kring ämnet (Muraya & Fry, 2015, s. 207).  

 

Women Trafficked Into Prostitution: Determinants, Human Rights and Health Needs  
Syftet med denna forskning var att undersöka aktuell litteratur för att beskriva och utforska 

faktorer som påverkar människohandel med kvinnor. I forskningsöversikten förs en diskussion 

om sexhandeln i samband med brott mot mänskliga rättigheter, som en fråga om våld mot 

kvinnor, samt som en hälsofråga. Författarna skriver även om processen och möjliga orsaker 

till sexhandeln och lägger vikt på huruvida kulturella och psykosociala faktorer kan påverka 

graden av bedrägeri bakom sexhandeln samt huruvida faktorerna kan intensifiera en kvinnas 

risk att utsättas för människohandel. Författarna ämnar studera de största hälsoriskerna för offer 

för sexhandeln (Gajic-Veljanoski & Stewart, 2007, s. 339). 

 

Forskningsöversiktens resultat visade att ekonomisk utsatthet och önskan om en bättre framtid 

motiverar de flesta kvinnor att delta i vissa skeenden av människohandel. Författarna skriver 

bland annat att många afrikanska och asiatiska kvinnor blir sålda eller uppmuntrade av sina 

familjer att söka ett bättre liv i utvecklade länder. Att skicka nigerianska flickor till Italien har 
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blivit en statussymbol för vissa familjer, varför prostitution har börjat ses som en lösning på 

fattigdom. Många kvinnor är ofta unga, outbildade och lätta att kontrollera känslomässigt och 

mentalt. Kvinnorna kommer oftast från patriarkala samhällen och kan inte, till en början, känna 

igen bland annat känslomässiga övergrepp och tvång av sina “mellanhänder”. Det är vanligt att 

kvinnorna är vana vid att respektera äldre personer och auktoritativa personer. En studie har 

visat att nigerianska flickor som tillhör den etniska gruppen Edo Benin, som transporterats till 

Italien, var tvungna att använda sig av svart magi vilket resulterade i att de ofta hade en stark 

känsla av plikt till sina “mellanhänder”. Det ledde senare till att flickorna var rädda för att de 

eller deras familjer skulle utsättas för en förbannelse eller olycka om de inte lydde order. 

Rädslan kunde fortsätta även efter de betalat sin skuld vilket ofta framkallade paranoida 

tillstånd hos vissa kvinnor. Forskning har även visat att unga, utbildade och emanciperade 

kvinnor, skilda, ensamstående och gifta kvinnor utsätts för människohandel. Forskning har 

också visat att 70 procent av kvinnor som utsätts för människohandel som har barn är 

ensamstående mammor. Det går alltså inte att utpeka en specifik grupp av populationen som 

utsätts för människohandel. En studie som genomförts i sydöstra Europa visade att vissa 

personer inte tror på “anti-trafficking” program, utan tolkar dem som “anti-

migreringsmeddelanden” (Gajic-Veljanoski & Stewart, 2007, s. 341–343). 

 

Forskningsöversikten visar att det finns externa och interna hinder för att fly sexhandeln. 

Utsatta kvinnor är ofta psykologiskt misshandlade, rädda, känslomässigt manipulerade och 

marginaliserade. Vissa kvinnor upplever Stockholmssyndromet, fysisk isolation och är 

drogberoende när de är utsatta. Exponering, utvisning, språkhinder, kognitiva hinder, 

stigmatisering, skam, bristande identitetshandlingar och korrupta samhällen är några externa 

faktorer som hindrar kvinnor från att lämna sexhandeln. Forskning har visat att det finns tre sätt 

för kvinnor att fly sexhandeln: det första sättet är att bli olönsam på grund av trauma, 

känslomässiga sammanbrott eller långt framskriden graviditet; det andra sättet är att bli hjälpt 

av en klient; eller det tredje sättet, att dö (Gajic-Veljanoski & Stewart, 2007, s. 343–344). 

 

Forskningsöversikten syftade även till att undersöka Australiens, Kanadas, Tysklands, Italiens, 

Nederländernas, Storbritanniens och USA:s statliga och icke-statliga webbplatser och 

publikationer för att analysera skillnader i ländernas regler för att hjälpa offer för 

människohandel. Författarna kom fram till att vissa av länderna är mer utvecklade i att hjälpa 

offer för människohandel och de skriver bland annat att Kanada behandlar fenomenet som ett 

nationellt säkerhetsproblem och att landet har tre lagar relaterade till människohandel. 

Maximistraffet är livstids fängelse, böter på 1 miljon kanadensiska dollar, eller båda. I andra 

länder är straffet mellan tre månader och 23 år (Gajic-Veljanoski & Stewart, 2007, s. 347). 

 

Svenska politiska dokument 
I grund och botten är människohandel en handling som kränker de utsatta människorna och 

deras rättigheter men fenomenet kommer att fortsätta existera så länge efterfrågan finns. 

Ensamkommande barn är oftast en sårbar grupp och är den grupp som oftast försvinner efter 

ankomsten till Sverige (Polisen, 2016, s. 7; IMS, 2008, s. 8). Det har även visat sig att det är 

främst människor med fysiska eller intellektuella funktionsnedsättningar samt barn som lättast 

faller offer för människohandel där uppgiften är att samla pengar från omgivningen, till 

exempel tiggeri (Polisen, 2016, s. 10). Orsakerna till att människor utsätts för människohandel 

är framförallt fattigdom, brist på jämställdhet, låg utbildningsnivå samt arbetslöshet. Annan 

social problematik som kan leda till att en individ lättare faller offer för människohandel är 

bland annat missbruk och andra hälsoorsaker. Ett mönster som på senare tid har visat sig i 

Sverige är att de som utsätts för människohandel oftast härstammar från fattiga regioner i 

Europa (Regeringen, 2009, s. 4–10). 



 

 7 

De insatser som nordiska länder främst tillämpar är psykosocialt stöd, där huvudsyftet är att 

stödja individen i att lämna situationen där de utsätts för människohandel. I Sverige finns flera 

olika arbetssätt, bland annat rådgivning, motiverande samtal och samtalsgrupper (Regeringen, 

2009, s. 7–12). Uppsökande arbete, såsom fältarbete, på gatan och internet har kommit att bli 

essentiella arbetssätt för förebyggandet av människohandel. Även insatser inom hälso- och 

sjukvården är vanligt förekommande i Sverige. Det första steget till hjälp sker oftast genom att 

offret söker hjälp inom sjukvårdsorganisationer. Insatser tillsammans med att offret får ett 

skyddat boende för att komma bort från situationen ska resultera i att problemet minskas (IMS, 

2008, s. 10). Regeringen vill försöka stoppa människohandeln och efterfrågan på två olika sätt. 

För att motverka efterfrågan av sexuella tjänster är det nödvändigt med insatser och 

verksamheter som riktar sig till dem som vill upphöra med att köpa sex. För att kunna tillgodose 

offrens behov behöver flera internationella och nationella myndigheter och ideella 

organisationer samarbeta för att offret ska få en så individanpassad insats som möjligt 

(Regeringen, 2009, s. 7–12). 

 

I andra nordiska länder förekommer mer uppsökande arbete och empowerment där syftet är att 

offren ska få en ökad självkänsla. Även utbildning om könssjukdomar och hälsa och utdelning 

av preventivmedel är vanligt förekommande. Danmark och Norge har en direkt uppsökande 

insats där inomhusprostitution är i fokus. Det betyder att organisationer och verksamheter 

arbetar med fältarbete där de vet att prostitution förekommer, till exempel i lägenheter och 

klubbar (IMS, 2008, s. 10–11). Trots att anmälningarna kring människohandel med sexuella 

ändamål ökar i Sverige (180 stycken under år 2015), ledde bara en förundersökning till en 

fällande dom. Polismyndigheten tror att anmälningarna ökar just för att kunskapen om vilka 

potentiella offer som kan falla offer för människohandel tidigare upptäckts. Det kan vara ett 

resultat av att Migrationsverket utbildat sina handläggare för att de lättare ska kunna känna igen 

och identifiera tänkbara offer. Antalet upptäckta situationer där människohandel förekommer 

beror på hur många tips som inkommer till polisen, vilken kompetens som finns inom 

myndigheten samt vilka resurser som används. Samtidigt kan det vara väldigt svårt att upptäcka 

alla situationer där människohandel uppstår, framförallt då offret kan ha blivit utnyttjad i ett 

annat land innan den anlände till Sverige (Polisen, 2016, s. 10).  

 

Sammanfattning av tidigare forskningsöversikter och politiska dokument 
Fyra forskningsöversikter med olika syften och slutsatser har presenterats. Studiernas 

urvalspopulation har omfattat män, kvinnor och barn. Hälsokonsekvenser hos offer för 

människohandel har redovisats samt i en översikt har vårdpersonalens hälsokonsekvenser 

redovisats, där bland annat huvudvärk, magsmärtor, minnesproblem, depression och stress har 

redogjorts. Faktorer som ekonomisk utsatthet, önskan om en bättre framtid, arbetslöshet, brist 

på jämställdhet och social problematik bidrar till en fortsatt förekomst av människohandel. 

Sammanställningen av forskningsöversikterna och de politiska dokumenten har visat att det 

finns särskilda grupper som har en ökad risk att falla offer för människohandel: inhemska barn, 

ensamkommande barn samt personer med fysiska eller intellektuella funktionsnedsättningar. 

Insatser som tillämpas är varierande, där några länder främst använder sig av uppsökande arbete 

medan andra fokuserar på eftervård. 
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Teoretiska utgångspunkter 
Följande kapitel innefattar Bronfenbrenners utvecklingsekologiska teori som kan förklara 

människohandel utifrån system som en individ direkt och indirekt ingår i. Goffmans teori om 

stämpling och stigma kan förklara individens självuppfattning baserat på sin utsatta situation. 

Anledningen till att dessa teorier valdes var för att de kan ge en förståelse till hur brett och 

komplext fenomenet är, samt hur människohandel kan påverka de utsatta personernas vilja till 

att söka vård.  

 

Bronfenbrenners teori 
Urie Bronfenbrenner var en rysk-amerikansk forskare som utarbetade den 

utvecklingsekologiska teorin. Bronfenbrenners forskning handlar till största delen om barns 

utveckling i familjen och samhället, men den utvecklingsekologiska teorin menade han kunde 

tillämpas under hela livsloppet (Andersson, 2013, s. 202). Enligt Bronfenbrenner är den 

mänskliga utvecklingen en produkt av samspelet mellan individen och miljön. Eftersom 

individen och miljön förändras över tid reagerar de på förändringar hos varandra, varför 

utveckling går att förstå som ett ömsesidigt skapande (Bronfenbrenner, 1981, s. 21). För att 

förstå en individs utveckling är det relevant att studera individens omedelbara närmiljö, 

kopplingar mellan olika närmiljöer samt influenser som härrör från större omgivningar. 

Bronfenbrenner förklarade den ekologiska miljön som topologisk, det vill säga en serie 

koncentriska strukturer där den ena strukturen ryms inuti den andra strukturen och så vidare. 

Strukturerna brukar kallas för mikro-, meso-, exo- och makrosystemen (Bronfenbrenner, 1981, 

s. 22). Bronfenbrenner definierar mikrosystemet på följande sätt: “A microsystem is a pattern 

of activities, roles, and interpersonal relations experienced by the developing person in a given 

setting with particular physical and material characteristics” (Bronfenbrenner, 1981, s. 22). 

Ett mikrosystem handlar alltså om face-to-face interaktioner i olika närmiljöer (settings), 

exempelvis i hemmet, på lekplatsen eller på dagis. Aktiviteter, roller och sociala relationer 

(activities, roles och interpersonal relations) är faktorer som utgör byggstenarna för 

mikrosystemet (Bronfenbrenner, 1981, s. 22). 

 

Utanför mikrosystemet finns mesosystemet, vilket är ett system av mikrosystem och 

interaktionen eller relationen mellan olika närmiljöer. När en individ rör sig i en ny miljö 

(setting) formas och utvidgas mesosystemet på olika sätt. Relationerna mellan olika närmiljöer 

kan ske bland annat genom att andra personer aktivt deltar i båda miljöer, länkar som finns i 

sociala nätverk och den kunskap om och attityd till en närmiljö som finns i en annan 

(Bronfenbrenner, 1981, s. 25). Den tredje strukturen, exosystem, befinner sig utanför 

mesosystemet. I ett exosystem sker interaktioner som påverkar individen men där individen 

inte direkt deltar. Exempel på barns exosystem är föräldrarnas arbetsplats, föräldrarnas sociala 

nätverk, äldre syskons skolklass, lokalpolitik eller förskolans eller skolans organisation 

(Bronfenbrenner, 1981, s. 25; Andersson, 2013, s. 204). Det yttersta systemet kallas för 

makrosystem. Enligt Bronfenbrenner omfattar systemet värderingar, normer och 

samhällsförhållanden av mer övergripande och ideologisk karaktär (Andersson, 2013, s. 204). 

Eftersom mikro-, meso-, och exosystemet ryms inuti den yttersta strukturen sker ett samspel 

mellan alla faktorer (Bronfenbrenner, 1981, s. 26).  

