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Abstract 
 
This qualitative study focuses on the investigation of different actor’s ideas concerning gender and womanhood in a 
post-socialist nation Bosnia and Herzegovina. The aim of this study is to try to provide experiences and attitudes of 
one not a new, but definitely one constantly changing phenomenon, trafficking in women for sexual exploitation. 
The qualitative data is mainly collected through nine interviews with people from Bosnian Governments, 
International organizations and NGOs during my stay in Bosnia and Herzegovina. The causes to trafficking are 
complex and intertwined but it directly relates to gender discrimination and attitudes on sexual relationships between 
women and men. The study sheds light on how the global politics and economics development situation and theirs 
affects provide gender segregation through the traditionally structures where men are seen as normative. 
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1. Inledning och bakgrund 
 

I forna tider var det stora flertalet män slavar, liksom alla kvinnor. Och många tidsåldrar 
passerade, flera kulturellt högtstående, innan någon tänkare var djärvt nog att ifrågasätta 
rättmättigheten och den absoluta sociala nödvändigheten av vare sig det ena eller det andra 
slaveriet. Sådana tänkare framträdde efterhand och med hjälp av samhällets allmänna 
framåtskridande har det manliga slaveriet till slut avskaffats, åtminstone i alla länder i det 
kristna Europa…, Och det kvinnliga könets slaveri har gradvis förändrats till en mildare form 
av beroende.1

 
Människohandel med kvinnor för sexuell exploatering är inget nytt fenomen, men tycks 
nuförtiden utgöra ett växande internationellt problem. Den sammanlagda ekonomiska profit som 
uppnås genom människohandelns internationella aktiviteter beräknas till mellan 7-13 miljarder US 
dollar, medan USA:s regering uppskattar att över 700 000 personer, framförallt kvinnor och barn, 
faller offer för människohandel.2 Trots att fenomenet, internationellt benämnt trafficking, inte är 
något nytt samhällsfenomen uppmärksammades det inte som något globalt problem förrän i 
början av 1990-talet. Ett årtionde vilket bland annat betecknas av Berlinmurens fall och den 
internationella globaliseringen på både den ekonomiska och den politiska arenan. Människohandel 
är alltså ett ytterst komplext samhällsfenomen, vilket måste beaktas utifrån en rad olika 
sammansatta faktorer, ekonomiska väl som politiska. I EU-kommissionens rapport från 1996 
sammanfattas människohandelns problematik med följande ord:  
 

Det råder inget tvivel om att den organiserade brottslighetens kvinnohandel ökar. Även om det 
inte finns några exakta tal… uppskattar IOM att den 1995 omfattade omkring en halv miljon 
kvinnor, de flesta av dem illegalt invandrade till EU-länderna, och studier av den ideella 
organisationen Internationella kampanjen mot barnprostitution i asiatisk turism har på sistone 
noterat handel med ett stort antal kvinnor och flickor västerut från Ryssland, Ukraina och 
Vitryssland. De siffror som anges av nationella organisationer tyder också på ett ökat antal 
kvinnor från centrala och östra Europa.3

 
Därtill vill jag vidare betona att sambandet mellan människohandelns transnationella dimensioner 
idag, och de sista decenniernas historiska och politiska händelser på den internationella arenan, 
framförallt kan belysas utifrån två specifika utgångspunkter: den västländska alltmer restriktiva 
migrationspolitiken samt ekonomiska omständigheter utifrån ett bredare internationellt perspektiv, 
vilket enligt min uppfattning utgör en betydande påverkan för nutida befolkningsrörelser. Dessa 
båda aspekter ser jag nämligen som två väsentliga inslag i debatten om människohandel vilken, 

                                                 
1 Mill, J.S. (1869) The Subjection of Women, Stockholm; Nya Doxa (1995), sid. 5 
2 Obradovic,V. (2004) Trgovina zenama u Bosni i Hercegovini, Sarajevo; Fakultet kriminalistickih nauka, Centar za 
naucno- istrazivacki rad, sid. 5 
3 Campani, G. Människohandel för sexuell exploatering och sexaffärer; exemplet Sydeuropa, I (red) Dahlstedt, M och 
Lindberg, I.(2004) Rasismer i Europa-migration i den nya världsordningen, Stockholm; Agora, sid. 95 
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liksom de flesta samhällsfenomen, tycks ha en viss förmåga av karaktärsförändring beroende på 
den tid och rum det berörda fenomenet utspelar sig i. 
 
Med hänsyn till detta finner jag människohandelns komplexa karaktär vara synnerligen intressant 
och analysvärt, då fenomenet med sin komplexa struktur kan uppfattas utifrån olika 
tolkningsperspektiv. I detta sammanhang vill jag vidare påstå att fenomenets komplexa bild utgör 
ett anmärkningsvärt forskningsområde utifrån en moralisk aspekt, då fenomenet även kan relateras 
till en rad andra områden. Detta är områden som nutida migration och ojämlika ekonomiska 
förhållanden på den globala arenan, men även utifrån könsperspektiv med fokus på kvinnors 
underordnade ställning gentemot mannen.  
 
Samtidigt som jag i de ovanstående raderna har försökt kort sammanfatta eller snarare inleda med 
den aktuella problematik som kommer att genomsyra denna uppsats känner jag ett visst ansvar, 
både inför mig själv och den framtida läsaren, att redogöra för de påverkansfaktorer som föranlett 
mitt intresse att titta närmare på människohandelns problematik i Bosnien- och Hercegovina. 
Efter att jag tittat på en hel del tv-inslag samtidigt läst ett flertal svenska och utländska 
tidningsartiklar kring människohandel och dess dimensioner, karaktär och de förödande 
konsekvenser för offrens psykiska och fysiska hälsa väcktes mitt intresse för detta fenomen. I 
skuggan av tvivel och osäkerhet att inte kunna handskas med en sådan komplex uppgift brottades 
jag dock med min önskan att belysa problemets natur, dess orsaker och följder. Det enda som jag 
då var säker på var att jag som förälder, kvinna och världsmedborgare var jag tvungen att göra 
något. Jag hade en möjlighet att belysa ett segment av människohandels problematik. En möjlighet 
som resulterat i föreliggande studie. Men det var inte allt. Jag ville också resa ut och göra min 
fältstudie i ett samhälle där möjligheter och förutsättningar att diskutera kring denna problematik 
inte är lika ansenliga som i det svenska samhället vi lever i. Faktumet att jag ursprungligen kommer 
från ett annat land och har ett annat modersmål än det svenska, blev i mitt fall med största 
sannolikhet de avgörande elementen till mitt slutgiltiga beslut. Mitt resmål kom att vara ett land på 
Sydvästra Balkan, ett land där människohandel av någon anledning förefaller ha växt markant i 
omfattning. Beredd och entusiastisk gav jag mig ut på en spännande resa till en annan värld; mitt 
hemland Bosnien- och Hercegovina. 
 

1.1. Syfte och frågeställningar 
Syftet med mitt arbete är att genom exemplifiering av ett transitland (se sid.10), nämligen Bosnien- 
och Hercegovina, analysera vilka eventuella konsekvenser ett globaliseringsfenomen i form av 
människohandel har för de utsatta kvinnorna. Studiens fokus kommer att riktas på olika 
internationella, nationella, lokala och ideella aktörer i Bosnien- och Hercegovina och deras arbete 
mot människohandel, samt syn på offer och förövare i människohandeln. Dessa aktörer är 
representanter från polismyndigheter, departement och frivilliga organisationer. Mot denna 
bakgrund kommer min uppsats att styras av följande centrala frågeställningar: 
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• Vilka uppfattningar kring fenomenet människohandel, inklusive offer och förövare, finns 

bland representanter för olika verksamheter som bekämpar fenomenet? 
• Finns det skillnader i dessa uppfattningar, och hur förklaras i så fall dessa? 
• På vilket sätt kan man relatera globaliseringen till fenomenet människohandel? 

 
För att svara på dessa frågor har jag i analysen av studiematerialet utgått från vilka föreställningar 
som finns bland de olika aktörerna om vilka personer som faller offer för människohandel och hur 
dessa uppfattningar reflekteras i deras verksamhetsinsatser. Jag har tittat på hur informanterna 
beskriver kvinnorna som är utsätta för människohandel för sexuella ändamål och vad 
informanterna anser att människohandeln beror på. 
 

1.2. Studiens disposition 
Studien bygger på tre delar, en teoretisk, en empirisk och en slutdiskussion. I det inledande 
avsnittet lyfter jag fram och diskuterar studiens syfte samt ger en översikt över de centrala 
begreppsdefinitioner som denna studie bygger på. I kapitel två tar jag en närmare titt på 
fenomenets internationella dimensioner och karaktär. I kapitel tre tar jag upp rådande politiska och 
ekonomiska situation och samtida kontext i undersökningslandet. Denna bakgrund finner jag 
nödvändig för att få en bättre förståelse av studien då är jag medveten om att de rådande 
omständigheterna i undersökningslandet möjligen kan uppfattas som diffusa och svårbegripliga av 
läsaren. I samma kapitel ges dessutom en redogörelse för tidigare forskning inom fenomenets 
område. I följande kapitel för jag en diskussion över de teoretiska utgångspunkter som utgör 
studiens teoretiska ram, vilken består av globaliseringsteorier och feministiska aspekter. Nästa 
kapitel fokuseras på det metodologiska angreppssätt samt en kortfattad diskussion kring etiska 
överväganden och reflektioner kring mitt eget förhållningssätt. Empiri och analysmaterialet i form 
av utdrag från intervjuerna presenteras i kapitel sex vilken är uppdelad i fem delar. Uppsatsen 
avslutas med en slutdiskussion kring studieresultatet samtidigt som eventuella förslag till framtida 
studier av liknande karaktär ges. 
 

1.3. Avgränsningar av undersökningsfältet  
Studien avgränsas till människohandels problematik i Bosnien- och Hercegovina, eller rättare sagt 
till de aktörer vilka genom olika bekämpningsinsatser fokuserar på människohandelns 
problematik i undersökningslandet. Anledning till varför jag valt att lägga studiens fokus till ett 
land som Bosnien- och Hercegovina beror på en rad faktorer. Den viktigaste är att fenomenet 
människohandel är en omfattande global problematik, vars internationella omfattning inte skulle 
vara möjlig om inte fenomenet först inträffar på en lokal nivå. En annan faktor är att fenomenet 
dessutom tycks besitta en förmåga att ändra karaktär beroende på den tid och rum den utspelar 
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sig i. Även om fenomenet idag tycks förekomma i de flesta länder kan man konstatera att vissa 
samhällen är mer utsatta än andra. Detta kan ses som ett resultat av vissa radikala 
samhällsomvälvningar, till exempel väpnade konflikter som dessa samhällen genomgått, och där 
försämrade inkomstmöjligheter och ökad fattigdom bara är några exempel på ofta 
förekommande följder.4 

 
I synnerhet vill jag hävda att Bosnien- och Hercegovina utgör ett intressant studieområde då 
landet under de sista två decennierna varit aktuellt som både transit och destinationsland och 
under den sista tiden även som ursprungsland i samband med människohandeln. I en studie om 
människohandel med kvinnor och barn för sexuella ändamål, gjort av International Organization for 
Migration (i vidare text IOM) beskrivs region Balkan på följande sätt: 
 

The region includes countries/territories of origin, of transit and of destination. Kosovo and 
Bosnia and Herzegovina represent trafficking destinations in the region, while Moldava, 
Albania and Rumanis, followed by Bulgaria are the most significant sending countries in the 
Balkans and the neighbouring countries.5

 
En ytterligare intressant aspekt för en studie av denna typ finner jag i det senaste decenniets 
omvälvningar som skedde i undersökningslandet. Det våldsamma kriget som utbröt i Bosnien- 
och Hercegovina i början av 90-talet medförde inte bara enorma mänskliga och ekonomiska 
förluster utan även en ny tidsepok vilken kännetecknas av komplexa problem, med bland annat 
korruption och organiserad kriminalitet, vilka enligt min åsikt är nära besläktade med fenomenet 
människohandel. I Förslag till Internationella Service Projekt 2002-2004, vilken utarbetades av STAR 
Network of World Learning; Bosnien- Hercegovina konstateras följande:  
 

Under efterkrigsåren i Bosnien och Hercegovina har människohandel blivit ett allvarligt 
problem som kraftigt inverkar på de ekonomiska och sociala villkoren och på tryggheten för 
kvinnor, deras familjer och samhällena. Den omfattande internationella fredsbevarande 
närvaron och efterkrigstidens oordnade förhållanden har gjort Bosnien och Hercegovina till ett 
större destinationsland för människohandeln. På sista tiden har Bosnien och Hercegovina 
också blivit ett transitland för handeln med kvinnor och flickor från Central- och Östeuropa till 
Västeuropa.6