 

Goffmans teori om stämpling och stigma 
Goffmans stämplingsteori handlar om människors avvikande beteenden och kan förklara olika 

avvikande handlingar. Teorin grundar sig i att det avvikande beteendet inte är en egenskap hos 

människan, utan att det uppstår i samspelet mellan människor. När individen uppvisar sitt egna 

jag delar samhället in individer i olika kategorier beroende på vilken kategori samhället tycker 
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att individen ska vara i (Persson, 2012, s. 130–131; Goffman, 1972, s. 14). När vi möter nya 

personer delar vi inte bara in personen i olika kategorier, även positiva och negativa egenskaper 

fastställs. När individen har egenskaper som gör denne olik de andra sker stämpling och 

stigmatisering. Stämplingsteorin innefattar begreppen stigma och stigmatisering och handlar 

om människans samspel med varandra i samhället genom vad som anses socialt korrekt och 

inkorrekt. Stigma är något som inte anses vara normalt för omgivningen, exempelvis att en 

människa bryter mot normer och regler. Den stigmatiserade anses därmed vara annorlunda och 

inte “normal”, som resten av omgivningen. Den stigmatiserades beteende blir därmed 

utpekande och från omgivningens perspektiv blir människan annorlunda och “onormal”. 

Goffman anger tre olika typer av stigman: kroppsstigman, karaktärsstigman och gruppstigman. 

Kroppsligt stigma handlar om ett avvikande utseende, exempelvis ett fysiskt handikapp, vilket 

inte anses vara “normalt” från omgivningens perspektiv. I och med att omgivningen betraktar 

det avvikande utseendet som “onormalt” sker stigmatisering. Karaktärsstigman handlar om hur 

en människa definieras av andra människor. Om en människa exempelvis har ett missbruk blir 

det en del av människans karaktär och stigmatisering uppstår på grund av att omgivningen inte 

betraktar missbruk som “normalt” (Persson, 2012, s. 130–131; Goffman, 1972, s. 12–13). 

 

Den sista typen av stigma som Goffman skapade är gruppstigman, vilket innebär stigmatisering 

utifrån olika former av grupptillhörighet, exempelvis etnicitet, klass, religion och kön. Ett 

exempel är transgender-personer som byter kön, vilket inte sker alltför ofta i samhället men när 

det sker, betraktas det som ett avvikande beteende. Eftersom samhällets normer och 

omgivningens regler förändras beroende på vad som anses som “normalt” kan stigmatisering 

komma att upphöra i vissa fall (Persson, 2012, s. 130–131).  
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Metod 
För att undersöka forskningen om människohandel har vi valt att genomföra en systematisk 

litteraturstudie av integrativ karaktär. En systematisk litteraturstudie av integrativ karaktär 

innebär att kvantitativa och kvalitativa studier, publicerade i vetenskapliga artiklar eller på 

annat sätt, inkluderas i översikten. Genom att använda sig av både kvantitativa och kvalitativa 

studier kan forskaren få en bredare översikt och förståelse av ämnet som ämnas studeras (Booth, 

Papaionnou & Sutton, 2012, s. 26). En systematisk litteraturstudie av integrativ karaktär bidrar 

till en bredare kunskap om ett specifikt fenomen, vilket också bidrar till identifiering av 

kunskapsluckor inom ämnet som kräver ytterligare forskning (Booth et al., 2012, s. 3). En 

systematisk ansats innebär två aspekter: metod och presentation. Den systematiska metoden 

innefattar fyra steg: genomförandet av sökningen, bedömning, syntes och analys. 

Presentationen syftar vidare till att beskriva de fyra stegen (Booth et al., 2012, s. 25, 28). 

Anledningen till varför den här typen av studie valdes var att mer och djupare kunskap kring 

ämnet kunde nås samt för att bidra med denna kunskap till andra. 

 

I följande metodavsnitt presenteras tillvägagångssättet för datainsamlingen. Bland annat 

redovisas litteratursökningen, inklusions- och exklusionskriterier, urvalsprocessen, studiens 

validitet och etiska överväganden. 

 

Litteratursökning 
Litteratursökningen har genomförts under perioden 7 november 2016 till 13 november 2016. 

Sökningen har genomförts i följande databaser via Örebro universitetsbibliotek: International 

Bibliography of the Social Sciences (IBSS), Psycinfo, Social Services Abstracts, Sociological 

Abstracts, Summon och Swepub. Under perioden 10 oktober 2016 till 13 oktober 2016 har en 

första sonderande sökning genomförts vilket har resulterat i sju relevanta vetenskapliga artiklar. 

Mellan 14 november 2016 och 18 november 2016 fortsatte sökningen av relevant kunskap i 

form av litteratur. Datasökningar som gjordes resulterade i mellan 2 000 och 100 000 träffar 

beroende på hur sökorden kombinerades och vilken databas som användes. Till exempel 

användes sökorden “human” (and) “trafficking” i databasen Psycinfo, vilket gav 2 121 träffar 

(Se bilaga 1). Vissa artiklar hittades vid undersökning av källor i några artiklars referenslistor 

för att studera vilka studier författarna refererat till. De artiklar som hittades med hjälp av 

referenslistan är Kiss et al. (2015), Oram et al. (2016) och Stanley et al. (2016).  

 

För att effektivisera litteratursökningen användes booleska operatorer AND och OR i 

sökningarna. Genom att använda booleska operatorer kan sökningen expanderas eller 

komprimeras för att generera studier och vetenskapliga artiklar med högre relevans för detta 

ämne (Booth et al., 2012, s. 76). Sökord som användes var följande: trafficking (OR) trafficked 

(AND) people (AND) family, human trafficking (OR) människohandel, human (AND) 

trafficking, human trafficking (AND) methods, victim (AND) portray (AND) human (AND) 

trafficking, human trafficking (AND) mental health (Se bilaga 1). Sökorden testades med 

varandra, ensamma och i olika kombinationer för att få så många träffar som möjligt kring 

ämnesområdet som litteraturstudien ämnade undersöka. Majoriteten av artiklarna uppkom 

flertal gånger trots att sökorden kombinerades och ändrades.  

 

Inklusions- och exklusionskriterier  
För att undersöka vad som orsakar människohandel, vilka hälsokonsekvenser som uppstår hos 

offer och vilka insatser som tillämpas använde vi oss av vetenskapligt granskade artiklar. Ett 

annat inklusionskriterium var att artiklarna skulle vara på ett språk som behärskas, det vill säga 

engelska eller svenska. På grund av risken att förlora viktiga och relevanta artiklar har inget 
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tidskriterium använts, vilket innebär att det inte fanns någon tidsaspekt som varken inklusions- 

eller exklusionskriterium. Dock var det viktigt att informationen som framkom i artiklarna inte 

verkade föråldrad eller gammalmodig. Eftersom människohandel är ett brett ämne avgränsades 

sökområdet till vetenskapliga artiklar om sexhandel och slavhandel. I de flesta databaser fanns 

möjlighet till att avgränsa litteratursökningen ytterligare genom att välja bland annat årtal för 

publicering, språk och disciplin (Booth et al., 2012, s. 77). Vid litteratursökningen har 

disciplinen social welfare & social work valts vid olika sökkombinationer för att få fram 

relevanta artiklar och studier för vårt ämne.  

 

Med exklusionskriterier menas de kriterier som gör att en artikel inte används i studien (Booth 

et al., 2012, s. 98). Till vår litteraturstudie var texter som inte var vetenskapliga artiklar samt 

artiklar som inte var vetenskapligt granskade exklusionskriterier. Artiklar som inte var skrivna 

på engelska eller svenska valdes medvetet bort då de inte skulle kunna användas i 

litteraturstudien. Ett annat exklusionskriterium var artiklar som inte handlade om sexhandel 

eller slavhandel, exempelvis artiklar om organhandel.  

 

Urvalsmetod & validitet 
De vetenskapliga artiklarna valdes ut och bearbetades beroende på ifall artikelns titel och 

abstract/sammanfattning var av relevans för vårt ämne. För att bedöma om artiklarna var 

relevanta lästes sammanfattningarna, syftet och frågeställningarna för att sedan inkluderas i 

undersökningen. Urvalet baserades även på inklusions- och exklusionskriterier, där 

exklusionskriterierna gjorde att artiklar som uppfyllde dem valdes medvetet bort och endast 

artiklar där inklusionskriterierna uppfylldes valdes. Eftersom organhandel är ett mer osynligt 

ämne i forskningen valdes artiklar som handlade om sexhandel och slavhandel. Utifrån 

inklusions- och exklusionskriterierna valdes 15 vetenskapliga artiklar. Av de 15 artiklar är fyra 

kvantitativa studier och 11 kvalitativa. Vidare valdes även tre rapporter från olika svenska 

myndigheter som ett sammanställt och kompletterande material för att beskriva hur fenomenet 

tolkas och tillämpas i bland annat Sverige.  

 

Anledningen till att endast engelska artiklar har använts är för att människohandel är ett mer 

studerat ämne utanför Sverige. Eftersom fenomenet människohandel förekommer över hela 

världen var det naturligt för oss att använda forskning som bedrivits i olika delar av världen. 

Ett medvetet val gjordes vid litteratursökningen att inte avgränsa sökningen till en del av 

världen, exempelvis forskning som bedrivits bara i USA eller bara i Asien. På så vis har 

befintlig forskning kunnat undersökas och jämföras med varandra för att studera hur olika 

författare studerat fenomenet och kommit fram till sina resultat. Vi har även valt att inte 

avgränsa oss till studier som endast studerar exempelvis kvinnor som offer eller barn som offer, 

för att inte särbehandla de olika grupperna eftersom alla i slutändan är offer för människohandel 

oavsett kön och ålder. 

 

Med hjälp av våra inklusions- och exklusionskriterier kunde vi studera det som avsågs att 

studeras. Genom att studera det som är avsett att studera ökar studiens validitet. Validiteten 

påverkas även av författarnas tidigare erfarenheter och förutfattade meningar, vilket är viktigt 

att vara medveten om och försöka kontrollera under tiden som undersökningen pågår. Det är 

även viktigt att de artiklar som ingår i litteraturstudien inte har valts på grund av ett visst resultat, 

vilket vidare kan förvränga den slutliga studiens resultat (Bryman, 2011, s. 50–52). Eftersom 

vi har haft i åtanke att inkludera studier som påvisar olika resultat anses litteraturstudiens 

validitet ha stärkts. 
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Sammanställning och analysförfarande 
När litteratursökningen var genomförd och ett tillräckligt antal relevanta artiklar valts, 

sammanställdes studiernas resultat i en tabell. Efter att artiklarna lästes igenom delades 

artiklarnas resultat in i olika kategorier som ansågs vara relevanta utifrån denna studies syfte 

och frågeställningar. Artiklarnas resultat delades in i olika kategorier för att underlätta en 

syntetisering av resultaten, vilket innebär att artiklarnas resultat sammanställs och jämförs med 

varandra för att identifiera mönster, likheter och skillnader (Booth et al., 2012, s. 126–127). Ett 

sådant tillvägagångssätt kallas också för tematisk analys. Kategoriseringen resulterade i att fem 

olika teman identifierades utifrån artiklarnas resultat. Därefter fördes relevanta artiklar in under 

respektive tema för att jämföra artiklarnas likheter och olikheter. Fem teman valdes utifrån 

denna studies syfte och frågeställningar eftersom de anses besvara dessa. Dessa fem teman 

presenteras under den tematiska analysen. Resultaten analyserades sedan utifrån 

Bronfenbrenners utvecklingsekologiska teori samt Goffmans teori om stämpling och stigma. 

Teorierna valdes utifrån relevans till ämnet och då vi upplevde att ett flertal artiklar belyste att 

personer utsatta för människohandel blir stigmatiserade och upplever skamkänslor samtidigt 

som vissa artiklar belyste att människohandel är ett komplext problem som genomsyrar flera 

system som en individ är en del av. 

 

Källkritik 
Vid källkritik ska all information som samlas in till studien granskas kritiskt. Genom att vara 

källkritisk minskar risken att falsk litteratur, material, data och fakta används i studien, vilket 

påverkar studiens resultat. De artiklar som valdes kontrollerades genom att undersöka 

författare, syftet med undersökningen, om någon myndighet eller organisation stödjer den, i 

vilken tidskrift de var publicerade, publiceringsår samt undersökningens validitet och 

trovärdighet. Genom att göra detta kan artiklarnas resultat undersökas och kontrolleras att de är 

trovärdiga. Det är även av vikt att motsägande fakta inte har publicerats jämfört med den 

information som framkom i artikeln. Majoriteten av artiklarna som valdes till litteraturstudien 

är publicerade i en tidskrift samt vetenskapligt granskade, vilket betyder att de har blivit 

analyserade och kontrollerade av flera personer innan den publicerats. En av de 15 artiklarna är 

skriven av Clawson, Small, Go, och Myles (2003) och kan uppfattas som en mer osäker källa 

än resterande artiklar. Det framkommer att rapporten inte publicerats av det amerikanska 

justitiedepartementet, samt att yttranden och synpunkter som uttryckts av författarna inte 

nödvändigtvis speglar det amerikanska justitiedepartementets officiella ståndpunkt eller politik. 

Rapporten är därmed inte publicerad av en tidskrift eller av det amerikanska 

justitiedepartementet varför den kan anses vara mer osäker. Rapporten är dock publicerad av 

Caliber Associates, varför den ändå anses vara pålitlig. 

 

Eftersom flertalet av artiklarna handlar om människohandel i Asien, Östeuropa eller 

Nordamerika, valdes även några svenska dokument från myndigheter för att beskriva det 

svenska systemets insatser och synen på människohandel. Dokumenten ansågs vara relevanta 

för litteraturstudien som kompletterande information och fakta. Dokumenten är skrivna av 

myndigheter som till exempel Polismyndigheten, Regeringskansliet och Socialstyrelsen, vilket 

gör att innehållet anses sanningsenligt när en statlig myndighet väljer att ställa sig bakom 

innehållet. Syftet med dokumenten är att förbättra och informera samhället och olika 

hjälporganisationer och myndigheter om hur de ska anpassa och tillämpa sina insatser.  

 

Som nämnt under rubriken Litteratursökning hittades artiklar även genom undersökning av 

källor som författare till andra artiklar använt sig av. Detta genomfördes dock inte med varje 

artikel på grund av tidsbrist samt då vi upplevde att vi uppnått en viss teoretisk mättnad. Det 

innebär att våra kategorier mättats med data tills inget nytt framkommit av vidare datainsamling 
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(Bryman, 2011, s. 395). Däremot är det oundvikligt att det finns en stor mängd forskning som 

bedrivits om människohandel, vilket innebär att det troligtvis finns forskning som vi har gått 

miste om.  

 

Etiska överväganden 
När en studie ska genomföras är det viktigt att alla medverkande skyddas varför det finns vissa 

krav som en forskning bör uppfylla för att den ska vara etisk korrekt. Kraven kallas för: 

informationskravet, samtyckeskravet, nyttjandekravet och konfidentialitetskravet (Bryman, 

2011, s. 131–132). Utöver ovannämnda krav finns även krav på att ett forskningsresultat inte 

får förvrängas, förfalskas eller plagieras, för att förtroendet för forskning och forskare inte ska 

påverkas. För att en forskning ska anses vara vetenskapligt godtagen är det av vikt att 

arbetsmetoden till resultaten ska redovisas på ett sådant sätt att forskningen kan upprepas och 

kontrolleras av andra forskare (Vetenskapsrådet, 2016). Eftersom denna studie är en 

litteraturstudie grundar den sig på befintlig forskning varför vi har utgått från att forskarna har 

tagit hänsyn till de etiska kraven. I bland annat Rimal och Papadopoulos (2016) och Chisolm-

Straker et al. (2016) beskrivs rekryteringen av undersökningspersoner vilket betyder att 

processen kan granskas huruvida grundläggande etiska krav har iakttagits. I de övriga 

vetenskapliga artiklarna kan vi bara anta att de etiska aspekterna har uppfyllts. Litteraturstudien 

är en sammanställning av flera vetenskapliga artiklar, vilket betyder att studiens resultat grundar 

sig på artiklarnas resultat. Eftersom artiklarna är skrivna på engelska har vi varit noggranna 

med att översätta det skriftliga språket på ett så ärligt och korrekt sätt som möjligt för att 

undvika att förfalska eller förvränga studiernas resultat. 

 

I och med att en litteraturstudie har genomförts har inga personer blivit direkt påverkade. 

Däremot innebär det att flera länder har jämförts med varandra varför det kan uppfattas som att 

vissa länder utpekas som bra eller dåliga i sitt handlingssätt till ämnet människohandel. Det är 

viktigt att klargöra att det inte har varit syftet med vår studie. Vi har även haft i åtanke att inte 

rangordna ländernas sätt att hantera fenomenet, utan att jämföra insatserna för att få en översikt 

om hur länder arbetar med fenomenet. 

 

I denna litteraturstudie kommer begreppet offer att användas för att förklara de personer som 

blir utsatta för människohandel. Begreppet kommer att användas på grund av att vi ser dessa 

utsatta människor som offer för den utnyttjade situation som all människohandel är. Begreppet 

är i litteraturstudien inte förknippat med den negativa syn som begreppet kan medföra, utan 

används endast för att beskriva situationen som de befinner sig i.  
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Resultat 
De 15 utvalda vetenskapliga artiklarna presenteras i tabellform i bokstavsordning utifrån 

följande kategorier: författare/studiens namn och tidskrift, urval, design, syfte och resultat.  

 

Tabell 1 
Författare/studie

ns namn och 

tidskrift 

Urval Design Syfte Resultat 

Blackburn, A. G., 

Taylor, R. W. & 

Davis, J. E. (2010). 

Understanding the 

Complexities of 

Human Trafficking 

and Child Sexual 

Exploitation: The 

Case of Southeast 

Asia 

 

Women and 

Criminal Justice 

80 barn och 

kvinnor. 

Över 100 

myndighetsperson

er i Kambodja och 

Thailand. 

Kvalitativ design. 

Observationer och 

intervjuer med 

offer, 

brottsbekämpande 

myndigheter och 

icke-statliga 

organisationer. 

Syftet med studien 

var att få en bättre 

förståelse av det 

komplicerade 

problemet med 

sexuellt 

utnyttjande. 
 

Många barn kom 

från Vietnam och 

Laos, men var ej 

tvingade eller 

kidnappade till att 

säljas. De flesta 

valde att utföra 

sexuella handlingar 

i utbyte mot 

bostad, pengar och 

mat. 
 

Brunovskis, A. & 

Surtees, R. (2013). 

Coming home: 

Challenges in 

family reintegration 

for trafficked 

women 

 

Qualitative Social 

Work 

19 (moldaviska) 

kvinnor som varit 

utsatta för 

människohandel 

och 31 olika 

professionella 

yrkesverksamma. 

Kvalitativ design 

med intervjuer som 

datainsamlingsmeto

d. Intervjuerna ägde 

rum vid tre tillfällen 

mellan 2006 och 

2008. 

Syftet var att 

belysa 

utmaningarna i 

återvändandet som 

uppfattas och 

presenteras av 

respondenterna. 

Vidare var syftet 

att utveckla ny 

kunskap i ett 

outforskat område. 

Studiens resultat 

visade att ett flertal 

kvinnor föredrog 

att hålla hemligt att 

de varit utsatta för 

att undvika 

stigmatisering, 

associerade med 

prostitution, och 

misslyckad 

migration.  
Caretta, M. (2015). 

Casa Rut: A 

Multilevel Analysis 

of a “Good 

Practice” in the 

Social Assistance of 

Sexually Trafficked 

Nigerian Women 

 

Journal of Women 

and Social Work 

15 nigerianska 

kvinnor som 

befinner sig på ett 

härbärge för offer 

för sexhandeln i 

Italien. 

Kvalitativ design 

där etnografi 

användes som 

datainsamlingsmeto

d under två månader 

mellan 2008 och 

2009.  

Syftet med studien 

var att analysera 

om Casa Ruts 

insatser kan ses 

som god praxis för 

en icke-statlig 

organisation i 

kampen mot 

sexhandeln. 

Författaren fann att 

Casa Rut arbetar på 

makro-, meso- och 

mikronivå. 

Populationen går 

igenom tre 

processer där deras 

behov bedöms och 

behandlas.  

Chisolm-Straker, 

M., Baldwin, S., 

Gaïgbé-Togbé, B., 

Ndukwe, N., 

Johnson, N. P. & 

Richardson, D. L. 

(2016). Health Care 

and Human 

Trafficking: We are 

Seeing the Unseen  

Journal of Health 

Care for the Poor 

and Underserved 

173 offer för 

människohandel i 

USA. 

Kvantitativ design. 

En anonym 

retrospektiv studie 

med frågeformulär 

som 

datainsamlingsmeto

d. 

Syftet med studien 

var att bygga en 

faktabas om 

människohandel 

och hälsa för att 

undersöka idén att 

vårdgivare möter 

gruppen, samt 

beskriva vilka 

vårdinrättningar 

som ofta besöks av 

offer för 

människohandel. 

 

Majoriteten 68% 

(n=117) sökte sig 

till en vårdgivare 

minst en gång 

medan de var 

utsatta. Den vård 

som söktes var 

akut vård, 

primärvård, 

tandläkare, 

obstetriker och 

gynekolog 
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Clawson, H. J., 

Small, K. M., Go, 

E. S. & Myles, B. 

W. (2003). Needs 

Assessment for 

Service Providers 

and Trafficking 

Victims 

 

Caliber Associates 

Telefonintervjuer: 

98 professionella 

yrkesverksamma 

Fokusgrupper: 20 

professionella 

yrkesverksamma 

och 6 offer för 

slavhandel i USA. 
 

Kvalitativ design 

med 

telefonintervjuer 

och fokusgrupper 

som 

datainsamlingsmeto

d. 

Syftet var att få 

fram information 

som behövs för att 

utveckla mer 

effektiva program 

för offer för 

människohandel, 

samt säkerställa att 

befintliga program 

är mottagliga och 

effektiva i att 

bemöta och 

uppfylla behoven 

hos offer för 

människohandel. 

 

Offer för 

slavhandeln var i 

störst behov av 

ställföreträdare och 

sjukvård. Offer för 

sexhandeln är i 

störst behov av 

juridisk hjälp, 

sjukvård och 

remittering till 

andra tjänster. 
 

Cole, J. & Sprang, 

G. (2014). Sex 

trafficking of 

minors in 

metropolitan, 

micropolitan, and 

rural communities 

 

Child Abuse & 

Neglect 

289 professionella 

som arbetar med 

ungdomar som 

varit utsatta för 

sexhandeln i 

storstads- och 

icke-

storstadssamhällen 

i USA. 

Kvalitativ design 

med 

telefonintervjuer 

som 

datainsamlingsmeto

d mellan juli 2012 

och april 2013. 

Syftet med studien 

var att undersöka 

yrkesverksammas 

medvetenhet, 

kunskap och 

erfarenheter som 

arbetar med 

ungdomar som 

offer för 

sexhandeln i 

storstads- och icke-

storstads 

samhällen. 

Yrkesverksamma i 

storstadssamhällen 

(54,7%) 

rapporterade att de 

arbetat med ett 

misstänkt eller 

definitivt offer för 

människohandel 

jämfört med 

yrkesverksamma i 

icke-

storstadssamhällen 

(29,8%). 
Domoney, J., 

Howard, M. L., 

Abas, M., 

Broadbent, M. & 

Oram, S. (2015). 

Mental health 

service responses to 

human trafficking: 

a qualitative study 

of professionals’ 

experiences of 

providing care 

 

BMC Psychiatry  

130 offer för 

människohandel 

(95 vuxna och 35 

barn) i 

Storbritannien. 

Kvalitativ studie av 

elektroniska 

patientjournaler. 

Studien syftade till 

att förstå hur offer 

för 

människohandel 

identifieras inom 

mentalvårdstjänster

, och vilka 

utmaningar de 

professionella 

upplever i att 

besvara offrens 

psykiska behov. 

De största 

utmaningarna som 

personalen mötte 

var bl.a. 

patienternas 

bristande 

engagemang, 

juridiska frågor och 

tillgänglighet av 

tjänster. 
 

Gibbs, D. A., 

Hardison Walters, 

J. L., Lutnick, A., 

Miller, S., 

Kluckman, M. 

(2015). Services to 

domestic minor 

victims of sex 

trafficking: 

Opportunities for 

engagement and 

support 

 

Children and Youth 

Services Review 

3 program 

grundade av 

Office for Victims 

of Crime som 

identifierar och 

hjälper manliga 

och kvinnliga 

offer för 

sexhandeln och 

slavhandeln under 

18 år/amerikanska 

medborgare/fått 

permanent 

uppehållstillstånd. 

Kvalitativ studie. 5 

platsbesök/program, 

semistrukturerade 

intervjuer med 

yrkesverksamma 

som varit i kontakt 

med ungdomarna 

(n=113), och 

narrativa intervjuer 

med 

programledarna 

(n=15 

ungdomar/program)

. 

Syftet var att 

utvärdera tre 

program som 

hjälper inhemska 

minderåriga offer 

för 

människohandel. 

Resultatet visade 

att majoriteten av 

klienterna behövde 

en krisintervention, 

säkerhetsplanering, 

utbildningsstöd, 

psykiskt stöd och 

hjälp med arbete. 

Hacker, D., 

Fraiman, Y. L. & 

21 offer (10 

kvinnor 

Kvalitativ design 

med intervjuer som 

Studien syftar till 

att undersöka 

Stöd för kvinnor är 

förankrat med 
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Halili, I. (2015). 

Ungendering and 

Regendering 

Shelters for 

Survivors of Human 

Trafficking 

 

Social Inclusion 

11 män) 

16 beslutsfattare 

och professionella 

(12 inom officiella 

organ, 4 inom 

icke-statliga 

organisationer) 

9 personalarbetare 

i Israel. 

datainsamlingsmeto

d. 

problematiska 

könsskillnader 

mellan två 

härbärgen. 

känslomässig och 

psykologisk 

rehabilitering. Män 

fick inte 

terapeutiskt stöd. 

Stort fokus läggs 

på att männen ska 

återintegreras i 

arbetsmarknaden, 

vilket inte var fallet 

för kvinnorna. 
Kiss, L., Pocock, N. 

S., Naisanguansri, 

V., Suos, S., 

Dickson, B., Thuy, 

D., Koehler, J., 

Sirisup, K., 

Pongrungsee, N., 

Nguyen, V. A., 

Borland, R., 

Dhavan, P. & 

Zimmerman, C. 

(2015). Health of 

men, women and 

children in post-

trafficking services 

in Cambodia, 

Thailand, and 

Vietnam: an 

observational 

cross-sectional 

study 

 

The Lancet Global 

Health 

1102 män, kvinnor 

och barn (10–17 

år) som varit 

utsatta för 

människohandel 

för olika ändamål 

och som hade 

kontakt med 15 

olika 

stödverksamheter i 

Kambodja, 

Thailand och 

Vietnam. 

Kvantitativ design 

där tvärsnittsstudie 

och face-to-face 

intervjuer användes 

som 

datainsamlingsmeto

d. 

Syftet var att 

beskriva 

hälsorisker och 

mönster för 

morbiditet samt 

effekterna av olika 

former av våld, och 

levnadsförhållande

n, hos individernas 

psykiska hälsa. 

Resultatet visade 

att upplevd 

överdriven övertid 

på jobbet, 

begränsad frihet, 

dåliga 

levnadsförhållande

n, hot, eller grovt 

våld, hade 

koppling till 

depression, ångest 

och posttraumatiskt 

stressyndrom. Våld 

och osäkra 

arbetsförhållanden 

var vanligt och 

psykologisk 

morbiditet var 

associerad med 

våldets 

allvarlighetsgrad. 

Oram, S., Abas, M., 

Bick, D., Boyle, A., 

French, R., 

Jakobowitz, S., 

Khondoker, M., 

Stanley, N., 

Trevillion, K., 

Howard, L., 

Zimmerman, C. 