 
Ett liknande resonemang finns i rapporten Trafficking of Women and Girls to Post-Conflict Bosnia and 
Herzegovina for Forced Prostitution, utarbetad av internationella organisationen Human Rights Watch: 
 

                                                 
4 Utrikesdepartementet; Enheten för global utveckling, (2003) Fattigdom och människohandel; En strategi för bekämpning av 
människohandel genom Sveriges internationella utvecklingsarbete, Stockholm, sid. 16   
5 http://www.iom.int/Documents/Publicationen/En/balkan.trafficking.pdf, Victims of Trafficking in the Balkan, sid. 
13  
6 http://www. Zonta21.nu STAR Network of World Learning: Bosnien och Hercegovina, Förslag till internationella 
service projekt (2002-2004)  

http://www.iom.int/Documents/Publicationen/En/balkan.trafficking.pdf
http://www/
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Seeking better lives, women and girls migrate from the former Soviet Union and Eastern 
Europe, many believing that agents will transport them to Western European countries for 
legitimate employment. But the agents are often traffickers who transport the women and girls 
to countries where they can sell them to owners of bars or clubs. Since the end of the war in 
1995, Bosnia and Herzegovina has become a major trafficking destination.7

 
Mot denna bakgrund vill jag återigen påstå att studier kring människohandelns dimensioner och 
karaktär i ett land som Bosnien- och Hercegovina utgör ett intressant forskningsområde, då 
landets ekonomiska och politiska instabilitet tycks ha betydande konsekvenser för samhällets och 
med detta även individens sociala förhållanden. Jag anser också att studier kring temat 
människohandel är ytterst nödvändiga, då organiserad brottslighet och dess verksamheter 
underminerar inte bara statens roll utan även medborgarnas säkerhet och hälsa vilket i sin tur kan 
få vittgående konsekvenser inte bara på lokal utan även på internationell nivå. Följderna för 
offren är skilda, men de risker och faror som individen utsätts för genom våld, misshandel och 
hot innebär många gånger svåruthärdliga konsekvenser både för individens psykiska och fysiska 
hälsa. Det innebär dessutom en negativ påverkan på ett bredare samhällsplan då spridningsrisken 
av könssjukdomar och HIV/AIDS, kan tänka sig öka genom människohandel, något som kan 
leda till social utslagning och ökade vårdkostnader. I de samhällen vilka allmänt sett kännetecknas 
av fattigdom och brist på ett välfungerande ekonomiskt och socialt nätverk kan det innebära 
ytterligare svårigheter samt hinder för en framåtskridande utveckling.  
 

1.4. Problemdefinition 
Mot denna bakgrund blir det enligt min mening angeläget att redogöra för begreppets komplexa 
innebörd, då begreppet trafficking som sådant endast innebär olaglig handel vilket kan innefatta 
allt från illegal handel med vapen och narkotika och/eller handel med människor och mänskliga 
kroppsorgan. Fenomenet människohandel tycks dessutom många gånger associeras med 
begreppen prostitution, vilket enligt min uppfattning har en negativ inverkan på de både 
fenomens identifiering samt för en djupare förståelse av dess verkliga innebörd. Detta i sin tur 
lägger hinder i vägen för en effektiv bekämpning av de båda fenomenen.  
 
Då jag i mitt arbete kommer att lägga fokus på människohandel med kvinnor för sexuella 
ändamål, kommer jag framförallt att använda mig av begreppet människohandel även om 
begreppet trafficking också associeras med detta. Vikten av begreppens åtskiljande är också något 
som påpekas av Sveriges Riksdags Information och Press:   
 

Rekommendation: Använd ”människohandeln”, ”(olaglig) narkotikahandel” eller annan 
lämplig översättning. På engelska betyder trafficking bara ”olaglig handel”. Vad det är man 
handlar olagligt med finns inte inbyggt i ordet, utan det måste anges särskilt. Det kan vara fråga 

                                                 
7 http://www.hrw.org Human Rights Watch (2002) Trafficking of Women and Girls to Post-Conflict Bosnia ond Hercegovina 
for Forced Prostitution, sid. 11 

http://www.hrw.org/
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om droger (drug trafficking) eller människor (human traffficking). Enbart trafficking är en så 
kallad ellips, det vill säga ett förkortat eller ofullständigt ord eller uttryck. Ett ensamt trafficking 
betyder alltså ´olaglig handel med något, vad det vara månde´. När man använder det låter man 
det viktigaste vara underförstått och utbytbart. Ingen vidare bra idé för den som vill vara 
tydlig!8

 
Utifrån denna begreppsdefinition kan vi återigen notera att begreppet trafficking som sådant har 
en komplex innebörd då det som sagt kan innebära mycket annat än kvinnoutnyttjande för 
sexuella ändamål. I synnerhet skulle jag vilja hävda att vikten av fenomenets definition är av stor 
betydelse för en distinkt förståelse av fenomenets innebörd och även för en effektivare utveckling 
av bekämpningsåtgärderna i en internationell kontext. Mot denna bakgrund kommer jag att 
redovisa för några av de rådande definitioner som finns. Följande definition har gjorts av FN: s 
Specielle Rapportör: 
 

I begreppet trafficking innefattas alla handlingar som har att göra med värvning, eller transport, 
av personer inom ett lands gränser, eller över nationsgränser, där man använder sig av 
manipulation, påtryckning eller tvång, skuldberoende eller förfalskning i syfte att utsätta 
människor för övergrepp eller utnyttjande, som påtvingad prostitution, slavliknande 
behandling, misshandel eller extrem grymhet, samt exploatering på arbetsplatser med svältlöner 
och dålig miljö; i fabriker eller privata hushåll.9

 
 I boken ”Trgovina zenama u Bosni i Hercegovini”, skriven av Obradovic Vladimir används följande 
definition: 
 

Människohandeln innebär alla handlingar eller försök vilka innebär rekrytering, transport i eller 
över landets gränser, köp, försäljning, transfer och mottagning eller härbärgering av en person 
på grund av bedrägeri, tvång (fysisk eller psykisk användning eller hotning, samt 
maktmissbruk) eller gäldslaveri i syfte att hålla en person i ofrivilliga förhållanden (med eller 
utan ekonomiskt ersättning) i hushålls, sexuell eller reproduktiv beroende, tvångsarbete eller 
slaveriliknande förhållanden, i ett annat samhälle än det där personen levde vid tiden för det 
inledande bedrägerier, tvånget eller gäldslaverit. Mot denna bakgrund används termin ”offer” i 
protokoll mot människohandeln dock inte i protokoll mot smuggling.10 (Min översättning från 
bosniska) 

 
I synnerhet blir det dessutom angeläget att peka på distinktionen mellan företeelsen prostitution 
och företeelsen människohandel för sexuella ändamål då dessa ofta tycks förväxlas med 
varandra. En tydlig urskiljning är inte bara viktig för motståndares syn utan även nödvändig 
utifrån offrens syn då förväxling med prostitution kan ha som konsekvens att de utsatta inte skall 
behandlas som offren eftersom de gjort ett eget val. Enligt Wikipedia beskrivs begreppet 
prostitution på följande sätt:  
 

                                                 
8 http//www2.riksdagen.se/Internet/Språktorget.nsf/ 
9 http//www.ecpatsweden org. Trafficking-vår tids slavhandel, januari 2005 
10 Obradovic, V. (2004) sid. 4 
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Prostitution (av lat. prostituere = (offentlig) ställa upp) kallas den verksamhet där en person 
utför sexuella handlingar åt en annan person mot betalning. Betalningen kan tillfalla utföraren 
eller den (tredje) person som leder verksamheten i fråga. Den sexuella relation inom 
prostitutionen handlar aldrig om ”fortplantning” eller ”förökning”, som inom biologisk 
vetenskap. I fysisk bemärkelse rör det enbart sexuell tillfredställelse för ena parten och den 
ekonomiska tillfredställelsen för den andra eller dennas överordnade i verksamheten.11  

 
Ovanstående definition tycks mig väl täcka prostitutionens alla aspekter. Även om jag är 
fullkomligt övertygad om att prostitution på samma sätt som människohandel kräver att det ska 
finnas vissa underliggande och bakomliggande element som inverkar på dem som tvingas in i 
denna, skulle jag vilja konstatera att skillnaden mellan prostitution och människohandel trots allt är 
uppenbar. Den troligtvist mest märkbara skillnaden mellan dessa två företeelser är faktumet att 
prostitutionen sker på helt andra villkor än människohandel, då individen som slussas in i 
prostitution förmodligen mer självständigt kan styra sin delaktighet vilket inte direkt är fallet med 
dem som faller offer för människohandel. Sakförhållandet att prostitution som ”verksamhet” i 
vissa samhällen betraktas som legalt medan människohandel inte är det, tyder på en ytterligare 
skillnad mellan dessa två företeelser. Om vi återigen tittar på ovanstående definition av 
prostitution kommer vi dessutom att märka att ordet prostitution ursprungligen står för en 
offentlig händelse medan begrepp människohandel-trafficking står för det motsatta. Ett exempel 
på detta är att köparen av sexuella tjänster i vissa länder inte behandlas som en brottsling, då är det 
i första hand den prostituerade som enligt lagen ses som den som bryter mot lagen.  
 
Följaktligen vill jag hävda att förståelsen av människohandelns komplexa karaktär i sin tur kräver 
att man måste ta hänsyn till ett antal faktorer som kan tänkas bädda för fenomenets tillkomst och 
expansion. Med detta som utgångspunkt kommer jag i följande avsnitt att redogöra för 
människohandels globala karaktär och dess dimensioner för att sedan diskutera kring fenomenets 
problematik i undersökningslandet.   
 

                                                 
11 http://www. sv.wikipedia.org/wiki/Prostitution, december, 2004 

http://www/
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2. Människohandelns internationella karaktär 
Man kan alltså konstatera att människohandel med kvinnor för sexuell exploatering är ett ytterst 
sammansatt fenomen, som dessutom i dag förekommer i de flesta länder. Detta i högsta grad 
motbjudande fenomen kännetecknad av en framförallt illegal, högt kriminaliserad industri som 
karaktäriseras av våld, misshandel och oerhört grymhet, förekommer både inom länder och över 
nationsgränser vilket gör att några exakta beräkningar på en internationell nivå är svåra att samla 
in. Verksamheten bedrivs av både välorganiserade och väletablerade kriminella nätverk såväl som 
av mindre lokala kriminella gäng nära kopplade till större brottsliga grupper. Att fenomenet för det 
mesta brukar övervakas av olika brottsliga verksamheter utgör ett ytterligare hinder att beräkna 
dess omfattning i exakta statistiska uppgifter. Trots allt beräknas det att så många som 700 000 
kvinnor och barn varje år transporteras över nationella gränser i människohandelskretsar.12 Denna 
uppgift påvisar tydligt att det är framförallt kvinnor och barn som löper den största risken att 
utsätts för människohandelns exploatering i sexindustri som prostituerade eller i porrindustrin. 
Orsakerna till detta är flera, men det troligtvist mest centrala kan finnas i de ekonomiska och 
sociala omständigheter som råder i de samhällen där människohandeln skördar offer. En tänkbar 
anledning till varför just kvinnor och barn i detta sammanhang utgör den största riskgruppen kan 
möjligen förklaras genom att dessa människor många gånger är de som är både ekonomisk och 
socialt svaga.  

 

2.1. Socioekonomisk utsatthet  
Faktumet att nutida migrationstryck från olika världsdelar oftast riktas mot de utvecklade 
västländerna gör att fenomenets orsaker kan sättas i ett bredare sammanhang. Förvärrade 
livsvillkor i vissa länder, exempelvis de i Central- och Östeuropa samt i länderna på västra Balkan, 
utgör i detta sammanhang en viktig faktor då landets försvagade utvecklingsmöjligheter i stort 
påverkar individens utsikter till en sund framtid. Länder som Moldavien, Rumänien, Ukraina samt 
Albanien och de nya postjugoslaviska länderna kan enligt mig ses som tydliga exempel på 
samhällen där nationens försvagade utveckling har haft uppenbara konsekvenser för det allmänna 
försörjningssystemet och andra sociala strukturer. Brist på avlönat arbete och tillräckliga inkomster 
är under sådana förhållanden inte sällan en uppenbar konsekvens, vilken i regel mest brukar 
drabba de redan svaga, outbildade och fattigaste samhällskategorierna. Dessa förhållanden leder 
ofta till bristande framtidstro speciellt hos unga människor.  
 