(2016). Human 

Trafficking and 

Health: A Survey of 

Male and Female 

Survivors in 

England 

 

American Journal 

of Public Health 

150 män (n=52) 

och kvinnor 

(n=98) i 

Storbritannien som 

hade kontakt med 

stödverksamheter. 

Kvantitativ design. 

Tvärsnittsstudie. 

Intervjuer ägde rum 

under 18 månader 

mellan juni 2013 

och december 2014. 

Syftet var att 

undersöka den 

psykiska och 

fysiska hälsan och 

erfarenheter av 

våld bland manliga 

och kvinnliga offer 

för 

människohandel i 

ett 

höginkomstland. 

Studiens resultat 

visade att (40,4%) 

utsattes för 

slavhandel, samt 

att kvinnor ofta 

blev sexuellt 

utnyttjade (66%). 

78% av kvinnorna 

och 40% av 

männen visade 

tecken på 

depression, ångest, 

eller 

posttraumatiskt 

stressyndrom. 
 

Ostrovschi, N. V., 

Prince, M. J., 

Zimmerman, C., 

Hotineanu, M. A., 

Gorceag, L. T., 

Gorceag, V. I., 

Flach, C. & Abas, 

120 kvinnor över 

18 år som åkt hem 

till Moldavien 

mellan december 

2007 och 

december 2008. 

Kvalitativ design. 

Longitudinell 

studie. 

Studien syftade till 

att beskriva 

kvinnornas 

psykiska hälsa i 

återvändningsfasen

, samt undersöka 

förändringar i 

Kvinnor som 

återvänder till sitt 

ursprungsland 

riskerar att drabbas 

av allvarlig psykisk 

ohälsa. Efter 2–12 

månader efter 
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M. A. (2011). 

Women in post-

trafficking services 

in Moldova: 

diagnostic 

interviews over two 

time periods to 

assess returning 

women’s mental 

health 

 

BMC Public Health 

kvinnornas 

psykiska symtom 

över längre period. 

hemkomsten 

uppfyllde 54% av 

kvinnorna minst en 

psykiatrisk 

diagnos. 
 

Rimal, R. & 

Papadopoulos, C. 

(2016). The mental 

health of sexually 

trafficked female 

survivors in Nepal 

 

International 

Journal of Social 

Psychiatry 

66 kvinnor som 

varit utsatta för 

sexhandeln i 

Nepal. 

Kvalitativ design 

med strukturerade 

intervjuer som 

datainsamlingsmeto

d. 

Syftet var att 

undersöka 

förekomsten och 

förklaringsfaktorer 

av depression, 

ångest och PTSD 

hos kvinnor som 

får stöd av två 

icke-statliga 

organisationer i 

Nepal.  

Tre undersökningar 

visade att de flesta 

kvinnor uppfyllde 

kriterierna för 

ångest, depression 

och PTSD. Att vara 

HIV-positiv och 

längden på 

arbetsdagen var 

associerat med 

åtminstone ett 

effektmått. 

Resultatet visade 

hur skadligt 

sexhandeln kan 

vara. 
Ross, C., 

Dimitrova, S., 

Howard, M., 

Dewey, M., 

Zimmerman, C. & 

Oram, S. (2015). 

Human trafficking 

and health: a cross-

sectional survey of 

NHS professionals’ 

contact with victims 

of human 

trafficking  

 

BMJ Open  

782 NHS 

professionella 

(National Health 

Service: 

sjuksköterskor, 

barnmorskor, 

doktorer osv) i 

Storbritannien. 

Kvantitativ design. 

Tvärsnittsstudie 

med frågeformulär 

som 

datainsamlingsmeto

d. 

Syftet med studien 

var att uppskatta 

hur stor andel av 

NHS professionella 

har varit i kontakt 

med offer för 

människohandel, 

och för att mäta 

NHS personalens 

kunskap och 

förtroende inom 

området 

människohandel. 

NHS professionella 

är i kontakt med 

potentiella offer för 

människohandel, 

men saknar 

kunskap och 

förtroende för hur 

de ska identifiera 

eventuella offer 

(86,8%, n=679). 

78,3% (n=613) 

uppgav att de hade 

otillräcklig 

utbildning. 

Stanley, N., Oram, 

S., Jakobowitz, S., 

Westwood, J., 

Borschmann, R., 

Zimmerman, C., 

Howard, L. M. 

(2016). The health 

needs and 

healthcare 

experiences of 

young people 

trafficked into the 

UK 

 

Child Abuse & 

Neglect 

29 killar (n=5) och 

tjejer (n=24) i 

åldern 16–21 som 

smugglats till 

Storbritannien.  

 

52 professionella 

yrkesverksamma 

inom olika 

myndigheter i 

Storbritannien. 

Kvalitativ design 

med face-to-face 

intervjuer med 

ungdomar, 

vårdpersonal och 

andra 

yrkesverksamma 

utanför hälso- och 

sjukvårdssektorn, 

samt 

hälsoundersökning. 

Syftet med studien 

var att undersöka 

ungdomarnas 

hälsa, deras behov 

av vård, samt 

ungdomarnas och 

professionellas 

uppfattning av 

vilka hinder och 

möjligheter som 

finns för offrens 

tillgång till 

sjukvård. 

Över hälften av 

urvalspopulationen 

var utsatt för 

sexhandel. Fysiskt 

våld, begränsad 

frihet och hot var 

vanligt bland 

populationen. Två 

tredjedelar visade 

på höga nivåer av 

psykisk ohälsa. 
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Tematisk analys 
Sorteringen, tematiseringen och syntetiseringen av de 15 vetenskapliga artiklarnas resultat 

bidrog till fem olika teman: orsaker och bakgrund till fenomenet människohandel, hälsorisker 

hos offer för människohandel, insatser för offer för människohandel, professionellas 

uppfattning av människohandel och insatser och offrens uppfattning av människohandel och 

insatser.  

 

Orsaker och bakgrund till fenomenet människohandel 
På grund av fattigdom, arbetslöshet, hemlandets ekonomiska och/eller politiska instabilitet, 

korruption, okunskap, bristande medvetenhet om utnyttjande och misshandel samt andra 

familjeproblem, löper vissa personer större risk att utsättas för människohandel. Processen 

startar i offrens ursprungsländer där kvinnorna lagligt eller olagligt rekryteras och transporteras 

till länder där människohandeln ska utövas (Clawson et al., 2003, s. 2). Vid gränsen till landet 

blir de utsatta personerna tillsagda att berätta att de är där för att arbeta eller att de är besökare 

eller flyktingar. Vissa smugglas in i länder illegalt, oftast på grund av att landet har en strikt 

invandringspolitik. När de utsatta personerna anlänt till det land som de ska arbeta i, blir de 

fråntagna sina pass och får en “visumskuld” till förövarna. Det resulterar i att de måste tjäna 

pengar och i sådana lägen faller kvinnor som regel offer för prostitution. Efter en tid har skulden 

ökat då kostnader för exempelvis kläder, månadshyror och/eller mediciner tillkommer 

(Clawson et al., 2003, s. 2). 

 

En annan aspekt och faktor till efterfrågan av människohandel och därmed en orsak till att 

fenomenet fortfarande ökar, är att länderna som offret anländer till har ett behov av 

människorna. Efterfrågan kan vara allt från billig arbetskraft, förekomsten av lagliga sätt att 

komma in i ett land, som till exempel arbeten som hushållsarbetare, dansare, au pair, ett 

mutsystem av regeringsmän, till det faktum att den organiserade brottsligheten ökar och därmed 

finner nya vägar att få in en människa in i ett land (Clawson et al., 2003, s. 2–3). Landets 

ekonomiska situation påverkar situationer som bland annat graden människohandel, vilket kan 

förklara varför Kambodja har problem med människohandel. Kambodja är ett av världens 

fattigaste länder, där den största fattigdomen finns på landsbygden. Förutom det faktum att 

Kambodja och Thailand är några av världens fattigaste länder är de även kända för att familjerna 

låter sig manipuleras och luras till att ge bort sina barn för att förbättra sin ekonomi (Blackburn, 

Taylor & Davis, 2010, s. 110). Faktorer som kan orsaka att barn faller offer för människohandel 

är barnets familjs ekonomiska frågor samt det faktum att barn är en mer sårbar grupp än vuxna. 

Andra faktorer som bidrar till att ett barn hamnar i situationer där människohandel existerar kan 

vara brist på utbildning inom familjen, förväntningar om barns utbildning, speciella 

familjesituationer, barnens födelseordning samt påverkan av det sociala nätverket. Barn, oftast 

flickor, kan lämna familjen för att betala en gammal skuld som föräldrarna har sedan tidigare. 

Oftast berättar rekryteraren för föräldrarna att barnet ska få arbeta lagligt för att tjäna pengar, 

men när barnet har lämnat familjen och är över gränsen till Kambodja eller Thailand, blir barnet 

tvingat till prostitution. Anledningen är att betala av föräldrarnas skuld, men efter ett tag har 

även barnet skulder efter resan in i det nya landet samt mat och husrum (Blackburn et al., 2010, 

s. 107–108). Det här kan illustreras i citatet om Naushath nedan: 

 
När Naushath Babu var 11 år fick han sluta skolan och börja jobba i en smyckeverkstad. Han 

blev en av Asiens miljontals skuldslavar som tvingas tillverka billiga produkter – smycken, 

fotbollar, kläder och mattor – även för den svenska marknaden. Naushath tillhör en folkgrupp 

som betraktas som mindre värd i Indien. [..]. Familjens problem började när hans pappa lånade 

pengar av en rik affärsman för att köpa medicin. Räntan var skyhög och snart kom pappan efter 

med avbetalningarna. Då krävde affärsmannen att Naushath skulle flytta till hans verkstad och 
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jobba av skulden. Naushath fick jobba 16 timmar om dagen, sju dagar i veckan och sov på 

golvet i ett hörn av verkstaden. Hela dagarna doppade han smycken i starka kemikalier och 

polerade dem med vassa instrument. Han tappade känseln i fingertopparna och fick ofta skärsår. 

På kvällarna var han ensam kvar i verkstaden med affärsmannen som drack och misshandlade 

honom med bälten, skor, stolar och askor. Lönen, 14 kronor i veckan, tog affärsmannen som 

avbetalning på̊ skulden. Men eftersom räntan på̊ lånet var högre än vad han tjänade så ökade 

föräldrarnas skuld istället för att minska (Regeringen, 2007, s. 13). 

 

I en värld där sexhandel existerar finns många förövare som vill utnyttja barn. Länderna i 

Sydostasien, framförallt Kambodja och Thailand är världskända och populära resedestinationer 

för sexturister. Anledningen är för att dessa länder har hög anonymitet, låg kostnad för 

prostitution samt tillgång till barn som utnyttjas för sexuella ändamål. Efterfrågan av barn är 

även en del av en kulturell myt. “Många män tror att sex med en ung flicka kan öka sin 

manlighet och hälsa. Andra myter tyder på att sex med en oskuld kan bota sexuellt överförbara 

sjukdomar som HIV/AIDS” (Blackburn et al., 2010, s. 109). Det finns även män som tror att 

det är säkrare att ha sex med unga flickor eftersom de tror att flickorna är mindre benägna att 

smittas av en könssjukdom. Det är inte bara unga flickor och kvinnor som faller offer för 

människohandeln, utan även unga pojkar drabbas. Utnyttjandet av pojkar begås oftast av 

utländska människor. De flesta sexturister kommer från Europa, Australien och Nordamerika, 

men det finns även förövare från grannländer. Internet är det vanligaste sättet att få kontakt med 

prostituerade, vilket gör att hela industrin är lättillgänglig där olika alternativ erbjuds. Grunden 

för industrin misstänks vara en historisk västerländsk militär existens, vilket kopplas samman 

med den ökade efterfrågan och tillgång till prostituerade. Ett exempel är när efterfrågan kring 

sexhandel ökade under Vietnamkriget. Det kan förklaras genom att både Thailand och 

Kambodja var militärbaser för den västerländska militären under kriget (Blackburn et al., 2010, 

s. 110–111). 

 

Sammanfattningsvis är orsakerna och bakgrunden till att hamna i situationer där människan 

riskeras att utnyttjas för människohandel olika. Det finns en tydlig koppling mellan en människa 

i en situation där den lär söka hjälp av sin omgivning samt rekrytering av offer till 

människohandel. Vissa människohandlare söker oskulder för att de upplever och har en åsikt 

om att köpa sex från en oskuld kan hjälpa deras egen problematik. Studier har även visat att 

existensen av människohandel kan ha grundats av militärer från västländerna som efterfrågade 

sådana typ av tjänster när de befann sig i krig. 

 

Hälsorisker hos offer för människohandel 
Att vara utsatt för människohandel resulterar i olika hälsorisker. Majoriteten av de valda 

artiklarna behandlar hälsoeffekterna av att vara utsatt för sex- och slavhandeln. Fysiska, 

psykiska såväl som sexuella hälsoproblem förekommer bland barn, kvinnor och män. I 

Kambodja och Thailand är HIV/AIDS, könssjukdomar, sår, loppor och undernäring vanligt 

bland barn och kvinnor utsatta för sexhandeln. Trots att sexuella överförbara sjukdomar är 

vanligt i båda länderna, är sjukdomsfrekvensen lägre per capita i Thailand än i Kambodja. I 

Thailand har kondomer fått allt mer fokus på senare tid genom skyltar och reklam som sprider 

fördelar med kondomanvändning. Även thailändska bordeller förser sina kunder med 

kondomer, och att få en gratis kondom med notan på en restaurang är inte ovanligt (Blackburn 

et al., 2010, s. 114–115, 121).  