Presentationen av de utvecklade ländernas livsform och konsumtionsmönster samt spridningen av 
såna informationer, stärker individens vilja till en bättre social och ekonomisk situation vilka 

                                                 
12 http://europa.eu.int/comm/dgs/justice_home/index_en.htm Kvinnohandel; Misären bakom fantasierna: från fattigdom till 
sexslaveri, sid. 2, november, 2004 

http://europa.eu.int/comm/dgs/justice_home/index_en.htm
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eventuellt kan uppnås genom emigration.13 På samma gång utgör den allt mer restriktiva 
migrationspolitiken en kompletterande faktor till människohandels tillkomst då 
immigrationsbestämmelserna på global nivå minskar möjligheterna till laglig invandring, vilket i sin 
tur ökar risken för olika illegala immigrationsvägar. Följaktligen vill jag konstatera att kvinnor och 
ungdomar, och då framförallt tonårsflickor, i detta sammanhang utgör en ytterst utsatt kategori då 
dessa i allmänhet, speciellt i de patriarkala, mansdominerade och dessutom ekonomiskt försvagade 
samhällena är de som mest drabbas av samhällets rådande omständigheter. Med andra ord innebär 
detta att de ekonomiska orsakerna inte tycks utgöra de enda utlösande faktorerna för att någon ska 
falla in i människohandel, då även sociokulturella orsaker i detta sammanhang utgör en lika viktig 
faktor för att individen ska utelämnas till människohandel.14 Olika sociala missförhållanden i 
familjen, exempelvis missbruk och våld, tillsammans med den traditionella synen på kvinnors och 
mäns sexualitet kan i detta sammanhang ses som ytterligare viktig push-faktor15 för individens 
sårbarhet och beroende, särskilt i de fall där det saknas ett fullständigt ekonomiskt och socialt 
skyddsnät. Det faktum att så många som 65-90% av alla prostituerade kvinnor någon gång har 
blivit utsatta för sexuellt våld av manliga släktingar och bekanta redan som flickor, påvisar att 
fenomenets bakomliggande orsaker är mycket mer komplexa och att problemet måste sättas i en 
bredare kontext.16

 
Det betyder dock inte att fenomenet blott är avgränsat till utvecklingsländerna då fall av 
människohandel hittills har rapporterats i de flesta EU länder samt i de flesta länder i 
Latinamerika, Asien och Afrika.17 Beroende på landets förhärskande omständigheter och 
förutsättningar brukar man urskilja tre typer av länder i samband med människohandel:  
 

• ursprungsland- det land varifrån offren ursprungligen rekryteras  
• transitland- det land genom vilken offren färdas igenom  
• destinationsland- det land där offren slutligen färdas med syfte att under en viss tid utsättas 

för prostitution eller pornografi  
 
Viktigt att nämna är dock att ett och samma land emellertid kan stå för alla tre kategorier då offren 
för människohandel inte sällan fraktas både inom ett land och internationellt såväl som tvärs över 
kontinenter.   

                                                 
13 Campani, sid.89 
14 Obradovic, V. (2004) sid. 87 
15 Ibid, sid. 54 
16 Faktablad artikelnr: N4031, Regeringskansliet, Näringsdepartement (juli 2004) Prostitution och handel med kvinnor; 
Stockholm 
17 Campani, (2004) sid. 97 
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2.2. Rekryteringsmetoder, transport och den konkreta sexuella 
exploateringen  
Rekryteringsmetoderna tycks vara åtskilliga, allt från personliga kompisar eller bekanta relationer 
och jobbannonser till välrenommerade resebyråer, äktenskapsförmedlingar och 
underhållningsbolag. Många gånger utgör tonåringar i detta sammanhang den mest efterfrågade 
gruppen på sexmarknaden, då dessa på grund av sin ungdom och oskuld betraktas som ”ny, fräsch 
vara”. Orsaken till detta kan ligga i kundernas rädsla för könssjukdomar och HIV/AIDS. I detta 
sammanhang blir det angeläget att påpeka att med begreppet barn menas varje person under 18 
års.18 Förutom detta är det av stor angelägenhet att poängtera att många vuxna offer första gången 
drabbades av människohandel när de var under 18 år, vilket i dessa fall handlar om 
människohandel med barn. Problemet ligger dock i att många av dessa offer upptäcks först då de 
befinner sig i vuxen ålder, vilket gör att brott mot dessa inte behandlas som människohandel med 
barn vilket enligt internationell lagstiftning innebär hårdare straff och därtill även att offrens 
vittnande då inte betraktas som en nödvändighet för att förövaren skall ställas inför rätta.  
 
Efter avslutad rekrytering förs offren till gränsen där hon säljs, ofta till en mer professionell 
människohandlare. På väg till det slutliga resmålet säljs offren vid varje gräns om och om igen, 
vilket gör att hennes pris vid varje försäljning stiger. För det mesta sker resan illegalt vilket innebär 
att offrens riktiga identitet tas ifrån dem och ersätts med förfalskade identifikations- och 
resedokument. Slutligen säljs offret till olika typer av bordeller och nöjesställen i 
destinationslandet, där hon tvingas sälja sexuella tjänster för att återbetala den summa hon kostat i 
inköp. Många gånger måste offren betala mycket högre skuld än vad hon egentligen hade ”kostat”, 
då både offrets och pengarnas värde fastställs av ingen annan än själva människohandlaren. 
Avsaknad av identifikations- och resedokument, missbruk, dödshot från hallicken och eventuell 
misstro mot polismyndigheterna från hemlandet förstärker offrens fruktan att kontakta polis eller 
någon annan relevant myndighet. Dessutom brukar offren ofta förflyttas mellan olika städer eller 
länder i avsikt att de ska hållas i okända omgivningar och på så sätt ha det svårt att vända sig till 
någon i omgivningen för att få hjälp. 
 
Även om de flesta som faller offer för denna typ av illegal handel försatts i denna situation genom 
att de blev lurade och/eller tvingade måste vi också utgå ifrån att ett visst antal av dessa var 
beredda att jobba som prostituerade. I detta faktum ligger enligt mig en ytterst viktig poäng vilken 
utgör själva grunden för fenomenets förståelse. Om vi alltså utgår ifrån ett rent hypotetisk 
påstående att vuxen individ är väl medveten om att hon kommer att jobba som prostituerad i ett 
annat land, kommer troligtvist de flesta av oss på den tysta tanken att hon får skylla sig själv för 
den situation som hon sedan hamnade i. Att personen i fråga visste vad hon skulle syssla med 
betyder dock inte alls att hon kände till eller accepterade de omständigheter under vilka hon sedan 
                                                 
18 Utrikesdepartementet; Enheten för global utveckling, (2003) Fattigdom och människohandel; En strategi för bekämpning 
av människohandel genom Sveriges internationella utvecklingsarbete, Stockholm, sid. 9 
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tvingades att leva under och utföra försäljningen. När det gäller dessa omständigheter är det viktigt 
att nämna att dessa inte bara är påfrestande utan även slaveriliknande då offren tvingas att börja 
och fortsätta med prostitution under förhållanden som många gånger inkluderar våld, misshandel, 
hot, narkotikamissbruk, oskyddade samlag och oftast absolut begränsad rörlighet.  
 
Med detta som utgångspunkt är det enligt min uppfattning betydelselöst om det handlar om ett 
eget val eller inte. Omständigheterna under vilka personen tvingas leva och utföra sitt ”arbete” gör 
att resultatet oavsett orsaken blir detsamma vilket gör att samtliga som faller offer åt 
människohandel bör behandlas som offer. Med utgångspunkt i fenomenets växande omfattning 
samt dess dolda natur ökades även den internationella uppmärksamhet vilken har resulterat i en 
rad normativa regelverk på global nivå. Dessa, samt en kortsammanfattad historisk översikt av 
tidigare folkrättsliga instrument kommer att redogöras för i följande avsnitt.   
 

2.3. Internationella överenskommelser för människohandels 
bekämpning  
Den första internationella överenskommelsen om bekämpning av ”vit slavhandel” från år 1904 
kom till år 1910 i den första internationella konventionen med samma problemformulering för att 
år 1921 skulle ändra sitt namn till internationell konvention om handel med kvinnor och barn.19 
Efter andra världskriget aktualiserades problematiken återigen, vilket resulterade i en ny 
konvention utarbetad av FN med syfte att handel med kvinnor och barn ska bekämpas samt att 
prostitution ska förhindras.20 År 1979 tillkom FN:s kvinnokonvention, vilken grundar sig på den 
centrala principen att alla människor har samma värde samt lika rättigheter oavsett kön.21 I 
december år 2000 i Palermo, Italien, utarbetades av FN en ny konvention mot gränsöverskridande 
organiserad brottslighet samt ett tilläggsprotokoll om förebyggande, bekämpande och bestraffande 
av handel med människor, särskilt kvinnor och barn. Detta centrala syfte är:  
 

• att förebygga och bekämpa handel med människor, med särskild hänsyn tagen till kvinnor 
och barn, 

• att skydda och stödja offren med full respekt för deras mänskliga rättigheter, och 
• att främja samarbete mellan staterna för att uppnå dessa syften22 

 
Palermokonventionen och dess protokolls centrala betydelse är att man genom dessa för första 
gången lyckades komma fram till en gemensam definition för trafficking/människohandel 
sammanfattad och rättsligt bindande för samtliga undertecknande parter. Dessutom anger 
konventionen ramarna för ett gemensamt mångfaldigt angreppssätt med effektivt förebyggande av 
                                                 
19 Campani, (2004) sid. 93 
20 Campani, (2004) sid.94 
21 http://www.humanrights.se/svenska/sv-kvinn.htm, mars, 2005 
22 Utrikesdepartementet; (2003) sid. 21 

http://www.humanrights.se/svenska/sv-kvinn.htm
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människohandel, hjälp för dess offer samt skydd av offrens mänskliga rättigheter. Enligt 
konventionens artikel 3 sammanfattas definitionen på följande sätt:   
 

a) Trafficking in persons shall mean the recruitment, transportation, transfer, harbouring or 
receipt of persons, by means of the threat or use of force or other form of coercion, of 
abduction, of fraud, of deception, of the abuse of power or of a position of vulnerability or of 
the giving or receiving of payment or benefits to achieve the consent of a person having 
control over another person, for the purpose of exploitation. 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. 

b) The consent of a victim in persons to the intended exploitation set forth in subparagraph (a) 
of this article shall be irrelevant where any of the means set forth in subparagraph(a) have been 
used; 

c) The recruitment transportation, transfer, harbouring or receipt of a child for the purpose of 
exploitation shall be considered “trafficking in persons”, even if this does not involve any of 
the means forth in sub paragraph (a) of this article. 

d) Child shall mean any person under eighteen years of age23

 
Värt att nämna i sammanhanget är att definitionen dock har utsatts för en viss kritik då den anses 
innehålla alltför många moment som kan innebära hinder vid rättsupprätthållandet samt att 
definitionens till vissa delar tenderar till tvetydiga tolkningar på grund av språket. 
 

                                                 
23 Wennerholm, C & Zillén, E. (June 2003) IOM Regional Counter- Trafficking Programme in the Western Balkans, SIDA 
Evaluation 03/37 Department for Central and Eastern Europe, sid. 12 
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3. Kort sammanfattad beskrivning av den ekonomiska och 
politiska situationen i Bosnien- och Hercegovina 
Bosnien- och Hercegovina var en av de sex delrepubliker som tillsammans med två autonoma 
områden utgjorde den federativa republiken Jugoslavien. I samband med republikens 
självständighetsförklaring trädde Bosnien- och Hercegovina ur den Jugoslaviska gemenskapen, 
vilket slutade med det våldsamma kriget som bröt ut år1991. Efter Dayton-avtalet (Dayton, Ohio, 
USA, 1-21 november 1995)24 delades Bosnien- och Hercegovina mellan landets tre största 
konstituerade folk: bosniaker, kroater och serber. Federationen Bosnien- och Hercegovina med 
huvudstaden Sarajevo och Republika Srpska vars huvudstad är Banja Luka, utgör de två entiteter 
som landet består av samt distrikt Brcko. Även om en sådan uppdelning av landet kan ses som en 
bra lösning på den våldsamma väpnade konflikten medförde denna samtidigt ett annat problem. 
Landets uppdelning skapade vissa svårigheter på grund av befolkningens heterogena etniska 
tillhörighet. Landets uppdelning enligt etniska gränser innebar på så sätt ett allvarligt problem på 
både nationell, men även på ett privat plan, då många bosniska familjer är både etnisk och 
religiöst blandade. Att det ena entiteten, nämligen Federation Bosnien- och Hercegovina delades 
på 10 kantoner (län) innebär också en viss politisk och etnisk svårighet. År 2002 organiserades det 
allmänna val i vilka nationalistiska partier återtog den politiska makten. En sådan politisk 
decentraliserad struktur med etnisk segregation, tycks inte bara försvåra landets politiska framsteg 
utan även utgöra ett stort problem för frågor som berör rättsområdet, ekonomi, hälsovård, 
flyktingåtervändandet, skolsystem, etc. Landet utmärkts fortfarande av stora ekonomiska 
svårigheter till följd av kriget som pågick under perioden 1991-1995.  
 