 

Hos personer utsatta för slavhandel är det vanligt med djupa sår, rygg- och nackskador, 

hudskador, huvudvärk, yrsel, viktminskning, utmattning och minnesproblem. Även psykiska 

symtom som depression, ångest, PTSD förekommer och det är inte ovanligt med 

självmordsförsök. Forskning har även visat att vara HIV-positiv i samband med långa 
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arbetsdagar bidrar till depression, ångest och PTSD. Faktorer som PTSD, ångest, depression, 

huvudvärk, ryggsmärta och minnesproblem har visat sig vara vanligare bland kvinnor medan 

allvarlig alkoholkonsumtion är vanligare bland män. Studier har visat att behandlingsbehov hos 

offer inte uppfylls till fullo, vilket i vissa fall kan leda till ökad psykisk morbiditet. Traumat 

individerna upplevt tillsammans med känslor av skam och rädsla kräver en effektiv behandling 

som grundar sig i tillit till professionella yrkespersoner (Kiss, Pocock, Naisanguansri, Suos, 

Dickson, Thuy, Koehler, Sirisup, Pongrungsee, Nguyen, Borland, Dhavan & Zimmerman, 

2015, s. 158–159; Oram, Abas, Bick, Boyle, French, Jakobowitz, Khondoker, Stanley, 

Trevillion, Howard & Zimmerman, 2016, s. 1075–1076; Rimal & Papadopoulos, 2016, s. 492; 

Cole & Sprang, 2014, s. 120). 

 

Att söka vård är inte en enkel uppgift när man är fysiskt isolerad eller hotad till livet. Det finns 

de individer som har möjlighet att uppsöka vård men inte har den ekonomiska förutsättningar 

som krävs eller är rädda. Forskning visar däremot att det finns personer som söker vård under 

tiden de är utsatta. Den vård som söks är oftast akutvård, primärvård, tandläkare, obstetriker 

och gynekolog. Uppsökning av vård sker oftast på grund av fysisk misshandel, självdiagnosen 

depression, huvudvärk, ryggsmärtor, viktminskning, menstruationsproblem och illamående 

(Chisolm-Straker, Baldwin, Gaïgbé-Togbé, Ndukwe, Johnson & Richardson, 2016, s. 1227). 

Kvinnor som blir utsatta för bland annat sexhandeln riskerar att bli gravida och få 

könssjukdomar. Medan vissa kvinnor har möjlighet att göra en abort får andra genomgå 

graviditeten. Att vara gravid och samtidigt utsatt för människohandel innebär en risk för både 

den blivande mamman och barnet, eftersom tillgång till barnmorska och vård inte finns 

tillgängligt (Stanley, Oram, Jakobowitz, Westwood, Borschmann, Zimmerman & Howard, 

2016, s. 105). 

 

Offrens psykiska och fysiska hälsa påverkas även när de kommer hem eller lämnar sexhandeln. 

Forskning visar att utmaningarna i återvändandet för kvinnor är bland annat ångest, stress och 

depression som kan påverka kvinnornas möjlighet att åter knyta an till sina familjemedlemmar 

(Brunovskis & Surtees, 2013, s. 464). En annan undersökning har visat att kvinnor som 

återvänder till sina ursprungsländer riskerar att drabbas av allvarlig psykisk ohälsa, som 

exempelvis PTSD, ångest och schizofreni (Ostrovschi, Prince, Zimmerman, Hotineanu, 

Gorceag, Gorceag, Flach & Abas, 2011, s. 1, 5). 

 

Sammanfattningsvis är PTSD, depression och ångest vanliga psykologiska hälsoeffekter hos 

offer för människohandel. Utsatta personer för både sexhandeln och slavhandeln upplever 

liknande hälsorisker såväl som under tiden de är utsatta och när de återvänder hem efter den 

destruktiva miljön. Rygg- och nacksmärtor, sår, hudskador och viktminskning är vanliga 

fysiska faktorer bland offer för sexhandeln och slavhandeln.  

 

Insatser för offer för människohandel 
Insatser för offer som varit utsatta för människohandel är olika beroende på vilken organisation 

och/eller myndighet som offret får vård av. Fler insatser på olika samhällsnivåer måste skapas 

för att stoppa fenomenet och på flera olika områden i samhället, för att insatserna ska täcka upp 

makro-, meso-, och mikronivå. I Italien har människohandel försökt att stoppas genom insatser 

på alla samhällsnivåer. För att stoppa människohandel i Italien på makronivå behöver 

lagstiftningen och lagar förändras och förbättras för att fler förövare ska kunna dömas och 

därmed stoppa ökningen. Casa Rut som är ett härbärge för offer har tillsammans med andra 

organisationer och myndigheter skapat ett nätverk av människorättsorganisationer som arbetar 

för att förhindra människohandel (Caretta, 2015, s. 550–551). På mesonivå ska samhällets 

insatser bedrivas i både ursprungs- och destinationsländer. I studien har det framkommit att 
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organisationen och härbärget Casa Rut har under en längre tid arbetat med andra organisationer 

på tre olika sätt. Först och främst har offren tillgång till nunnor och kyrkan för samtal. Eftersom 

behovet av hjälp och husrum är efterfrågat har offer tillgång till husrum och mat genom 

frivilliga organisationer och privatpersoner upp till ett år. En tredje åtgärd Casa Rut har åtagit 

är en informerande tjänsteresa till Nigeria. Under resan presenterade de sin verksamhet och 

arbetssätt för offer för människohandel för olika myndigheter. Syftet med resan var att öka 

medvetenheten bland studenter och kvinnor, framförallt i områden där människohandel 

vanligen förekommer (Caretta, 2015, s. 551–552). 

 

I andra länder där staten aktivt deltar i arbetet mot människohandel är socialbidrag en vanlig 

insats för att hjälpa offren ekonomiskt. Med pengar behöver inte offren vara kvar och utsätta 

sig för prostitution, och kan försörja sig (Hacker, Levine-Fraiman & Halili, 2015, s. 39). I Italien 

där Casa Rut är lokaliserat hjälper staten inte till med bidrag, istället är det frivilliga 

organisationer som erbjudit organisationen bidrag för att kunna hjälpa de utsatta kvinnorna 

(Caretta, 2015, s. 551–552). 

 

När ett offer har anlänt till Casa Rut börjar personalen snabbt bygga upp tillit till kvinnan för 

att kunna vara tillgängliga dygnet runt. Kvinnan blir försedd med nya kläder och ett rum, där 

rummet blir hennes nya skydd där hon successivt ska återanpassas in i samhället igen. I ett möte 

med kvinnan stämmer en handledare av områden som säkerhet, sysselsättning, livsmiljö, resor 

och invandring för att identifiera kvinnan och hennes historia in i Italien. Processen är grunden 

för att få ett uppehållstillstånd i landet. Efter det börjar insatser i form av hälsokontroller för att 

undersöka om kvinnan behöver någon medicinsk hjälp eller är gravid. Är kvinnan gravid 

rekommenderas hon att behålla barnet i och med att det hjälper henne att stanna i landet. För 

de kvinnor som vill integreras i landet samt bo kvar i Italien, erbjuder Casa Rut kurser för 

volontärer en gång i veckan för att hjälpa kvinnorna att lära sig italienska (Caretta, 2015, s. 

552–553). De kvinnor som inte är gravida får direkt möjlighet att söka jobb och få en inkomst. 

Om offret inte kan få ett arbete, kanske på grund av att personen inte är redo eller för att kvinnan 

är gravid, rekommenderas en insats där offret ska få delta i en fritidsaktivitet, dels för att lättare 

integreras in i samhället och dels för att offret ska få ett positivt umgänge (Hacker et al., 2015, 

s. 44).  

 

På mikronivån rekommenderas insatser där kvinnor kan identifieras och få hjälp. En insats som 

är användbar för att snabbt kunna identifiera offrets akuta behov är en så kallad screening av 

offrets situation och historia. När en insats avslutas kan personalen använda sig av eftervårds-

protokoll för att undersöka om den vård och insatser som erbjudits till offret har tillgodosett 

behovet (Caretta, 2015, s. 552). Studier har visat att det krävs flera insatser för att hjälpa offer 

för människohandel. Främst är offren i behov av hjälp inom områden som boende, medicin, 

juridisk hjälp, transport, mat, samtal, psykisk hälsa, arbetsanställning, skydd, utbildning och 

kunskap, krishantering och arbetsträning. Insatser som förekommer mer sällan är bland annat 

tandvård, barnomsorg och självhjälp (Clawson et al., 2003, s. 18–19).  

 

Insatser som riktar sig mot sexuella övergrepp och rehabilitering har visat största svårigheter i 

att bemöta offrens behov. Många organisationer har inte alla tjänster och insatser som behövs 

för att tillgodose offrens behov, varför samarbete mellan organisationer och myndigheter är 

viktigt. Med hjälp av ett behovs-undersökningsprotokoll kan insatser och tjänster struktureras 

för att klargöra vilken organisation eller myndighet som kan tillämpa dem (Clawson et al., 2003, 

s. 20–22). Förutom stöd och hjälp med boende och arbete är det av stor vikt att hjälpa offret 

emotionellt och vara tillgänglig när offret behöver det (Hacker et al., 2015, s. 44). 
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Sammanfattningsvis har flera artiklar resulterat i att insatser och tjänster måste ske på olika 

nivåer i samhället. På makronivån behöver lagstiftningen ses över och ändras för att situationer 

och offer ska kunna upptäckas tidigare och för att förövare ska kunna dömas. Offren kommer 

oftast till organisationerna utan någonting och utan organisationernas hjälp kan de inte försörja 

sig själva och hamnar istället i situationer där de riskerar bli utsatta. De behov som offren har 

är många och fler insatser måste tillämpas för att täcka dem. För att det ska kunna ske behöver 

en samverkan mellan olika frivilliga organisationer och myndigheter fungera för att ett koncept 

med insatser ska kunna täcka alla de behov som finns. 

 

Professionellas uppfattning av människohandel och insatser 
Hittills har det framkommit att offer för människohandel är i behov av diverse insatser och 

behandling för deras fysiska och psykiska hälsa. Forskning har bedrivits i syfte att erhålla 

professionellas uppfattning av vilka insatser och behandlingar de anser är nödvändiga för offer 

för olika typer av människohandel. Professionella har inom bland annat den juridiska sektorn, 

polis-sektorn, migration-sektorn samt hälso- och sjukvårdssektorn uppgett att offer för 

slavhandeln är i behov av ställföreträdare och sjukvård, medan offer för sexhandeln är i behov 

av juridisk hjälp, sjukvård och remittering till andra tjänster (Clawson et al., 2003, s. 18). 

Professionella stöter även på ungdomar som gärna vill få psykisk hjälp eller rådgivning medan 

andra ungdomar föredrar att inte ta emot den sortens hjälp omgående för att kunna “gå vidare” 

eller för att de inte är redo (Stanley et al., 2016, s. 107). En yrkesverksam person inom en icke-

statlig organisation menade att sådant kunde resultera i att ungdomarna inte blev erbjudna 

samma typ av tjänst igen: 

 
I think a lot of the time a child will say, or a young person will say, ‘I don’t want counselling 

now, it’s not for me,’ and then it’s like, ‘Oh, well they’ve refused counselling,’ and it will never 

be readdressed (Stanley et al., 2016, s. 107). 

 

Att professionella stöter på utmaningar i sitt arbete är vanligt med vuxna som offer såväl som 

med barn som offer. Inom mentalvården rapporteras utmaningar som bristande engagemang 

hos patienten, tillgänglighet och samarbete med andra tjänster med vuxna som offer. Andra 

utmaningar de möter i arbetet med vuxna är social, juridisk och ekonomisk instabilitet hos offer, 

samt att offret har svårigheter att fastställa historia. I arbetet med barn förekommer liknande 

utmaningar, bland annat social och ekonomisk instabilitet, bristande engagemang, samarbete 

med andra tjänster och verifiering av identitet (Domoney, Howard, Abas, Broadbent & Oram, 

2015, s. 4–7). Andra utmaningar professionella kan bemöta i offrens behandlingsprocess är 

språket och kulturella faktorer (Hacker et al., 2015, s. 40). I en studie genomförd med nästan 

800 professionella inom hälso- och sjukvårdssektorn i Storbritannien framkom att de troligtvis 

är i kontakt med potentiella offer för människohandel, men att de saknar kunskap om vilka 

frågor de behöver ställa för att kunna identifiera eventuella offer. Majoriteten saknade kunskap 

i att hjälpa offer för människohandel och att hänvisa till andra tjänster. Majoriteten var även 

omedveten om hur omfattande människohandel är i Storbritannien och att involvera polisen 

skulle kunna sätta patienten i större fara (Ross, Dimitrova, Howard, Dewey, Zimmerman & 

Oram, 2015, s. 4–5). 

                                                                                                      

Yrkesverksamma inom både statliga och icke-statliga organisationer erkänner att det finns ett 

stort glapp i tillgången för psykisk hjälp. Långa väntelistor och brist på mentalvårdstjänster är 

två stora faktorer som påverkar ungdomars tillgång till psykisk vård (Stanley et al., 2016, s. 

107). Hos organisationer där offer erbjudits boende har offren kunnat återvända till om de varit 

i behov av hjälp, vilket personalen är medvetna om att det uppskattas. Vissa organisationer har 

fortsatt kontakt med offret även efter att offret flyttat från boendet. Personalen anser att det är 
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en insats i offrets eftervård samt ett sätt att visa omtanke och få ett offer att känna sig sedd. 

Personalen anser att en förlorad kontakt med offret leder till osäkerhet om den behandling och 

insats som offret fått hos organisationen fungerar. När offer återvänder till sitt hemland finns 

en önskan hos personal att kunna kontakta myndigheter och frivilligorganisationer i landet för 

att de ska förhindra att offret får återfall och hamnar i situationer där de riskerar att utnyttjas av 

omgivningen. Personalen vill även kunna kontakta myndigheter och organisationer om 

misstanke att offret far illa i hemlandet (Hacker et al., 2015, s. 44–45). 

 

Professionella som arbetar med att förhindra människohandel beskriver brister i deras 

arbetssätt. Framförallt behöver personalen fler bostäder där offren kan få skydd. Personalen 

berättar även om bristen på finansiering vilket gör det svårt för offren att transporteras till 

boendet, ha kontakt med sitt hemland och offrets betydelsefulla kontakter i hemlandet. 

Professionella upplever även en stor brist på kunskap och utbildning, vilket gör det svårt för 

dem att hjälpa offren när de kommer och söker hjälp. Personalen beskriver att de behöver 

kunskap och utbildning i alla ämnen, exempelvis utbildning om sekretessfrågor, hur man skapar 

ett förtroende, uppsökande metoder, hur organisationen kan nätverka och samarbeta med 

myndigheter och andra organisationer samt hur de ska hantera medicinska och/eller psykiska 

problem (Clawson et al., 2003, s. 25). 

 

En annan barriär som professionella upplever är när offret talar ett annat språk, framförallt då 

offret talar med en unik dialekt och det inte finns tillgång till tolk som kan samma dialekt. 

Kommunikationssvårigheter kan bidra till bristande information och felaktiga insatser men 

även missförstånd. Det kan vara så att offret uttrycker behov av en viss behandling men att 

informationen inte når fram till personalen. Överlag anser personalen att de är i behov av en 

ökad gemensam medvetenhet och en allmän utbildning kring ämnet människohandel (Clawson 

et al., 2003, s. 25–26). Professionellas kunskap om unga som utsätts för människohandel med 

sexuella ändamål varierar inom stor-, mellan- och småsamhällen (Cole & Sprang, 2014, s. 

113).  Forskning visar att ett större antal yrkesverksamma inom storstadssamhällen har fått 

utbildning om människohandel jämfört med yrkesverksamma inom mellan- och småsamhällen. 

Ett större antal yrkesverksamma inom storstadssamhällen var bekanta med de statliga och 

federala lagar om människohandel jämfört med yrkesverksamma i småsamhällen (Cole & 

Sprang, 2014, s. 116–117). Eftersom människohandel förekommer inom alla samhällen är det 

viktigt att yrkesverksamma får utbildning om människohandel för att offer ska kunna behandlas 

och få den vård som de behöver (Cole & Sprang, 2014, s. 119). 

 

Sammanfattningsvis är sjukvård och juridisk hjälp två återkommande behov hos de som blivit 

utsatta för människohandel. Faktorer inom de professionellas handlingsutrymme och hos de 

enskilda personerna bidrar till svårigheter i professionellas arbetssätt. Ett sådant exempel kan 

vara språkskillnaderna och att parterna har svårt att förstå varandra vilket skapar problem i 

tillämpningen av insatser. Ett annat problem kan vara offrens ovilja att ta emot en viss insats 

eller att de anser sig inte vara i behov av den. Generellt anser de professionella att de behöver 

en ökad medvetenhet och utbildning kring fenomenet för att kunna hjälpa offren. Forskning har 

även visat att det finns en skillnad mellan professionellas utbildning och kunskap beroende på 

vilket slags samhälle de arbetar i, vilket betonar vikten av utbildning. 

 

Offrens uppfattning av människohandel och insatser 
Som nämnt upplever offer att de kan återvända till den organisation de fått hjälp av för 

ytterligare hjälp och stöd vid behov. Att offer väljer att återvända för stöd och hjälp tyder på att 

insatsen fungerat och att de har tillit till personalen (Hacker et al., 2015, s. 44). De allra flesta 

offer oroar sig för att återigen hamna i den destruktiva miljön oavsett om de befinner sig i 
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hemlandet eller destinationslandet. Det finns en rädsla för att hamna i en situation där det blir 

omöjligt för dem att försörja sig och de blir därmed tvingade till att söka hjälp hos omgivningen, 

vilket offer anser öka risken för att återigen bli utnyttjade och få en skuld till förövarna. Offer 

tenderar att alltmer oroa sig för det när de lämnat boendet och inte längre har personalens 

kontakt och stöd. Hos offer som fortfarande har kontakt med sitt boende förekommer mindre 

oro kring återfall eftersom de själva uppger att de fortfarande har stöd och hjälp att vända sig 

till om det skulle bli jobbigt för dem. Det förekommer även en ovisshet kring möjligheten att 

söka sig tillbaka till organisationen för att få hjälp, vilket också är en avgörande faktor för om 

offret får ett återfall eller inte (Hacker et al., 2015, s. 44–45). 

 

Kvinnor tenderar att lämna stödboendet tidigare än rekommenderat av tre skäl. Det handlar inte 

om att de anser att insatserna är obrukbara eller att de är ovilliga att genomföra dem. Den första 

anledningen är att de återvänder till sitt hemland, den andra att de inleder en relation med en 

partner och den tredje är att de tvingas lämna landet för att de inte får ett uppehållstillstånd 

(Hacker et al., 2015, s. 45). 

 

De metoder och arbetssätt som organisationen Casa Rut har använt sig av har skapat ett rykte 

som gör att offer för människohandel med sexuella ändamål reser dit för att få den hjälp och 

vård som organisationen erbjuder. Det tyder på att offren som deltagit i den vård och behandling 

som Casa Rut erbjuder är nöjda, annars skulle inte ett sådant bra nationellt rykte ha spridit sig 

runtom i Italien (Caretta, 2015, s. 553–556). I en studie som genomfördes i USA ville de 

intervjuade offren att landet skulle ge mer stöd till fattiga länder i den tredje världen. De 

beskriver också att den hjälp de får är bra och täcker de behov som de har, dock känner de en 

skuld till de vänner de har hemma som är i en liknande situation men som inte får samma hjälp 

som dem. Offren har därför uttryckt att de vill att USA ska kunna anpassa sina insatser och 

tjänster till de personerna också, även fast de inte befinner sig inom landet: “Help us as much 

as you can, because victims need help. And we appreciate every help that providers can give” 

(Clawson et al., 2003, s. 30). 

 

Under en intervju med ungdomar som fallit offer för människohandel, betonades vikten av att 

offret själv ska kunna vara med och påverka valet av vård, samt att kunna bestämma vem som 

ska genomföra vården, främst för att ett kvinnligt offer troligtvis känner sig tryggare med en 

kvinnlig vårdare än en manlig. Ungdomarna påpekade att det är bättre om vårdaren har en 

bredare kompetens för att fler personer inte ska blanda sig in i situationen. I sin tur leder det till 

att offret måste skapa tillit till allihopa. Trots det måste personalen i offrets omgivning vara 

utbildade och ha bred kunskap om sitt område för att inte verka okunnig inför offret (Stanley et 

al., 2016, s. 106–107). 

 
The most important thing is to ask, and to give you time to explain how you are feeling instead 
of just assuming what is wrong, giving you the chance to explain, and listening to your opinion 

about why you feel like that (Young woman trafficked for sex work, aged 17) (Stanley et al., 

2016, s. 106). 

 

Även när offer har kommit från den skrämmande och destruktiva miljön kan de vara rädda för 

personerna som utnyttjat dem. Det är en av anledningarna till att offren vill veta att de är helt 

skyddade genom sekretess inom både hälso- och sjukvården men även inom annan vård. En 

annan fördel med att ha ett litet team runt offer är att vårdarna kan deras historia och som offer 

behöver man inte återberätta den hela tiden. Offer kan även uppleva hinder med att söka vård 

och insatser, framförallt genom den språkbarriär som finns när offer transporteras till ett annat 

land. Främmande länders samhällssystem och sjukvårdssystem hindrar offer från att söka hjälp 

om det inte vore för organisationer. Personer som är utsatta för människohandel upplever även 
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svårigheter med tolkar, vilket gör det svårt för vårdare att förstå deras situation och problematik. 

Även svårigheter med att förstå vilka behandlingar eller insatser vårdare erbjuder förekommer. 

Osäkerheten och oron för att bli tagen på allvar av vårdpersonal har visat sig vara faktorer som 

hindrar offer från att söka hjälp (Stanley et al., 2016, s. 105–106). Rangordningen av insatser 

som offren söker är först och främst krishantering, skydd mot förövarna, kunskap om sexuell 

hälsa, mat och kläder, utbildning, psykologisk hjälp, hjälp att söka arbete samt boende. Den 

insats som offer ansåg sig minst behöva var tandvård (Gibbs, Hardison Walters, Lutnick, Miller 

& Kluckman, 2015, s. 4). 

 

Sammanfattningsvis tycks offer anse att vården och insatserna som tillämpas är bra och 

användbara. En efterfrågan om att få vara med och bestämma mer över sin egen vård och 

insatser är ett önskemål som offer yttrat sig om. Ett annat önskemål offer berättat om är att 

rikare länder skulle behöva hjälpa länder i den tredje världen för att exporten av arbetskraft ska 

minska. Det förekommer även en fortsatt rädsla för förövare och offer vill därför ha tillgång till 

kunnig personal som har bred kompetens som de kan lita på. 
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Teoretisk analys 
Olika känslor uppstår hos personer som utsätts för människohandel, inte minst skam och rädsla. 

Utifrån de presenterade studierna kan stigmatisering påverka de enskilda personernas relation 

till sina familjer och samhället, och från att söka sjukvård. Enligt forskning är det främst offer 

för sexhandeln som undviker att associeras med det faktum att de har varit utsatta för 

sexhandeln för att undvika stigmatisering (Brunovskis & Surtees, 2013, s. 455). Att kvinnan 

drar skam över familjen är vanligt förekommande, vilket ofta kan bidra till att familjen inte vill 

ha kontakt med kvinnan, eller att maken misshandlar kvinnan för att sedan skilja sig. 

Stigmatiseringen påverkar relationen makar emellan men även familjer där barn förekommer. 

Det är främst barn som blir påverkade av mammans stigmatisering eftersom de ofta är 

tillsammans med mamman när hon får höra glåpord (Brunovskis & Surtees, 2013, s. 466; 

Ostrovschi et al., 2011, s. 7). Forskning har dessutom visat att kvinnor påverkas av 

stigmatisering oavsett om deras situation är känd eller okänd för andra personer. Kvinnor som 

lyckas hålla sin situation hemlig blir påverkade av rädslan för stigmatisering, och fabricerar en 

historia för att skydda sig själva. I och med att kvinnorna hittar på en historia hindras 

möjligheten att utveckla nära relationer. Stigmatisering kan även i vissa fall hindra de utsatta 

personerna från att söka vård för att den enskilda personen och den enskilda personens familjs 

rykte inte ska ta skada (Brunovskis & Surtees, 2013, s. 466; Rimal & Papadopoulos, 2016, s. 

492–493). Gruppstigman kan ses i Brunovskis och Surtees (2013, s. 466) studie där deltagarna 

i studien angett att de kommer från “dåliga familjer”, vilket innebär att de redan var 

stigmatiserade innan de blev utsatta för människohandel. Stigmatiseringen innebär att de 

definierades utifrån etnisk minoritet, behov av bistånd, rykten och så vidare, vilket orsakade 

svårigheter i att skilja på stigmatisering på grund av människohandel och stigmatisering på 

grund av andra faktorer (Brunovskis & Surtees, 2013, s. 466). 

 

Stigmatisering sker genom vad som anses socialt korrekt och inkorrekt, varför en människas 

beteende kan utpekas som annorlunda eller onormalt. Karaktärsstigman innebär att en person 

definieras på ett visst sätt av andra personer (Persson, 2012, s. 131). Det kan handla om att en 

person har varit utsatt för människohandel, vilket omgivningen inte anser som normalt. 

Personens erfarenhet av människohandel blir på så vis en del av personens karaktär och utifrån 

det skapas stigmatisering. Gruppstigman innebär stigmatisering utifrån olika former av 

grupptillhörighet som exempelvis etnicitet, klass, religion och kön (Persson, 2012, s. 131). 

 

Stämpling och stigma kan antas vara huvudsakliga orsaker till att offer för människohandel inte 

väljer att erkänna sin utsatta situation. Känslan av misslyckande kan vara så pass stor att 

skammen för att våga säga något gör att offren istället väljer att tiga. Istället för att berätta för 

omgivningen kan offret till exempel hitta på en historia där dennes inkomst är helt normal och 

där denne kan samspela med andra människor i omgivningen. Genom att upprätthålla den 

påhittade historien undviker personen att utpekas som annorlunda eller onormal. Personen 

undviker att utsättas för stigmatisering och att bli betraktad på ett visst sätt på grund av sin 

erfarenhet av människohandel. Det kan antas att offret framställer sig som dennes omgivning 

förväntar av denne. Offret kan tro att om sanningen skulle komma fram, skulle det vara ett 

hinder för samspelet med andra människor i samhället, vilket skapar en stämpling. Offer 

kommer då att hålla fast vid den påhittade historien så länge som möjligt för att försöka passa 

in i samhället, vilket i sin tur kan innebära att offret inte söker hjälp för sin hälsa. Genom denna 

tes kan utsatta personer för människohandel bli ett mörkertal och människohandelns existens 

förminskas. En annan möjlig hypotes till att offer för människohandel inte väljer att erkänna 

sin utsatta situation är det faktum att omgivningens stigmatisering kan komma att påverka 

offrets relation till sin familj. Stigmatiseringen kan i vissa fall leda till förlorad kontakt med 

familjen, misshandel eller skilsmässor, vilket i sig antas bidra till ytterligare utsatthet. När en 
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förälder blir stigmatiserad av omgivningen antas även barn i familjen bli påverkade och 

möjligtvis stigmatiserade. Barnet kan komma att associeras med en “dålig” förälder eller en 

förälder som dragit skam över familjen. Detta kan tolkas som en orsak till att offer undviker att 

associeras med människohandel. Även språket kan ses som en barriär vid offrens tillgång till 

vård. Eftersom offer för människohandel oftast talar ett annat språk än det som talas i 

destinationslandet befinner de sig i en ännu mer utsatt situation. På grund av situationen kan 

offer vid sådana situationer bli utsatta för både karaktärsstigma och gruppstigma. Detta kan 

även tolkas som en möjlig orsak till att människohandel och personer som är utsatta för 

människohandel inte är ett synligt och uppmärksammat problem i Sverige.  