Näringslivet anses inte omstrukturerat, vilket gör att skillnaden mellan dagens produktionsnivå 
och den från tiden innan kriget fortfarande är uppenbar. Arbetslösheten räknas i dagens läge vara 
uppemot 40%, vilket gör att en stor del av landets medborgare lever under påtagliga ekonomiska 
svårigheter.25 De flesta statliga företag som existerade under tiden innan kriget finns inte längre 
kvar i samma utsträckning, vilket gör att landets ekonomi för det mesta tycks vila på privata och 
ett fåtal statliga verksamheter. Löner och pensioner utbetalas många gånger oregelbundet och den 
”grå sektorn” beräknas till ca 40% av den sammanlagda BNP: n.26

 
Förutom detta är landet präglat av dålig infrastruktur vilket i stort förhindrar skapandet av en 
hållbar tillväxt och välfungerande institutioner i landet. Korruption och maktmissbruk inom de 
flesta samhällsstrukturer samt växande organiserad brottslighet förekommer ofta, då dessa anses 
fungera som en uppenbar möjlighet till individuell profit i form av ekonomiskt men även politisk 

                                                 
24 Dejtonski mirovni sporazum,( 1996) Pravna biblioteka, JP NIO sluzbeni list BiH- Sarajevo, sid. 13 
25 http://www.manskligarattigheter.gov.se, Regeringskansliet, Utrikesdepartementet, Mänskliga rättigheter i Bosnien och 
Hercegovina 2004, sid. 8 
26 Ibid 

http://www.manskligaratigheter.gov.se/
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vinst. Viktigt i sammanhanget är att Bosnien- och Hercegovina fortfarande är ett patriarkalt 
samhälle vilket i samband med den nuvarande ekonomiska situationen innebär en stor utmaning 
för kvinnans ställning i det bosniska samhället. Kvinnomisshandel och sexuella övergrepp samt 
handel med kvinnor för sexuella ändamål förekommer ofta och då framförallt med kvinnor från 
Östeuropa.27 En sådan situation gav ett uppenbart tillfälle för den nationella kvinnorörelsen att 
höja sin röst vilket redan under krigsperioden resulterade i ett antal Non Governmental 
Organisation (i vidare text NGO). Utifrån organisationernas arbetsbeskrivning går det att läsa att 
olika genusprojekt, utbildning samt frågor kring makt och demokrati står i fokus för dessa, vilka 
dessutom har nära samarbete med olika nationella och internationella aktörer.   
 
Mot denna bakgrund antogs en jämställdhetslag med syfte att all slags diskriminering av kvinnor 
ska avskaffas vilket inneburit ett viktigt steg för kvinnans position i det bosniska samhället. I 
artikel 3 gällande denna lag definieras könsdiskriminering enligt följande: Diskriminering på grund av 
kön innebär alla rättsliga eller faktiska, direkta eller indirekta skiljaktighet, prioritering, utestängning eller 
begränsning på grund av kön.28 Förutom detta definierar lagen en ytterligare definition gällande våld 
mot kvinnor: alla handlingar vilka innebär fysisk, mentalt, sexuellt eller ekonomisk våld samt hot om dess 
användning på så sätt att individens rättigheter begränsas eller förbjuds i allmänhet eller i det privata livet, 
inkluderande även människohandel för arbetsexploatering.29   
 
När det gäller frågor kring mänskliga rättigheter har Bosnien- och Hercegovina erkänt följande 
konventioner:  

• Konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter samt dess två fakultativa 
protokoll 

• Konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter 
• Konventionen om avskaffande av alla former av rasdiskriminering 
• Konventionen om avskaffande av alla former av diskriminering mot kvinnor samt 

dess fakultativa protokoll 
• Konventionen mot tortyr 
• Konventionen om barnets rättigheter samt dess två fakultativa protokoll 
• Flyktingkonventionen 
• 

                                                

Den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de 
grundläggande friheterna.30 

 
I mars år 2002 har Bosnien- och Hercegovina dessutom ratificerat FN:s konvention mot 
transnationell organiserad brottslighet samt det kompletterande protokollet gällande smuggling av 

 
27 http://www.manskligaratigheter.gov.se, sid. 11 
28 Min översättning från bosniska, dokument Protokoll om kvinnokonventions implementering mot kvinnodiskriminering i 
Bosnien- och Hercegovina, sid. 4 
29 Ibid, sid. 5 
30 http://www.manskligarattigheter.gov.se, sid.3 

http://www.manskligaratigheter.gov.se/
http://www.manskligaratigheter.gov.se/
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illegala migranter. Protokoll om bekämpning och förebyggande av människohandel samt 
bestraffning av dem som sysslar med detta utgör en kompletteringskomponent i ovan nämnda 
konvention.  
 

3.1. Rättsliga instrument på nationell nivå 
Förutom de ovannämnda ratificerade internationella instrumenten för en effektivare rättssäkerhet 
inom området mänskliga rättigheter modifierades också den bosniska brottsbalken, och då 
framförallt på OHR:s initiativ.31 Således kommer följande handlingar att enligt den nya 
kriminallagstiftningen betraktas som brottsliga handlingar: 

  
• gäldslaveri samt transport under slaverilika omständigheter (§185) 
• människohandel (§186) 
• internationell värvning för prostitution (§187) 
• undanhållande av identifikationsdokument (§188) 
• människosmuggling (§189)32   

 

En Nationell Aktionsplan (i vidare text NAP) för människohandels bekämpningen färdigställdes 
och accepterades av den bosniska regeringen år 2001. Genom denna manifesterade den bosniska 
regeringen sin beslutsamhet att använda alla nödvändiga lagliga, administrativa och andra verktyg 
relevanta för fenomenets bekämpning på det rättsliga planet. På så sätt utarbetades dessutom 
vissa stringenta rättsliga bestämmelser gällande illegal migration då denna ansågs som ett viktigt 
inslag i människohandelsproblematiken. Följande fyra komponenter utgör NAP:s centrala 
innebörd:  

 
• den lagliga regulativ 
• förstärkning av de operativa och inom områdens kunniga potential 
• uppkomst av tillfredställande assistans till offren genom kompetent personal- shelter 

uppkomst 
• uppkomst av väsentliga utbildningskapaciteter med ändamål att öka allmänhetens 

kännedom om människohandel.33 
  
Mot denna bakgrund omformades och således stärktes också landets rättsliga politik gällande 
människohandel samt de aktiviteter vilka förekommer i samband med denna. Den nya 

                                                 
31 Min översättning från bosniska, dokument De initiala indikatorer och information om problem illegal migration och 
människohandel i Bosnien och Hercegovina, (2004) sid. 2 
29 KZBIH, Sluzbeni glasnik BIH broj 3/03 
33 Min översättning från bosniska, dokument De initiala indikatorer och information om problem illegal migration och 
människohandel i Bosnien och Hercegovina, (2004) sid. 1 
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brottsbalken befäster att handlingar gjorda mot barn och minderåriga personer med syfte för 
sexuell exploatering förutser ett minimalt fängelsestraff på minst fem år. De längsta 
fängelsestraffen för samma handling är 20 år samt 20-45 år för de grövsta brottsliga 
handlingarna. Konfiskering av privat egendom beskaffad enligt kriminella aktiviteter utgör 
ytterligare en rättslig komponent för bekämpning av människohandel.34  
 
I synnerhet vill jag konstatera att NAP på samma sätt som andra positiva rättsliga föreskrifter 
innehåller alla viktiga förordningar gällande människohandelsproblematiken. Bosnien- och 
Hercegovinas grundlag föreskriver regeringens samt i båda entiteterna en allmän skyldighet 
gällande de mänskliga rättigheternas garantier på den högsta nivån samt att de allmänna 
internationella rättigheterna skall betraktas som ett grundläggande inslag i den bosniska 
grundlagen. Upprättning av en statlig domstol (BiH State Court) samt en polismyndighet på 
statlig nivå med fokus på bekämpning av organiserad brottslighet och terrorism utgör en 
ytterligare åtgärdskomponent för rättsäkerheten i landet. Internationella polisstyrkor (IPTF) som 
opererade i Bosnien- och Hercegovina fram till år 2003 ersattes av EU:s polismission (EUPM) 
vars mål är att genom monitoring och utbildning utveckla de bosniska polisstyrkorna enligt EU-
standard. År 2002 etablerades även en gränsövervakningsmyndighet på statlig nivå vars uppgift är 
att säkerställa kontrollen av landets gränser vilket utgör en ytterligare åtgärdskomponent i 
bekämpning av människohandel.  
 
Med detta som utgångspunkt går det att konstatera att en förhållandevis bra rättslig plattform 
gällande effektiv bekämpning av fenomenet människohandel har åstadkommits, men hur dessa 
lagar och regelverk implementeras är dock en fråga som jag kommer att försöka besvara i 
analysdelen. 
 

3.2. Människohandelns förutsättningar i Bosnien- och Hercegovina 
Jag har i kapitel två beskrivit människohandelns internationella karaktär, och kommer här att 
diskutera fenomenet i ett mer nationellt perspektiv.  
 
Då människohandel tyder vara ett ytterst specifikt och komplext samhällsfenomen anser jag att 
dess uppkomst i stort är beroende av ett flertal faktorer vars påverkan är utmärkande under en 
viss tid och/eller en viss omständighet. I samband med Bosnien- och Hercegovinas numera 
uppenbara ekonomiska och politiska instabilitet, då landets vitala strukturer som näringsliv, 
infrastruktur, arbetsmarknad, sjukvård etc. ännu inte har uppnått en tillfredställande nivå, utgör 
denna situation enligt min uppfattning en möjlighet till uppkomst av en så kallad gråzon där bland 
annat svartjobb, verksamheter och service av alla möjliga slag och karaktärer, både legala och 
illegala möjliggör ökad kapitalrörlighet inte bara för de enskilda individerna utan även för mer 

                                                 
34 KZBIH, Sluzbeni glasnik BIH broj 3/3 
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omfattande samhällsstrukturer på en högre nivå. Ett liknande resonemang finns hos Giovanna 
Campani i hennes bidrag till antologin Rasismer i Europa; migration i den nya världsordningen. I denna 
redogör hon för människohandelns komplexitet samtidigt som internationella 
bekämpningsåtgärder och strategier i syfte att människohandel skall stoppas lyfts upp. I fråga om 
den nutida kvinnoinvandringens intensitet hävdar Campani att serviceaktiviteter (som t.ex. 
hembiträde) utgör de senaste tjugo åren en av de största anledningar till kvinnlig invandring, då 
konsumtionsutvecklingen i västländerna har ökat.35 Dessutom menar hon att denna ökning även 
har lett till tjänsteexpansion i samband med turism och underhållningsindustri som oftast erbjuds 
dessa kvinnor.36 Campani konstaterar att världens samfund genom den ekonomiska och 
informationella globaliseringen underlättar och möjliggör människohandelns verksamhet. I 
relation till hennes resonemang vill jag återigen påpeka att förståelse för människohandelns 
komplexitet kräver en bredare syn på och insikt i ett antal olika faktorer, vilka också enligt 
Campani har en betydande roll för människohandelns specifika karaktär idag. Vilka är då de 
faktorer som enligt Campani kan ses som beaktansvärda när man har i avsikt att skapa en djupare 
syn om människohandelns utmärkande särdrag?  
 