 

Personer som är utsatta för människohandel har antingen valt att betrakta människohandel som 

en utväg och därför utsätter sig för exempelvis prostitution, eller så smugglas och utnyttjas de 

mot sin vilja. Att betrakta prostitution och liknande som en utväg på grund av ekonomiska skäl 

är enligt forskning vanligt (Blackburn et al., 2010, s. 111, 115). Forskning visar dessutom att 

ungdomar som rymmer hemifrån på grund av bland annat misshandel, försummelse, föräldrar 

som är ovilliga att ta hand om dem, eller föräldrar som inte accepterar deras sexuella läggning 

hamnar i sexhandelns värld (Gibbs et al., 2015, s. 4). Barn som utsätts för människohandel har 

oftast föräldrar och kanske syskon som de interagerar med varje dag, vilket är deras närmiljö. 

Personer som finns i barnets omedelbara miljö utgör därmed en potentiell risk för barn att 

rekryteras och utsättas för människohandel (Blackburn et al., 2010, s. 108). Barns närmiljö 

brister även på andra sätt, vilket är tydligt i de fall där de inte är närvarande när barn utsätter 

sig för prostitution. Föräldrar som förlorar sitt jobb eller har en skuld är faktorer som påverkar 

barn och ungdomar att utsätta sig för slavhandeln eller sexhandeln (Blackburn et al., 2010, s. 

108, 115). Andra exempel är när någon i barnets familj har en sjukdom och familjen saknar 

ekonomiska förutsättningar att betala för medicin (Hacker et al., 2015, s. 43). Ett fåtal studier 

har diskuterat människohandel i samband med skola och utbildning. Forskning visar att de 

flesta ungdomar befinner sig i åldern 16–19 när de hoppar av skolan och exponeras för 

människohandel (Stanley et al., 2016, s. 103–104; Chisolm-Straker et al., 2016, s. 1225). 

Forskning visar att bland annat komplexa slussystem, korruption, språkhinder, tillgång till 

sjukvård, brist på tillräckliga resurser, finansiering och utbildning samt ineffektivt samarbete 

tjänster emellan hindrar professionella att ge offer adekvat vård och hjälp (Stanley et al., 2016, 

s. 100; Clawson, 2003, s. 25).  

 

Bronfenbrenner beskriver att den mänskliga utvecklingen är resultat av samspelet mellan 

individen och miljön. Förändringar som sker hos individen bidrar till att miljön reagerar på 

dem, och tvärtom (Bronfenbrenner, 1981, s. 21). För att förstå individen och individens 

utveckling behöver individens omedelbara närmiljö studeras i samband med kopplingar mellan 

de olika närmiljöer men även med samhällsnivån. Bronfenbrenner definierade en individs 

omedelbara närmiljö som ett mikrosystem med face-to-face interaktioner, och utanför 

mikrosystemet befinner sig mesosystemet som utgör interaktionerna mellan olika närmiljöer. 

Bronfenbrenner menade att en individ inte alltid direkt deltar i interaktioner men att 

interaktionerna fortfarande påverkar individen. Sådana interaktioner sker i ett exosystem, 

utanför mesosystemet. Enligt Bronfenbrenner omfattar makrosystemet, det yttersta systemet, 

värderingar, normer och samhällsförhållanden som sedan samspelar med resterande system 

som en individ är del av (Bronfenbrenner, 1981, s. 22–26).  

 

Fenomenet människohandel kan förklaras genom Bronfenbrenners teori, där Bronfenbrenner 

beskriver det samspel som människan har med samhället och hur människan påverkas av 

omgivningen och dess invånare. Ett ömsesidigt skapande av den mänskliga utvecklingen sker 

av individen och miljön när individer hanterar sina förutsättningar och sin miljö på olika sätt. 
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Barn och vuxna som utsätter sig för människohandel på grund av sina ekonomiska 

förutsättningar kanske ser prostitution som en lösning, vilket innebär att deras miljö skapar 

situationen samtidigt som personerna skapar sin miljö. Detta kan förklara varför offer för 

människohandel utsätter sig för exempelvis prostitution, men de kan även bli rekryterade av 

personer i omgivningen. Personer i närmiljön, exempelvis föräldrar, syskon och släktingar, 

tolkas utgöra en potentiell risk för en individ att utsättas för människohandel. Föräldrar och 

släkt som tillhör människans mikrosystem är de människor som står offret närmast och som 

offret känner ett starkt behov av att hjälpa ifall det behövs. Rekrytering från en familjemedlem 

bidrar till ett svek då personer i närmiljön ska utgöra en trygghet, vilket i sig kan tänkas bidra 

till tillitsproblem och svårigheter i att utveckla positiva och nya relationer. Dessa konsekvenser 

kan även tolkas vara en orsak till att de utsatta personerna inte söker hjälp för sin hälsa och sin 

situation då de har svårt att lita på andra människor.  

 

Föräldrar som förlorar sitt jobb, har en skuld eller en sjukdom där de inte kan betala medicin är 

faktorer som antas påverka barn och ungdomar indirekt. Dessa faktorer kan beskriva offrets 

exosystem och mesosystem där andra faktorer än offrets egna påverkar offrets situation. Det 

kan tolkas att barn och unga inte ser en annan utväg än prostitution och andra slavliknande 

förhållanden för att kunna hjälpa sin familj ekonomiskt. Detta kan leda till att de hoppar av 

skolan för att tjäna pengar. Utifrån den teori och forskning som presenterats ovan antas skolan 

kunna utgöra en skyddsfaktor som kan minska risken för barn och ungdomar att utsättas för 

människohandel. Skolan bidrar till utbildning och är en stadigvarande punkt barn och ungdomar 

återkommer till för både kunskap och utveckling av nya relationer. På makronivån är det tydligt 

att samhällsförhållanden i ursprungsländer och destinationsländer brister i att skydda invånarna, 

vilket leder till att invånarna själva försöker skapa en stabil vardag där de inte behöver förlita 

sig på samhället exempelvis ekonomiskt. Samhällen där korruption och fattigdom existerar är 

betydande faktorer för människohandelns fortsatta existens i både ursprungsländer och 

destinationsländer. Genom detta kan det tolkas att människan använder sig av det som denne 

kan bidra med för att tjäna pengar, antingen genom tjänster eller varor. Detta kan även tolkas 

vara förklaring till att människor utsätts för dessa utnyttjande situationer som till exempel 

människohandel. Instabila länder där invånare ser prostitution och slavliknande förhållanden 

som lösning på sin situation behöver få en förändring på makronivån, och ett globalt samarbete 

är av vikt för att minska människohandelns efterfrågan och existens.  
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Diskussion och slutsatser  
Syftet med litteraturstudien var att undersöka hur forskning beskriver människohandel, samt 

vilka faktorer som beskrivs leda till att en människa hamnar i en situation som kan leda till 

människohandel. Utöver det var syftet att undersöka hur forskning beskriver de 

hälsokonsekvenser som uppstår hos offer till fenomenet människohandel samt att undersöka 

vilka insatser som tillämpas för offer.   

 

Hur beskriver forskningen fenomenet människohandel? 

Det material som använts i litteraturstudien beskriver människohandel med negativa ord. 

Fenomenets händelseförlopp beskrivs som utnyttjning där offren manipuleras, luras eller 

tvingas in i en ond spiral av utnyttjande. Begreppen är inte positivt laddade då de beskriver en 

maktlös situation som offren lever i. De vanligaste konsekvenserna som ett offer för 

människohandel får uppleva är våld, missbruk, begränsad frihet och/eller sämre levnadsvillkor 

(Kiss et al., 2015, s. 154). Som en påföljd av att leva under sådana förhållanden förekommer 

även fysiska, psykiska och sexuella hälsoproblem. Människohandel beskrivs som 

maktutövning där den ena parten inte har makt och den andra har en stark makt.  

 

Resultatet visar att offrens omgivning och miljö är en stor påverkansfaktor huruvida offret 

riskerar att hamna i en sådan situation där den kan bli utnyttjad. Data visar även att det inte bara 

är insatser i det land som offren utnyttjas i som behövs, utan även insatser i offrets hemland för 

att förhindra att människor ska hamna i en miljö där de blir offer för människohandel. En 

människa blir ett offer genom en utsatt situation men människan kan även själv välja aktivt att 

utsättas för människohandel, kanske på grund av att människan är i desperat behov av en 

ekonomisk inkomst (Clawson et al., 2003, s. 2; Blackburn et al., 2010, s. 111, 115). Den utsatta 

situationen kan ha skapats för att människor har ett missbruk eller ett annat hälsoproblem som 

gör att människan behöver pengar snabbt (Hacker et al., 2015, s. 43). Orsakerna till att 

fenomenet fortfarande sprider sig runt om i världen är som tidigare sagt att efterfrågan ökar. 

Fenomenet belyses genom att förklara att det är ursprungslandets struktur och system som 

skapar en situation där människor riskerar att utsättas för människohandel. Skulle förändringar 

ske på makronivå skulle resultatet bli en förändring där invånarna inte hamnar i sådana 

situationer (Blackburn et al., 2010, s. 123). Med en förändring på makronivå menas en 

förändring i bland annat lagstiftningen och på myndighetsnivå där insatserna till det 

förebyggande arbetet och arbetet med offer förändras. Det är något som litteraturstudiens 

svenska politiska dokument har tillämpat (se sida 6–7). I dokumenten som är författade av olika 

svenska myndigheter förekommer handlingsplaner och planeringar kring vad som ska göras i 

myndigheternas och organisationernas arbets- och förhållningssätt. Handlingsplanerna 

beskriver professionellas arbetssätt och handlingsutrymme med offer för människohandel. 

 

Hur beskriver forskningen orsakerna och hälsokonsekvenserna av människohandel? 

De data som redovisats i litteraturstudien visar att människor lättare faller offer för 

människohandel på grund av att de inte har någon utbildning, vilket ofta leder till ekonomisk 

problematik. Gajic-Veljanoskis & Stewarts (2007, s. 341–343) forskningsöversikt visar 

motsatsen då undersökning tyder att även unga och utbildade kvinnor faller lätt offer för 

människohandel. Oavsett om offren har utbildning eller inte är människornas behov av ett 

arbete och inkomst som kan ge förklaring till varför vissa människor blir offer. Att söka en 

inkomstkälla är grunden till att kvinnorna rekryteras in i en organisation där människohandel 

förekommer. Ekonomisk inkomst kan vara viktig för att täcka en skuld eller för att försörja sin 

familj (Hacker et al., 2015, s. 43). 
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Konsekvenserna av fenomenet människohandel är många och det mest omtalade är 

hälsokonsekvenserna. Resultatet av denna litteraturstudien visar att offer för människohandel 

tenderar att ha fysiska, psykiska och sexuella problem. Något som även de tidigare 

forskningsöversikter instämmer till. De fysiska problemen är allt från huvudvärk och tandvärk 

till rygg- och magsmärtor. Ottisova et al:s (2016, s. 318) forskningsöversikt redogör att de 

fysiska konsekvenserna förekommer mer sällan hos kvinnor och flickor som utsätts för 

människohandel med sexuella ändamål. Det kan dock förstås eftersom studien jämför 

sexhandeln med slavhandeln (se sida 4). Hos personer som tvingas arbeta inom industrier och 

jordbruk förekommer påfrestande kroppsarbete, vilket kan vara en förklaring till att deras 

fysiska hälsoproblem är ett större bekymmer än hos kvinnor och flickor utsatta för sexhandeln. 

Av förklarliga skäl får offer för sexhandeln främst sexuella hälsoproblem som exempelvis 

HIV/AIDS och andra överförbara sjukdomar och infektioner. De tidigare 

forskningsöversikterna visar att de sexuella sjukdomarna främst förekom i de områden där 

människohandel med sexuella ändamål förekom. De vanligaste psykiska problemen som 

förekom hos offer för människohandel var depression, ångest och PTSD (Kiss et al., 2015, s. 

159; Ostrovschi et al., 2011, s. 1). De tidigare forskningsöversikterna beskriver även psykiska 

hälsoproblem som PTSD och ångest vid återkomsten till hemlandet vilket kan komma att 

påverka relationen till familjemedlemmar men även vid utvecklingen av nya relationer 

(Brunovskis & Surtees, 2013, s. 464–466). 

     

De flesta kvinnor vill fly sexhandeln men det finns hinder som gör att de inte vågar. Hindren 

kan bland annat vara isolering och narkotikaberoende. Andra hinder är bland annat att de 

riskerar att frysas ut, utvisas ur landet och skammen över att ha utsatts för människohandel samt 

språkhinder (Kiss et al., 2015, s. 158–159; Oram et al., 2016, s. 1075–1076; Rimal & 

Papadopoulos, 2016, s. 492; Cole & Sprang, 2014, s. 120). Det kan vara en förklaring till varför 

inte fler söker sig till myndigheter och organisationer för att få hjälp. Det kan förklara varför en 

viktig insats i det förebyggande och stöttande arbetet hos professionella är att kunna identifiera 

och upptäcka offren. Den tidigare forskningen har visat att kvinnor främst kommer ifrån 

situationen genom tre olika sätt. Det första är att offret inte förblir vinstgivande på grund av 

exempelvis en graviditet. Det andra sättet är för att offret får hjälp, ofta genom ett annat offer 

som också fått hjälp. Det tredje sättet är att offret dör (Gajic-Veljanoski & Stewart, 2007, s. 

343–344). 

 

Hur beskriver forskningen de insatser som finns för offer för människohandel? 

De insatser som finns för offer för människohandel är olika beroende på vilken organisation 

eller myndighet som offret vänder sig till samt i vilket land myndigheten/organisationen är 

beläget i. Resultatet av Gajic-Veljanoskis & Stewarts (2007, s. 347) forskningsöversikt visar 

att det finns liknande insatser bland olika länder, där målet är att hjälpa och stötta offret samt 

att förhindra att de återfaller i människohandel (se sida 5–6). Ottisova et al:s (2016, s. 318) 

forskningsöversikt betonar vikten av att alla insatser bör grundas i mänskliga rättigheter och 

barns rättigheter i samhället (se sida 4). De insatser som främst tillämpas är boende, medicinsk 

hjälp, samtal och stöd, tandvård, mat, arbete och sysselsättning och juridisk rådgivning (Gibbs 

et al., 2015, s. 4; Clawson et al., 2003, s. 18–19). Dokumentation och en strukturerad intervju 

är av vikt för att snabbt kunna tillämpa insatser som offren är i behov av (Clawson et al., 2003, 

s. 18–19; Cole & Sprang, 2014, s. 119). Att behandlingen inte är individanpassad kan dock 

anses som en bristfällighet eftersom de undersökta insatserna inte är anpassade efter offret eller 

dess situation och behov. Detta innebär vidare att en undersökning huruvida individanpassade 

insatser fungerar i praktiken inte kan genomföras och utvärderas. Däremot kan det vara en 

fördel med att insatserna är så pass breda och allmänna som de är, eftersom de snabbt kan hjälpa 

fler människor. En insats som kan hjälpa fler kan därmed snabbt tillämpas på offer vilket gör 
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att de snabbt får hjälp och stöd i sin utsatta situation. En mer individanpassad insats kan ta 

längre tid att finna för varje offer men kan ge ett bättre resultat. Antingen tar det längre tid att 

finna en lämplig insats men som ger bättre resultat eller så går tillämpningen av insatsen snabbt 

men resultatet blir sämre. Eftersom en individanpassad behandling tillgodoser de specifika 

behov som varje individ har, medan en mer allmän insats tillgodoser de behov som de flesta 

offer har, trots att varje offer kan ha olika behov.  

 

Likheter och skillnader mellan vår litteraturstudie och tidigare forskningsöversikter 

Denna litteraturstudie har ett flertal likheter med de resultat som presenteras i den tidigare 

forskningsöversikterna. Litteraturstudien beskriver framförallt att offer för människohandel 

oftast blir utsatta för våld och maktutövning. Litteraturstudiens resultat visar att fysiska, 

psykiska och sexuella hälsoproblem förekommer hos offer för människohandel, vilket även 

framkommer i Ottisovas et al:s forskningsöversikt (2016, s. 318) (se sida 4). Fysiska problem 

är framförallt förekommande hos offer som varit utsatta för tvångsarbete där kroppsarbete är 

en del av arbetet. De sexuella hälsoproblemen uppstår främst hos offer som varit utsatta för 

sexhandeln. Psykiska hälsoproblem förekommer bland barn såväl som vuxna oavsett vilken typ 

av människohandel de varit utsatta för.  

 

Muraya & Frys (2015, s. 7) forskningsöversikt visar att behandling och andra insatser behöver 

grundas i mänskliga rättigheter och barns rättigheter i samhället. Detta stämmer överens med 

denna studies resultat där tre faser i eftervården beskrivs: räddning, återhämtning och 

återintegrering, där varje fas grundar sig i olika insatser och tjänster (se sida 5). Ahn et al:s 

(2013, s. 287) forskningsöversikt beskriver även insatser som riktar sig till att stötta och hjälpa 

offer emotionellt men även med praktiska saker som exempelvis jobbsökning, utbildning och 

boende. Tidigare forskningsöversikter betonar vikten av utbildad och kunnig personal, vilket 

även vår studie har kommit fram till (se sida 4–6).  

 

I Ahn et al:s forskningsöversikt (2013, s. 287) har det också framkommit att professionella vill 

ha utbildning för att lättare kunna identifiera potentiella offer samt för att kunna erbjuda den 

behandling och stöd som offer är i behov av (se sida 4–6). Denna litteraturstudies resultat 

betonar vikten av ett bra strukturerat första samtal där offrets behov snabbt belyses och där 

insatser tillämpas efter det, vilket även tidigare forskning nämnt. En faktor som denna studie 

inte belyst är vilken påverkan professionellas välmående har på offrens behov av insatser. Ahn 

et al:s forskningsöversikt (2013, s. 287) har däremot visat att utöver utbildning har 

professionellas välmående en påverkan och effekt på den vård som offer erbjuds. Denna 

litteraturstudiens resultat visar att offer för människohandel rekryteras bland annat på grund av 

deras ekonomiska situation, vilket även ofta är anledningen till att offren stannar kvar i den 

utsatta situationen. Denna litteraturstudie har även visat att det finns människor som väljer att 

utsätta sig för prostitution och slavliknande förhållande. Resultatet av denna litteraturstudie har 

däremot påpekat andra faktorer, exempelvis offrens familj och släkt som ser bland annat 

prostitution som lösning på fattigdom.  

 

Likheter och skillnader mellan vår litteraturstudie och politiska dokument 

Studierna som presenteras bland de tidigare forskningsöversikterna beskriver vilka insatser som 

är nödvändiga och av vem eller vilka som ska tillämpa dem, vilket även de politiska 

dokumenten beskriver. De råd och synpunkter som framkommit i dokumenten stämmer bra 

överens med litteraturstudiens resultat. Det som skiljer sig är att dokumenten betonar vikten av 

att motarbeta fenomenet från olika håll, det vill säga insatser för offer men även insatser för 

sexköpare. I de politiska dokumenten beskrivs vad som ska göras, och vilken myndighet eller 

organisation som ska utföra insatsen. Dessvärre beskrivs inte grundligt i dokumenten hur 
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insatsen ska tillämpas vilket betyder att organisationen eller myndigheten själv får välja hur de 

ska lägga upp insatsen eller behandlingen. Det som saknas i de politiska dokumenten är insatser 

som är individanpassade samt anpassade efter offrens ålder. Det saknas exempelvis 

behandlingar och insatser som riktar sig specifikt till barn. Detta är något som bör utvecklas 

och förbättras i de politiska dokumenten. Det är en fördel med dokument som beskriver de 

insatser som ska tillämpas till ett offer för människohandel, men det är även av stor vikt att ha 

en förståelse att alla är olika och är i behov av olika insatser. 

 

Styrkor och svagheter 

En styrka med denna litteraturstudie är att fenomenet människohandel belyses, vilket är ett 

problem som är tämligen osynligt i Sverige men som i övriga världen är ett mer synligt och 

uppmärksammat problem. En svaghet med studien är att data och de vetenskapliga artiklarna 

som studien baseras på är utförda i andra länder än Sverige. Detta anses vara en svaghet 

eftersom forskningen inte representerar en helhetsbild över människohandel, vilket kan förklara 

varför kunskapsluckor uppkommer i länder som exempelvis Sverige. Det kan även ses som en 

styrka eftersom resultatet bygger på en globalt spridd forskning. Viktigt att betona är att 

litteraturstudien endast använder sig av 15 vetenskapliga artiklar, varför studiens resultat inte 

kan representera all befintlig forskning. En annan styrka med studien är att den inte inriktar sig 

på ett specifikt kön eller en viss ålder. De vetenskapliga artiklarna innehåller data där 

undersökningspersonerna är barn, män och/eller kvinnor i olika åldrar. Det betyder att de 

undersökta insatserna kan tillämpas på alla offer, oavsett ålder, kön och vilken typ av 

människohandel offren varit utsatta för. En annan svaghet med denna studie är att den inte berör 

organhandeln som är ett mindre utforskat område, varför studien inte kan anses beröra alla typer 

av människohandel. En annan svaghet med denna litteraturstudie är att den teoretiska mättnaden 

hade kunnat uppfyllas ytterligare genom att undersöka vilka källor, det vill säga artiklar och 

studier som författarna refererat till i sin studie, mer grundligt. Detta för att undersöka om 

författarna till artiklarna endast refererar till varandra eller om det finns forskning som belyser 

människohandel och dess konsekvenser från ett annat perspektiv. Artiklarna i vår 

litteraturstudie är dessutom färska och uppdaterade, med undantag för Clawson, Small, Go, och 

Myles (2003) artikel, vilket uppfattas vara en styrka med vår litteraturstudie. 

 

Människohandel är ett svårt ämne att studera där tillvägagångssättet för att få data och 

information är problematiskt. Trots att fenomenet inte är lika synligt i Sverige är det ändå viktigt 

att professionella är medvetna om vad de kan göra för att hjälpa offer för människohandel 

eftersom efterfrågan kring de tjänster som människohandeln medför fortfarande ökar. Risken 

är stor att Sverige växer som ett destinationsland som offer anländer till för att arbeta. Det 

innebär att människohandelns existens i Sverige måste kartläggas bättre, professionella behöver 

utbildas och informeras i att kunna identifiera offer för människohandel. Citatet nedan handlar 

om Katjas historia. Katja är en tjej som söker jobb inom hushållsarbete i Tyskland men istället 

faller offer för människohandel för sexuella ändamål. Katjas egna berättelse om hennes historia 

in i människohandel är även grunden till den här litteraturstudiens titel, genom ett av Katjas 

uttalanden där hon beskriver hur lätt det är att bli offer för människohandel på grund av för lite 

kunskap och information. Det här illustreras nedan: 

 

Katja hade precis gått ut skolan i Moldavien och letade jobb när hon såg en annons om 

hushållsarbete i Tyskland och ringde till vad hon trodde var en platsagent. 

– Då visste jag inget om trafficking. Ingen talade öppet om det. Ingen varnade mig. 

Katja träffade en kvinna som lovade ordna pass och alla papper. En vecka senare satt 

Katja i en minibuss tillsammans med kvinnan och fyra andra flickor i samma ålder som 

hon själv. 
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– Jag såg aldrig något pass, säger Katja. Allt verkade arrangerat i förväg vid gränsen. 

Så småningom kom de till en stor stad där de tog in på̊ ett motell. Hon och två̊ andra 

flickor blev inlåsta i ett rum. På kvällen nästa dag kom fyra män och sa åt flickorna att 

klä̈ av sig…[...] (Regeringen, 2007, s. 14).   

 

Förslag på vidare forskning 

Som nämnt har fenomenet människohandel en lång historia. Även i Sverige där slavhandel 

tidigare varit lagligt och vanligt förekommande i hushållen i landet. Sedan starkare lagstiftning 

infördes år 2002 samt 2004 har fenomenet ändå fortsatt förekomma, dock mer osynligt för 

allmänheten. Trots lagar och upprättade mänskliga rättigheter förekommer människohandel 

runt omkring i världen. Forskning och data som samlats in till litteraturstudien är publicerad 

och utförd i olika länder men resultatet är ändå likartade kring insatser och orsaker till 

fenomenet. Studier påvisar att orsakerna till människohandel är att offret söker och är i behov 

av hjälp. I denna situation riskerar de att hamna i miljöer där rekryterare till människohandel 

lurar eller manipulerar in det blivande offret i människohandeln. De riskfaktorer som finns för 

att falla offer för människohandel är bland annat fattigdom, arbetslöshet, bristfällig kunskap 

och utbildning. Dock är ändå efterfrågan den starkaste drivande faktorn till att människohandel 

förekommer (Blackburn et al., 2010, s. 110). Litteraturstudiens resultat har visat på mycket litet 

antal vetenskapliga artiklar där insatser som tillämpas för offer undersöks. Därför efterfrågas 

ytterligare forskning där insatsernas effektivitet undersöks, möjligtvis med hjälp av intervjuer 

med offer som använt sig av olika insatser. Genom undersökning kan professionellas arbetssätt 

utvecklas och förbättras så att offren snabbare får hjälp och stöd i sin situation. Genom att göra 

en sådan undersökning kan även en planering av vilka olika resurser de professionella måste 

använda sig av och är i behov av att förbättra och utveckla. Ytterligare forskning som skulle 

kunna behövas är hur och vilka insatser som kan användas för exempelvis sexköpare. Det har 

tidigare nämnts att en orsak till att människohandel fortfarande existerar är på grund av en ökad 

efterfrågan kring fenomenet (Regeringen, 2009, s. 11–12). En insats som riktar sig mot bland 

annat sexköpare är nödvändig. Det kan antas att om en efterfrågan och kundkrets minskas 

kommer människohandelns existens att minska. Det är viktigt att pröva och utvärdera insatser 

som kan ske på samhällets makro-, meso- och mikronivå för att få bästa och mest effektiva 

resultat för att få människohandlare att sluta köpa tjänster av offer till människohandel. 
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Bilagor 
Detaljerad litteratursökning 
Nedan presenteras en kort lista över de sökord och sökresultat som använts i olika databaser 

vid litteratursökningen.  

 

Databas Sökord Inklusionskriterier Sökresultat 

Psycinfo Human (and) 

trafficking 

- 2 121 

Social 

services 

abstracts 

Human (and) 

trafficking 

- 155 

Summon Trafficking (or) 

trafficked (and) people 

(and) family 

Fulltext, vetenskapligt material, 

disciplin - social welfare & social 

work 

3 596 

Summon Victim (and) portray 

(and) human (and) 

trafficking 

Fulltext, vetenskapligt granskat 987 

SwePub Human (and) 

trafficking 

- 180 

SwePub Human (and) 

trafficking 

Fritt online, tidskriftsartikel 25 
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