Giovanna Campari påpekar att migrationens allmänna mekanismer samt dess nutida utmärkande 
egenskaper utgör ett viktigt moment i samband med nutida människohandelsdimensioner, då hon 
hävdar att migrationens ändrade karaktär idag har påverkat dagens möjligheter för 
människohandel. I samband mot detta citerar hon David Kyle, som i sin presentation vid 
konferensen Dilemmas of Immigration Controll in a Globalising World skriver följande: 
 

Traditionellt har många potentiella migranter sökt hjälp från nätverk av släktingar eller vänner 
som emigrerat före dem. Etniska gruppers nätverk och medlemmar har underlättat 
migrationen. De har tillhandahållit inledande information, hjälpt till att skaffa erforderliga 
officiella dokument och hittat arbete. På senare tid har dessa traditionella nätverk ersatts av 
eller infogats i människohandeln. Människohandlare opererar nu internationellt eller på en 
mängd marknader och i olika kulturer.37

 
Utifrån detta citat kan vi dra slutsatsen att den internationella migrationens karaktär, som under 
tidens gång ändrat sig markant, har bidragit till ökad människohandel genom att de illegala 
metoderna har tagit över denna verksamhet. Detta kan ses som ett resultat av det ökade 
migrationstrycket samt av att de flesta stater framfört en allt mer restriktiv migrationspolitik med 
slutna gränser. 1990 talet präglades av en generösare invandrings- och flyktingpolitik men tycks 
nu vara ersatt med nya trender, då allt fler länder väljer att stänga sina gränser med hjälp av både 

                                                 
35 Campani, (2004) sid. 92 
36 Ibid, sid. 92-93 
37 Kyle, D. (1998) Transparent Economies and Invisible Workers: Human Struggling under Global Economic Liberalism; 
presentation vid konferensen Dilemmas of Immigration Control in a Globalising World, Europian University 
Institute; Florens, 11-12 juni 1998 I Campani, G. Människohandel för sexuell exploatering och sexaffärer; exemplet 
Sydeuropa I (red) Dahlstedt, M. och Lindberg, I. (2004) Rasismer i Europa: migration i den nya världsordningen, Stockholm; 
Agora, sid. 86 
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administrativa och fysiska murar. Det första avtalet som tar upp asyl- och flyktingsproblematik på 
en internationell plan är Schengenavtalet, vilken syftade till en ökad fri rörlighet mellan de länder 
som anslutit sig till denna. Detta skulle åstadkommas genom ett avskaffande av personkontroller 
först mellan Benelux-länderna, Frankrike och Tyskland för att senare utvidga sig till alla EU- 
medlemsländer.   
 
I sin bok Trgovina zenama u Bosni i Hercegovini pekar Obradovic på ett antal faktorer som tycks ha 
haft en betydande inverkan på människohandelns utveckling och dess nutida karaktär 
internationellt men även i undersökningslandet. De sista två decenniernas ekonomiska och 
sociala förändringsprocesser på den globala arenan och dess konsekvenser genom bland annat 
ökad arbetslöshet samt den ständiga strävan efter ekonomisk profit utgör för Obradovic ett 
viktigt inslag i den nutida människohandelsdebatten. Samtidigt hävdar han att övergång till 
kapitalism i Öst- och Centraleuropeiska länder hade som konsekvens en ekonomisk och social- 
infrastrukturs undergång, vilket med andra ord innebär fattigdom.38 Förutom detta hävdar han att 
i denna situation utgör kvinnor en speciellt utsatt socialgrupp då dessa procentuellt oftare är 
arbetslösa än män. Att en sådan situation kan leda till individens strävan för en bättre personlig 
framtid är inte svårt att se. Och möjligheterna till ett bättre liv tycks framförallt finnas i de rika 
västländerna där individen söker sig till arbete. På samma sätt som Campani diskuterar, fast i ett 
globalt sammanhang, ser Obradovic den allt mer restriktiva migrationspolitiken som ett viktigt 
moment för fenomenets utveckling i Bosnien- och Hercegovina. Förutom detta hävdar han att 
fredsbevarande styrkor samt de olika internationella hjälporganisationerna som under krigs och 
efterkrigsperioden närvarade i Bosnien- och Hercegovina har haft en, om inte dominerande, då 
betydande roll för fenomenets utveckling i det aktuella landet. Detta antagande grundar 
Obradovic på 457 autentiska berättelser från offrens sida som visar att ungefär 20 % av alla 
klienter var de som på något sätt tillhörde någon fredsbevarande styrka.39   
 
Mot denna bakgrund kan vi konstatera att det är huvudsakligen två faktorer vilka har betydande 
roll för att någon ska lockas till människohandeln. Detta är migrationspolitiska konsekvenser 
samtidigt de globala ekonomiska följderna på den internationella arenan. För att 
människohandelns problemkomplex skall kunna bekämpas måste man dock förstå fenomenets 
sammansatta problematik. Detta är något som i sin tur dock kräver en analys eller snarare en 
identifiering av både underliggande jämte utlösande orsaker vilka samspelar och på så sätt 
möjliggör att någon skall utelämnas åt människohandel. Syftet med följande avsnitt är att med 
utgångspunkt i studiens teoretiska ansatser presentera de två faktorer som enligt min uppfattning 
kan ses som centrala i människohandels- debatten i den ekonomiska globaliseringen på 
internationell nivå och dess konsekvenser på det individuella planet.  

                                                 
38 Obradovic, (2004) sid.87 
39 Ibid, sid. 41 
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4. Teoretiska utgångspunkter 
Mot denna bakgrund kommer jag i det följande teoretiska avsnittet att diskutera kring 
människohandelns problematik utifrån ett globaliseringsperspektiv då jag anser att 
globaliseringsprocessen med sin komplexa innebörd har en betydande inverkan inte bara på 
samhällets ekonomiska och politiska förutsättningar utan även på individens sociala existens. Då 
studiens fokus kommer att vara människohandel med kvinnor för sexuell exploatering innebär 
detta att den fråga som kommer att resa sig i min studie i första hand gäller att försöka förstå 
vilka konsekvenser den ekonomiska globaliseringen medför för genusrelationer, det vill säga 
relationer mellan de två sociala könen, män och kvinnor. Då jag dock är medveten om att studier 
av denna typ nästan oundvikligt kräver en feministisk ansats med tanke på fenomenets karaktär, 
kommer jag i analysen av mitt empiriska material låta mig inspireras av Yvonne Hirdmans sätt att 
se på genusskapande och de olika föreställningar och mönster som kan knippas med detta. I sin 
bok Genus- om det stabilas föränderliga former diskuterar Hirdman om de kulturella konstruktionernas 
mönster och dess betydelse för skapande av genus utifrån ett tidsperspektiv med underordningen 
av kvinnor som den centrala frågan.40 Detta finner jag som en relevant teoretisk plattform för 
min studie. En annan viktig teoretisk ansats finner jag i Berit Ås sätt att se på de vanligaste 
metoder som män använder sig av för att utöva och säkra makten över kvinnor41. I sin bok De fem 
härskarteknikerna presenterar hon således fem olika tillvägagångssätt genom vilken kvinnan kan 
känna igen och behärska sin eventuellt underordnade position gentemot mannen. Dessa två, 
ovan nämnda teoretiska inspirationerna, nämligen globaliseringsperspektiv samt den feministiska 
ansatsen kommer att kort sammanfattas i följande avsnitt. 
 

4.1. De fem härskarteknikerna  
Enligt Ås utgör osynliggörande den första och en av de mest kraftfullaste härskarteknikerna som 
män utövar mot kvinnor. Metoden innebär att en eller flera kvinnliga personer väljs ut och av 
män betraktas som att de inte existerar. På så sätt nonchaleras inte bara kvinnans fysiska existens 
utan även alla hennes problem, intresse och kunskaper. Den andra och ofta förekommande 
härskartekniken kallar Ås för förlöjligande, vilkens centrala syfte är att genom fånighet och 
förolämpning hos den utsatta skapa passivitet och osäkerhet. Metoden kan utövas både verbalt 
och genom en dold sätt. Den tredje, så kallad undanhållandets teknik, står för negligering av 
kvinnans kunskap, vilket gör att hennes yrkes och livserfarenheter många gånger betraktas som 
oviktiga och irrelevanta. Dubbelbestraffning är en av de härskartekniker som troligtvist gör störst 
inverkan på kvinnans mentala integritet. Tekniken grundas på det paradoxala syftet genom vilken 
kvinnan anklagas för sin duktighet i exempelvis yrkeslivet då denna påstås visa en svaghet i det 
privata livet, som dålig mamma eller hustru. Dåligt samvete och starka känslor av otillräcklighet är 
två påföljande resultat som uppnås genom denna teknik. Den sista och kanske inte så lätt 
                                                 
40 Hirdman, Y. (2003) Genus.- om det stabilas föränderliga former, Malmö; Liber, sid. 25 
41 Ås, B. (1992) De fem härskarteknikerna, Jämställdhetskommittén, Växjö kommun, sid. 3 
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igenkända härskartekniken, påförande av skuld och skam, härstammar från de fyra föregående 
härskarteknikerna. Genom att fullfölja de första fyra teknikerna blir det, hävdar Ås, inte svårt att 
få kvinnan att känna sig skyldig för allt elände som hon utsätts för. Kvinnans skyldighet genom 
att klä eller bete sig ”utmanande” i samband med våldtäkter utgör enligt Ås tydligt exempel på 
teknikens benägenhet till skapande av skuldkänslor hos kvinnan.42

 

4.2. Globaliseringsperspektiv  
Med tanke på att begreppet globalisering har en viss tendens till mångtydiga uppfattningar 
kommer jag i följande avsnitt att ge en redogörelse för några teoretiska perspektiv kring 
globaliseringsprocessen och dess konsekvenser på de globalt politiska, ekonomiska, sociala och 
kulturella relationerna. Syftet med detta är att lyfta fram de teoretiska utgångspunkter som det 
analyserande materialet stödjer sig på. Begrepp organiserad brottslighet kommer att utgöra ett centralt 
begrepp i följande teoretiska diskussion då företeelsen människohandel med kvinnor för sexuell 
exploatering är en tydlig del av det globala kriminella nätverket. Med begreppet organiserad 
brottslighet menar jag nätverk av olika kriminella verksamheter som opererar på både den illegala, 
lokala och internationella marknaden och vilka dessutom omsätter större eller mindre ekonomisk 
vinst. Vapen- och narkotikahandel jämte människohandel för olika former av exploatering för 
sexuellt utnyttjande, arbetsexploatering, handel med människokroppsliga organ och illegal handel 
med barn för adoptioner utgör enligt mig några typiska exempel på sådana kriminella 
verksamheterna.  
 
Då samtliga former sker förhållandevis under ytterst dolda omständigheter tycks det vara svårt att 
skapa sig någon större överblick om i vilken utsträckning dessa verksamheter inträffar. Det 
uppenbara är dock att de flesta av dessa verksamheter förekommer både inom och över 
nationsgränserna. Med detta som utgångspunkt skulle jag vilja hävda att nödvändigheten att 
förstå fenomenets både strukturella och underliggande orsaker, är av stor angelägenhet. Även om 
jag är fullständigt övertygad att det inte finns en förklaringsmodell gällande människohandelns 
komplexa problematik kommer jag att använda mig av Manuel Castells synsätt att se på några av 
de många faktorer som genom sin samverkan förmodligen skapar en global arena för dessa 
verksamheter. Förhoppningen är att på så sätt skapa ett integrerat teoretiskt ramverk.    
 

4.2.1. Den tekniska revolutionen  
En av de författare som tycks ha tittat intensivt på den informationstekniska eran och de 
förändrings processer i det så kallade postindustriella samhället är den spanska sociologen Manuel 
Castells. Hans engagemang att försöka klartlägga de förändringsprocesser som har skett på både 
den politiska likas väl på den ekonomiska arenan under de sista två decennierna resulterade i hans 

                                                 
42 Ås, (1992) sid. 14 
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tre välomfattande volymer med samlingstiteln Informationsåldern. Med följande ord beskriver han i 
Millenniets slut dessa förändringsprocesser: 
 

Under 1900-talets sista fjärdedel skedde en informationscentrerad teknologisk revolution som 
omvandlade vårt sätt att tänka, producera, konsumera, handla, administrera, kommunicera, 
leva, dö, kriga och älska. Det har jorden runt konstituerats en global ekonomi som knyter 
samman värdefulla människor och aktiviteter, samtidigt som man från nätverken av makt och 
pengar kopplar bort de personer och territorier som förklarats som irrelevanta ur de 
dominerande intressens perspektiv. Rum och tid, den mänskliga erfarenhetens materiella 
grunder, har omvandlats när flödesrummet kommit att dominera platsrummet och den tidlösa 
tiden avlöst industriepokens klocktid. Socialt motstånd mot informationaliseringens och 
globaliseringens logik, uppbyggt kring primära identiteter, skapar defensiva gemenskaper i 
namn av Gud, lokalsamhälle, etnicitet eller familj. Samtidigt ifrågasätts så grundläggande sociala 
institutioner som patriarkat och nationalstat genom kombinerat tryck av å ena sidan 
globaliseringen av pengar och information, å andra sidan identitetens och legitimitetens 
lokalfästning.43

 
Castells sätt att se på de strukturella förändringsprocesserna som under de sista två decennierna 
har skett på den globala arenan ger en förnimmelse av de negativa konsekvenser som 
globalisering medfört. En teknisk revolution baserad på en informations- och 
kommunikationsteknologisk utveckling kännetecknar de sista två decenniernas period, vilken 
Castells sammanfattar under begrepp ”Informations Age”. Dessa förändringar hävdar han har 
påverkat människors sätt att leva och förhålla sig till i flesta livssfärerna, inte minst den 
ekonomiska som Castells kallar för den ”Ny ekonomin”. Globalisering är dock enligt honom inte 
någon spontant eller oförklarlig process utan en process vars grunder ligger i historiemystikens 
slöja. Sovjetstatens upplösning och kommunismens internationella sammanbrott och då, 
framförallt den kinesiska kommunismens övergång till global kapitalism, är de händelser som 
enligt honom genomsyrar de makroekonomiska omvandlingar under de sista två decennierna.  

 

4.2.2. Den globala kapitalismens omstrukturering  
Den nya kapitalismens form genom den globala inkorporeringen resulterade å ena sidan i 
ekonomisk tillväxt och produktivitets effektivisering samtidigt som social utstötning och växande 
olikheter ökade världen över. Denna process, vilken Castells kallar informationalismens sociala 
differentiering44 bygger på ett antal olika processer som han delar in i två grupper: ojämlikhet, 
polarisering, fattigdom och misär refererar han till de områden som har med de kollektiva resursernas 
fördelning/konsumtion att göra, medan arbetets individualisering, överexploatering i arbetet, social 
utstötning och pervers integration är de processer som kännetecknar produktionsförhållandena då de 
har med arbetsprocessen i den kriminella ekonomin att göra.45 Begreppet social utstötning tycks 

                                                 
43 Castells, M .(2000) Millenniets slut, Informationsålder, ekonomi, samhälle och kultur, Band 3, Göteborg; sid.15 
44 Ibid, sid. 84 
45 Bauman, Z. (1998) Globalisering, Lund; sid. 84 
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enligt min tolkning stå i fokus för Castells diskussion kring den kapitalistiska 
omstruktureringsprocessen. Denna sammanfattar Castells på följande sätt: 
 

Under flöderummets nya, förhärskande logik kringgås sådant som saknar värde ur den 
informationella kapitalismens perspektiv, och som inte har något större politisk intresse för 
makthavarna, av rikedomens och informationens flöden, och berövas i sista hand den 
grundläggande teknologiska infrastruktur som tillåter oss att kommunicera, uppfinna, 
producera, konsumera och rentav leva i dagens värld. Denna process skapar en extremt ojämn 
geografi av social/territoriell utstötning och innefattning, som handikappar stora 
befolkningssegment samtidigt som den, med informationsteknologins hjälp, över territoriernas 
gränser förbinder allt och alla som har något av värde att erbjuda i de globala nätverken av 
ackumulerade rikedom, information och makt.46

 
Utifrån detta citat kan vi konstatera att den ekonomiska globalisering är en ytterst komplex 
omstruktureringsprocess, vilken innebär utveckling för vissa och social utstötning för andra. 
Begrepp social utstötning definierar Castells på följande sätt:  
 

Med social utstötning menar jag den process genom vilken vissa individer och grupper 
systematisk utestängs från positioner som skulle ha gett dem en autonom försörjning inom de 
sociala normer som bestäms av institutioner och värderingar i ett visst sammanhang. I normala 
omständigheter under den informationella kapitalismen hänger en sådan position vanligen 
samman med möjligheten att få ett relativt regelbundet, avlönat arbete för åtminstone en 
medlem av ett stabilt hushåll.47

 
Denna process genom vilken både människor och hela folkgrupper utestängs ur de strukturer 
som förklaras som socialt värdefulla tycks enligt Castells framförallt vila på de ekonomiska 
förutsättningar som individen eller hela nationer förfogar över. Utifrån hans resonemang går det 
att konstatera att ekonomiska omvandlingsprocesser på en global nivå tycks fungera som ett 
avgörande mått för de utstötningsmekanismer vilka med sin ekonomiska position ur den 
informationella kapitalismens perspektiv förfogar över klassificeringsmakt. Denna i sin tur avgör 
huruvida vissa befolkningskategorier och inte minst hela nationer skall beläggas på den formella 
arbetsmarknaden. Den sociala differentieringen skapar enligt Castells grundläggande 
konsekvenser för polarisering och ojämlikhet på den internationella arenan med fattigdom och 
misär som kännetecknande drag.48 Uppgifter från Human Development Reports från 1996/1997 
uppvisar att år 1993 kom bara 5% av världens totala BNP på 23 biljoner dollar från 
utvecklingsländer fast att de stod för nästan 80% av befolkningen medan de 20 rikaste procents 
andelen hade ökat från 70 till 85%.49  

                                                 
46 Castells, M. (2000) sid. 87 
47 Ibid, sid. 86 
48 Ibid, sid. 85 
49UNDP (1996), sid. 18. i Castells, M. (2000) sid. 89  
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4.2.3 Utveckling av den kriminella ekonomin 
Castells hävdar att den globala kapitalismens omstrukturering bland annat har skapat 
världsomfattande brottslighet vilket enligt honom även kan medföra stora förändringsprocesser 
på en ekonomisk, politisk och socialt internationell arena. Med andra ord menar författaren att 
den ekonomiska globaliseringen under de två senaste decennierna samt kommunikations- och 
transportteknik utnyttjats av kriminella organisationer världen på grund av nätets snabbhet och 
lättrörlighet. Dessa möjligheter hävdar han vidare, tillförsäkrar en utveckling av brottslighetens 
nätverk mellan olika aktiviteter och även av olika kriminella organisationer världen över. Som ett 
tydligt exempel på en sådan utveckling av internationella kriminella aktiviteter nämner Castells 
knarkkarteller i Columbia, Afghanistan och Centralasien samt kriminella nätverk i Ryssland vilka 
växte from i början på 1990-talet efter Rysslands och de exsovjetiska republikernas övergång från 
etatism till vild kapitalism.50 Med hjälp av olika metoder knöt dessa vidare kontakt med andra 
liknande organisationer och på så sätt expanderade över hela världen.  
 
År 1994 rapporterades det av FN-källor att den totala vinsten med ursprung i den kriminella 
ekonomin omsatte så högt som 750 miljarder dollar årligen.51 Droghandeln är dock inte den enda 
huvudaktivitet som kännetecknar den kriminella ekonomins verksamhetsfält. Vapenhandel, 
smuggling av invandrare, handel med kvinnor och barn, handel med kroppsdelar, och 
penningtvätt bedömdes av FN under 1994-års konferens som andra huvudaktiviteter som 
organiserad brottslighet sysslar med.52 Med detta som utgångspunkt vill jag konstatera att 
kriminella organisationer och dess aktiviteter utgör enligt min åsikt ett ytterst flytande fenomen 
som i takt med politiska och ekonomiska förändringsprocesser ändrar sina målsättningar, 
metoder och utsträckning. Exempel på olika internationella kriminella verksamheter och dess 
samverkan visar enligt min uppfattning ett klart tecken på organisationsstrukturernas förändring 
då samarbete dem emellan tycks utplåna den traditionella hierarkiska organisationsmodell. En 
sådan organisationsmodell möjliggör inte bara en mer utvidgad verksamhetsarena utan förflyttar 
även ledarskapets ansvar, vilket i sin tur försvårar för myndigheter att komma åt dessa 
organisationer.  
 

4.2.4. Människosmuggling och människohandel - en lönsam näringsgren  
I samband med detta skulle jag vilja påstå att fenomenet människohandeln med kvinnor för 
sexuell exploatering samt smuggling av människor som inte anser få komma in i landet utgör 
tydliga exempel på de aktiviteter som de kriminella verksamheterna på ett synkroniserat sätt 
sysslar med. För att närmare förklara mitt påstående kommer jag återigen att använda mig av 
Castells synsätt att se på dessa två fenomen. Castells hävdar att de nutida migrationsrörelserna 

                                                 
50 Castells, M. (2000) sid. 188 
51 Ibid, sid. 191 
52 Ibid, sid. 189 
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huvudsakligen orsakas av två anledningar; befolkningsfördrivning av olika skäl och dynamik i 
kärnekonomierna.53 Samtidigt världen över sker alltmer restriktiv migrationspolitik, vilket leder 
till ökad efterfrågan av illegal gränsöverskridning. Då den illegala migrationen huvudsakligen 
kontrolleras av olika kriminella organisationer ge denna situation en uppenbar möjlighet till 
utnyttjande av en stor marknad och med detta även enorm ekonomisk vinst för de kriminella 
organisationerna. Ett exempel utgör Balkans destabilisering genom Jugoslaviens upplösning, som 
resulterade i enorma flyktingströmmar och med detta även en dynamisk ökning av immigration. 
Detta i sin tur ledde till handel med människor, speciellt med kvinnor som såldes som 
prostituerade. För den Östeuropeiska maffian blev detta den mest lönsamma näringsgrenen.54  
 
Detta exempel ger förnimmelse av en annan sida av problemet, nämligen de illegala invandrarnas 
situation vilka ofta hamnar i en slavliknande position, då hög ränta tillkommer vilket ofta gör att 
återbetalningen av skuld förlängs. Vid sådana situationer där återbetalning av skulden tvingas 
fram med hjälp av olika metoder är det dessutom inte helt ovanligt att flera typer av våld 
uppkommer. Gällande handel med kvinnor och barn hävdar Castells att den globala turismen har 
blivit nära knuten till en global prostitutionsnäring.55 Dessa aktiviteter hävdar Castells, styrs och 
kontrolleras av olika kriminella organisationer som triader och yakuza i Asien och till exempel 
albanska maffian i Europa vilka dessutom är kända för narkotikahandel.56 Utifrån detta vill jag 
återigen konstatera att de kriminella organisationernas nätverk har diversifierats genom att samma 
smugglingsrutter används för smuggling av olika varor och gods där maximal ekonomisk vinst 
och minimal risk tycks utgöra de enda prioritetskriterierna.  
 

4.2.5. Social utestängning som en konsekvens av globaliseringen  
Ett liknande resonemang kring globala förändringsprocesser och dess konsekvenser finner vi hos 
den polske sociologen Zygmunt Bauman vilken i sin bok Globalisering gör en uppenbar skillnad 
mellan begreppen globalisering och universalisering. Skillnaden mellan dessa två ligger enligt Bauman 
framförallt i de krafter vilka står för själva globaliseringen respektive universaliseringsprocessen. 
Medan universalisering står för den universella ordningen med lika villkor för alla och överallt 
hävdar han att globalisering är något som vi alla befinner oss i, oavsett om vi vill det eller ej. Det 
är enligt Bauman en ostyrig process skapad av anonyma krafter.57 Globaliseringsprocessen menar 
Bauman, går ut på en klar polarisering mellan olika samhälleliga grupper, då globalisering för vissa 
innebär lokalisering. Annorlunda uttryckt hävdas att mobilitetens frihet att röra sig och välja ut de 
mest efterfrågade existentiella tillgångarna i en viss lokalmiljö skapar för vissa en tydlig makt att 
generera och förhandla samtidigt att detta innebär begränsade möjligheter och förutsättningar 
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55 Ibid, sid. 194 
56 Ibid 
57 Bauman, Z. (1998) sid. 59 
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både när det gäller kapital och individens rörlighet, d v s ekonomisk och social reduktion och 
degradering av ”de andra”. Följaktligen kan man konstatera att de globala kapitalintressen varken 
är en självständigt eller oberoende organism då dennes reproducering och upprätthållande 
befinner sig i en konstant ömsesidig position av absolut bundenhet till den svage, vare sig det 
handlar om individ- eller samhällsnivå. 
 
Med detta som utgångspunkt vill jag peka på människohandelns benägenhet att i en större 
utsträckning uppstå inom vissa folkgrupper samt geografiska områden vilka betecknas av en 
angiven instabilitet, ekonomisk och/eller politisk. Att prostitution och människohandel idag 
riktas mot vissa Östeuropeiska länder, Balkan och forna Sovjetunionen, men även vissa 
afrikanska och asiatiska länder samt länder i Latinamerika förefaller vara ett tydligt tecken på att 
människohandeln uppstår utifrån ett dynamiskt samspel, där flera faktorer, bland annat ekonomi, 
spelar en avgörande roll om någon skall utpekas som offer för den sociala utestängningen. På så 
sätt utstötts människor inte bara ur ekonomisk mening, då de även undantas från moraliskt 
ansvar, då kriminaliseringen av fattigdomen genom faktiska eller potentiella brottsliga beteenden 
utrotar och dömer bort den instinkten .58  
 
Sammanfattningsvis utgör ovanstående teoretiska ramverk, gällande globaliseringsprocessen och 
dess globala konsekvenser, olika synsätt kring genusskapande och de olika föreställningar och 
mönster som kan knippas med detta. Uppsatsens teoretiska utgångspunkt utgörs samtidigt av ett 
analytiskt verktyg för studiens empiriska material.   

 

                                                 
58 Bauman, Z. (1999) Arbete, konsumtion och den nya fattigdomen, Göteborg; sid.114 
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5. Metod för insamling och tolkning av materialet 
Under denna studie har jag valt att använda mig av en kvalitativ forskningsmetod där kvalitativa 
halvstrukturerade intervjuer utgör tillvägagångssättet för insamling av analysdata. Denna typ av 
intervjuer innebär att forskaren skapar en intervjuguide med syfte att alla undersökningsdeltagare 
skall få samma möjlighet att mötas med relevanta och likartade teman.59 Dessutom betyder detta 
att frågorna som kommer att används under intervjusituationen inte behöver komma i en strikt 
ordningsföljd. Dessa frågor behöver inte heller vara helt förutbestämda då intervjuaren har 
möjlighet att själv formulera de konkreta frågor som ska ställas till informanten. På så sätt 
möjliggörs även fokusering på eventuella nya aspekter som kan dyka upp under intervjun. Då 
intervjufrågorna inte kommer att styras av ett strikt frågeschema kräver detta tillvägagångssätt att 
forskaren under hela intervjun skall vara lyhörd inför intervjupersonens svar och följa upp dessa 
på olika sätt.60 I sin bok Intervju; Konsten att lyssna och fråga skriver Krag Jan Jacobsen att denna 
metod på senare tid har fått en framträdande position inom samhällsvetenskapen, eftersom den 
är ett utmärkt verktyg när det gäller att samla in sådan information som det är svårt at få tag i på 
annat sätt (t ex med hjälp av enkäter).61  
 

5.1. Val av metod 
Då empiriinformationen som jag har insamlat är av känslig karaktär, vilket jag anade redan från 
början, anser jag att den valda undersökningsmetoden passar för min studie. I synnerhet upplever 
jag att studier av denna typ inte skulle kunna realiseras på samma sätt med hjälp av kvantitativa 
undersökningsmetoder då fokus inte är fenomenets mängd. Starrin Bengt hävdar i boken 
Kvalitativ metod och vetenskapsteori, att för att mäta ett fenomen måste vi veta en hel del om vad vi 
vill mäta för att en mätning överhuvudtaget skall vara meningsfull.62 Författarens påstående 
finner jag angeläget för min studie då jag anser att hittills gjorda undersökningar kring fenomenet 
människohandeln med kvinnor för sexuell exploatering i Bosnien och Hercegovina, är 
otillräckliga då fenomenet betraktar jag som rätt så nytt i det bosniska samhället. En tänkbar 
förklaring till detta kan enligt min uppfattning ligga just i en otillräcklig kvalitativ undersökning av 
fenomenets beskaffenhet. Med detta menar jag att kvalitativa undersökningar är av stor betydelse 
för kvantitativa undersökningar när det handlar om sådana samhällsfenomen som på grund av sin 
komplexitet behöver analyseras framförallt utifrån vissa sociokulturella aspekter. Fenomenet 
människohandeln med sin komplexa problematik finner jag som ett tydligt exempel på detta.  
 
Faktumet att Bosnien- och Hercegovina utgör ett ytterst instabilt politiskt, ekonomiskt och 
socialt samhälle upplever jag som ett betydande moment för val av studiemetod. Ett liknande 
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resonemang finner vi hos Starrin i hans diskussion kring valet mellan kvalitativ och kvantitativ 
analys i förhållande till vissa sociala omständigheter i ett samhälle. Författaren menar att 
forskaren behöver känna till samhällets mönster, det vill säga graden av samhällets stabilitet då 
denna enligt honom påverkar analysvalet. Enligt hans resonemang förefaller det rimligt att tänka 
sig att behovet av kvalitativa analyser ökar under perioder av starka förändringar och stora 
omvandlingar i ett samhälle.63

 
Även om distinktionen mellan kvalitativ och kvantitativ analys ofta tycks vara uppenbar i de 
vetenskapliga kretsarna upplever jag att dessa framförallt ska betraktas som ett komplement till 
varandra, istället för som ständiga polemiker om metodernas överdrivna skillnader. Repstad Pål 
skriver i boken Närhet och distans följande: 
 

Man ställer ofta kvalitativa metoder i motsats till kvantitativa, och man menar att mätning 
spelar en mycket underordnad roll när man använder kvalitativa metoder. Om man ska vara 
precis, kan man ändå säga att det nästan är omöjligt att undvika mängdangivelser och siffror 
även i kvalitativa forskningsrapporter.64  

 
Repstads resonemang finner jag betydelsefullt, då jag anser att i kvalitativa undersökningar möts 
forskaren ofta av uppgifter som även är av kvantitativ karaktär, vilka senare under själva analysen 
har en tendens att betraktas som kvalitativa. Den kvantitativa ingrediensen finner jag som ett 
ständigt närvarande inslag i alla kvalitativa undersökningar. Forskarens bedömningar kring antalet 
av intervjudeltagare och intervjuer likaså observationstillfällen som kommer att göras för att en 
studie överhuvudtaget skall kunna betraktas som en relevant vetenskaplig undersökning, utgör ett 
exempel på detta.  
 
Skillnaderna mellan kvantitativa och kvalitativa forskningsstrategier handlar dock inte bara om 
metodologiska frågeställningar. Inriktningar skiljer sig bland annat på det ontologiska planen, det 
vill säga i de frågor som handlar om huruvida sociala företeelser och deras betydelse gentemot 
sociala aktören skall tolkas.65 På så sätt kopplas den kvantitativa forskningsstrategin till en 
positivistisk kunskapssyn medan de som ansluter sig till en kvalitativ inriktning kopplas till 
konstruktivistisk kunskapssyn. Skillnaderna mellan dessa två är uppenbara. Enligt positivisterna 
hittar man sanning oberoende av undersökningsinnehåll och sammanhang, vilket innebär att 
forskarens inflytande bör minimeras eller helt elimineras medan den konstruktivistiska synsätt 
hävdar att sociala företeelser och kategorier inte bara skapas via socialt samspel utan att de också 
befinner sig i ett tillstånd av ständig revidering.66 Angående den kvalitativa forskningens 
vetenskapliga status hävdar Kvale Steinar i sin bok Den kvalitativa forskningsintervjun att det 
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automatiska förkastandet av kvalitativ forskning som ovetenskaplig speglar en specifik och 
begränsad vetenskapssyn som inte ser vetenskap som föremål för ständig klarläggning och 
diskussion.67 I synnerhet finner jag att det konstruktivistiska synsättet passar mycket bra för 
studier av människohandel, då fenomenet i fråga är en ytterst föränderlig företeelse vars karaktär 
och dimensioner modifieras i takt med andra sociala processer. 
 

5.2. Tillvägagångssätt 

5.2.1. Materialinsamling  
För att kunna träffa mina informanter valde jag att göra en fältstudie i Bosnien och Hercegovina 
där jag vistades under en sexveckors period. Då jag själv ursprungligen kommer från detta land 
och behärskar det inhemska språket utfördes alla intervjuer på bosniska, vilket visade sig vara en 
extra tillgång för studien. Samtidigt anser jag att min kännedom av det bosnisk kultur och 
tradition också kan ha bidragit till att studie realiserades på ett välfungerande sätt. Detta ser jag 
som ett viktigt moment då, sociokulturella normer i undersökningslandet enligt min åsikt skiljer 
sig ganska mycket från dem som råder i det svenska samhället eller något annat västerländskt 
samhälle. Som ett exempel på detta vill jag nämna de tydliga könsskillnader i det bosniska 
samhället, vilka är starkt utpräglad av patriarkala normer. Klyftor mellan män och kvinnor på alla 
samhällsnivåer förefaller vara uppenbar, även om vissa förbättringar tycks har skett under de sista 
tio åren.  
 
Urvalet av informanter gjordes i en tidig fas, då jag valde att kontakta de relevanta institutioner i 
Bosnien- och Hercegovina som ansågs ha någon relation med människohandelsproblematiken. 
För att komma i kontakt med mina framtida informanter på fältet var jag tvungen att först 
komma i kontakt med ett antal organisationer i Sverige som sysslar med samma och/eller 
liknande frågor. Ett sådan är organisationen Kvinna till Kvinna (i vidare text KtK) i Stockholm, 
vilken även opererar internationellt och har sina projektledare på fält i Bosnien- och Hercegovina. 
Den första kontakt med organisation KtK i Stockholm finner jag väldigt givande då samtal med 
personal som jobbar med människohandelsproblematiken verkade som den första och kanske det 
viktigaste i utforskandet av själva studieämnet. Förutom KtK har jag dessutom kontaktat 
organisationen Kvinnoforum i Stockholm som har en rätt så stort erfarenhet av arbete för att 
förbättra kvinnovillkoren ur ett genusperspektiv.  
 
Efter den första kontakten med ovanstående organisationer har jag bestämt mig för att så tidigt 
som möjligt komma i kontakt med någon liknande organisation som verkar i Bosnien- och 
Hercegovina. För att kunna göra detta valde jag att ringa till en juridisk högskola i Mostar, västra 
Bosnien- och Hercegovina. Efter att jag presenterat mig och förklarat syftet med min studie fick 
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jag rekommendationer om vilka organisationer och myndigheter som sysslar med 
människohandelns problematik. På så sätt har jag kommit i kontakt med samtliga informanter, 
vilka är representanter för två NGO, en internationell organisation IOM, samt fem statliga 
myndigheter som i sin domän har människohandelns problematik. Dessa är: tre 
polismyndigheter, d v s säkerhetspolis på statlig nivå och två polismyndigheter på kantonal nivå, 
tullmyndigheten på statlig nivå, samt departement för mänskliga rättigheter och flyktingfrågor på 
statlig nivå. Samtliga informanter befinner sig och är verksamma inom entitet Federation 
Bosnien- och Hercegovina. Samtidigt vill jag peka på det faktum att hos dessa aktörer råder en 
tydlig könsuppdelning då kvinnor utgör en klar majoritet inom icke-statliga organisationer medan 
män dominerar i samtliga strukturer på statlig nivå.   
  
Empirin i min studie har byggts upp genom nio kvalitativa intervjuer. Samtliga intervjuer 
genomfördes på de institutioner där informanterna agerar. Detta var något som i samråd med 
informanterna bedömdes som det mest passande alternativet, då samtalstemat bedöms av båda 
parter vara av ytterst känslig karaktär. Då min ambition var att få förståelse för hur dessa 
institutioner arbetar samt vilken syn de har på undersökningsfenomenet och de som faller offer 
för denna har jag i en tidig fas av min studie utformat en intervjuguide med det teman som av 
mig bedömdes som betydande. En rätt så omfattande inläsning på människohandelns 
problematik, dess dimensioner och karaktär utifrån en internationell syn fungerade som en viktig 
kategori i utformandet av intervjuguiden. På så sätt utvecklade jag en bättre inblick i fenomenets 
komplexa struktur, men även det tema som kom vara givande för min studie. Vikten av 
intervjuguiden visade sig avsevärd under intervjutillfällena då frågor som informanterna möts 
med varken var noggrant strukturerade eller löst samtalsformade. På så sätt tillförsäkrades även 
uppkomst av nya intressanta teman. Dessutom har jag använt mig av egna anteckningar gjorda 
under själva intervjun. Syftet med detta var att anteckna även sådant som inte kan registreras på 
band, exempelvis informanternas gester, men som kan vara betydande för analysen av 
empirimaterialet. Anteckningarna verkade som en inspirerande roll för nya frågeställningar, vilka 
påverkade planeringen av efterföljande intervjuer.  
 
För att kunna skapa en bättre förståelse för människohandelsproblematiken i 
undersökningslandet har jag även ägnat mig åt studier av den bosniska lagstiftningen på området. 
Detta var en nödvändighet av flera anledningar. Då samtliga informanter är människor som i sitt 
vardagliga arbete använder sig av lagstiftning, vilken under de sista två åren gått igenom 
betydande lagändringar på människohandelsområdet, var jag tvungen att läsa mig in i de rättsliga 
dokument som syftar till denna problematik för att intervjuerna skall kunna genomföras på ett 
tillfredsställande sätt. Dessutom ville jag skapa mig en kännedom om den rättsliga verktygslåda 
när det gäller landets migrations- och asylpolitik då jag även var intresserad av att diskutera 
praktiska möjligheter för dem som faller offer för människohandeln. Ett sådant arbetssätt visades 
under arbetsgången väldigt givande, då detta tillförsäkrade mig en bredare verklighetssinnad bild 
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om människohandelns specifika karaktär och dimensioner i Bosnien- och Hercegovina, och med 
detta även en djupare syn på människohandelns specifika särdrag i en global kontext. 

5.3. Transkribering  
Samtliga intervjuer har registrerats genom bandspelare vilka sedan transkriberades, det vill säga 
överfördes till skriftlig form på ett sätt som gör talet begripligt och läsbart.68 Under själva 
transkriberingen har jag eftersträvat att bibehålla originaliteten på informanternas svar vilken i 
arbetet kommer att presenteras i citatform. Dessutom vill jag påpeka att intervjutranskribering 
först gjordes på det språk som intervjuerna utfördes på, för att sedan översättas till det svenska 
språket. Detta kan möjligtvist ses som en begränsning, då jag är medveten om att själva 
översättningsprocessen möjligen kan medföra att det ursprungliga materialet förlorar sin 
originalitet. Detta är dock något som jag ständigt varit medveten om vilket förhoppningsvis 
minimerat eventuella negativa inverkningar. Förutom detta vill jag poängtera att vid 
transkriberingen tog jag även hänsyn till röststyrkan och vissa gester, vilka kan ha betydelse för 
informantens uttalande. På samma sätt har jag även markerat de småord och uttryck med vilken 
informanterna visar sin attityd. Informantens tvekan under intervjusamtalet och ovilja att besvara 
den ställda frågan redovisas med tre punkter. Med tecken […] markeras uteslutande av sådant 
som informanten följaktligen sagt, men som av mig bedöms som oviktig i den aktuella 
samtalskontexten.  
 

5.4. Tillvägagångssätt för analysen 
Vid bearbetning av det empiriska materialet har jag efter noggrann läsning av samtliga 
transkriptioner utgått ifrån meningskategorisering vilket innebär att informanternas uttalanden 
reduceras till enkla kategorier.69 På så sätt har jag utarbetat för studien speciellt intressanta och 
specifika kategorier vilka sedan definierats med hjälp av olika begrepp. Varje utskrift kodades 
följaktligen enligt dessa, ad hoc- skapade kategorier, vilket innebär att kategorierna inte bestämdes 
i förväg utan utvecklades under analysens gång.70 Med hjälp av denna analysmetod har jag i det 
transkriberade materialet kommit fram till en tydlig överblick över aktörernas syn på studiens 
centrala frågeställningar och på så sätt även till de betydelsefulla skillnaderna i informanternas 
utsagor.   
 

5.5. Forskningsetiska överväganden 
Då människohandelns problematik för mig utgör ett ytterst komplext och sensibelt 
samhällsfenomen har jag varit tvungen att under studiens gång ta ställning till etiska frågor enligt 
forskningsetiska principer inom humanistisk- samhällsvetenskaplig forskning - HSFR:s 
                                                 
68 Kaijser & Öhlander (1999) Etnologiskt fältarbete, Lund; Studentlitteratur sid. 69 
69 Kvale, S. (1997) sid. 174 
70 Ibid, sid. 175 
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forskningsetiska principer.71 Syftet med detta är att skydda både informanterna och deras 
pågående arbete från eventuell skada som publiceringen av denna studie kan medföra, då 
empirimaterialet innehåller känslig information för de som faller offer för människohandel, 
bekämpningsaktörer och därtill även för de som befinner sig på den kriminella sidan av själva 
problemet. I synnerhet till detta upplever jag konfidentialitetskravet som en av de centrala etiska 
principer, vilken enligt HSFR: s regel 6 innebär följande:  
 

Alla uppgifter om identifierbara personer skall antecknas, lagras och avrapporteras på ett 
sådant sätt att enskilda människor ej kan identifieras av utomstående. I synnerhet gäller detta 
uppgifter som kan uppfattas vara etiskt känsliga. Detta innebär att det skall vara praktisk 
omöjligt för utomstående att komma åt uppgifterna.72

 
Då det är uppenbart att vissa intervjuutsagor pekar ut den person som har en formell 
chefposition på någon av de besökta institutionerna innebär detta att vissa citat kan leda till 
identifiering av informanten. Med tanke på detta har jag valt att i min rapport inte ge individuell 
eller mer detaljerade presentation av informanterna och de institutioner där dessa verkar. På så 
sätt vill jag minimera risken att avslöja de individer och institutioner som bekämpar 
människohandel samt deras pågående och framtida arbetsinsatser. Istället kommer jag 
huvudsakligen att använda mig av institutionens allmänna benämningar samt begreppet NGO-
sektor.   
 
Med tanke på att informanterna befinner sig utanför Sverige, vilket innebär vissa praktiska 
svårigheter valde jag att informera dem både skriftligt och muntligt om de fyra HSFR:s etiska 
principer. Utifrån denna tanke utformade jag ett informationspapper på bosniska språket, vilken 
skickades till informanterna i god tid innan intervjuerna påbörjades. Min avsikt med detta var att 
försäkra mig om att informanterna skall få tid att fundera och ta beslut över sitt eventuella 
deltagande. Alla undersökningsdeltagare underrättades på så sätt om informations- och 
samtyckeskravet, dvs. studiens syfte och deras roll och rättigheter i det pågående projektet. 
Därutöver innehöll detta papper grundlig information om konfidentialitetskravet samt att det 
insamlade undersökningsmaterialet och studierapporten inte kommer användas för något annat 
syfte än det nämnda, nämligen att genom exemplifiering av Bosnien- och Hercegovina analysera 
vilka eventuella konsekvenser ett globaliseringsfenomen i form av människohandel har för de 
utsatta kvinnorna.  
 

                                                 
71 För mer information se HSFR, Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning, källa: 
http://www.vr.se/files 
72 HSFR, Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning, källa: http://www.vr.se/files 
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5.6. Reflektion över mitt eget förhållningssätt 
Då jag är medveten om att forskarens förhållningssätt både under inhämtning samt tolkning av 
analysmaterial är av stor betydelse för studies trovärdighet, har jag under studiegången 
eftersträvat en yrkesetisk neutralitet. Detta innebär att jag har försökt att inte bli känslomässigt 
påverkad av situationer, intervjudeltagarna och själva innehållet i intervjuerna. Samtidigt är jag väl 
medveten om att en absolut neutral, d v s ett opartisk förhållningssätt, är något som man som 
forskare aldrig helt kan undvika, då samtal och kontakt med andra människor alltid väcker 
känslor.73  
 
Det som eventuellt kan uppfattas som problematisk i mitt fall är faktumet att 
undersökningslandet är mitt hemland vilket jag dessutom fick lämna under ytterst obehagliga 
förhållanden. Faktumet att jag är kvinna innebär också i sig en viss påverkan med tanke på 
undersökningsfenomenets natur. Sist men inte minst faktumet att studien utfördes i ett 
fortfarande mansdominerat samhälle. Risken att detta kan innebära ett svårt förhållningssätt till 
mina egna erfarenheter och förståelse har jag varit väl medveten om. Det enda sättet att undvika 
att bli negativt påverkad av min egen förståelse och tidigare erfarenheter var att vända på det hela 
och se dessa som en förförståelse.74 Min kännedom till den bosniska kulturen och de sociala 
koderna som ingår i denna samt språket upplevde jag på så sätt som en självklar fördel vilket 
underlättade min strävan att åstadkomma studies trovärdighet.  
 

 

                                                 
73 Kvale, S. (1997) sid. 254-268 
74 Svenning, C. (1999) Metodboken, Lund; sid. 150 
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6. Analys 
Med följande stycke kommer jag att påbörja redogörelsen för föreliggande studies analysresultat. 
Men innan detta vill jag ge en kort disposition av analysdelen. I kapitel ”Den eviga drömmen om 
ett bättre liv i väst” har jag i fokus informanternas föreställningar kring fenomenets orsaker och 
diskuterar dessa. I följande kapitel ”Ekonomisk utsatthet som ett medel för könsförtryck” 
beskriver jag informanternas utsagor kring de ekonomiska orsaker och dess betydelse för att 
någon ska falla in i människohandel. Därefter följer kapitel ”Korruption och brist på effektiva 
insatser- en moralisk eller en ekonomisk fråga?” där jag fokuserar på informanternas yttranden 
kring korruptionens existens i det bosniska samhället. I kapitel ”Internationella fredsbevarande 
styrkor i en dubbel roll” lyfter jag fram informanternas uttalanden om de internationella 
fredbevarande styrkorna och dess roll för fenomenets utveckling i undersökningslandet. I 
avslutande kapitel ”Aktörernas samarbete- ett måste eller en nödvändighet?” gör jag en 
presentation av informanternas uttalanden kring aktörernas samarbete och dess vikt för 
bekämpning av fenomenet i undersökningslandet. 
 

6.1. Den eviga drömmen om ett bättre liv i väst 
Som tidigare nämnts baseras denna studie på intervjuer med ett antal olika aktörer som i sin 
arbetsdomän har människohandelns problematik. Genom att dela med sig av sina berättelser, 
som återspeglar informanternas åsikter och erfarenheter kring undersökningsfenomenet, 
skapades olika teman som kommer att presenteras nedan. Med tanke på studiens syfte har jag 
valt att fokusera på de citat som talar om informanternas föreställningar kring fenomenets 
orsaker samt deras syn på offer och förövare.  
 
Under samtal med en kvinnlig representant för en NGO, som jobbar med människohandelns 
problematik i undersökningslandet, ställer jag frågan om fenomenets generella orsaker. Hon 
berättar följande: 

 

Vår organisation utvecklades som ett svar på en allt tydligare sexindustriell ökning efter 
Berlinmursfallen och gränsöppningen efter Sovjetunionens block. Man kan säga att dessa 
förändringsprocesser väckte hos många individer från östländer den eviga drömmen om ett 
gott och rikt liv i väst. Samtidigt som individerna strävade efter ett bättre liv i västländerna 
öppnades även möjligheterna till en ökad ekonomisk profit för andra sociala grupper, de som 
ägnar sig åt kriminella verksamheter. Under denna tid hade de flesta västländerna som sitt 
främsta mål att skydda sina gränser då problemet uppfattades oftast i kontext av illegal 
migrationsproblematik och inte som moraliskt problem och inte heller som… ett problem för 
mänskliga dvs. kvinnorättigheter.75  

 

                                                 
75 Ur intervju med en kvinnlig NGO representant, Mostar, december 2004 
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Utifrån ovanstående citat kan vi konstatera att fenomenets lukrativa karaktär och dess växande 
omfattning uppfattas av informanten som en tydlig konsekvens på de politiska och ekonomiska 
omvandlingsprocesserna på den internationell arenan som skett under de sista två decennierna. 
Dessa processer skapar enligt henne en möjlighet till individuell ekonomiskt profit, inte bara för 
de som drömmer om ett bättre och rikare liv i västvärlden utan även för de som skådade sin egen 
ekonomiska vinst. Utifrån hennes uttalande kan vi dessutom se en uttrycklig kritik mot det 
internationella samfundet, då problemet människohandel uppfattas framförallt i kontext av en 
illegal migrationsproblematik. På min fråga från vilka länder offren oftast kommer svarar hon: 
 

Ja, de flesta som vi har hittills assisterat var från Ukraina, Moldavien och Rumänien. Du vet, 
dessa länder… precis som vårt land kännetecknas av dålig ekonomi vilket gör att människorna 
lever under svåra livsförhållanden. Samtidigt får vi inte glömma bort att dessa samhällen, precis 
som vårt kännetecknas av tydliga maktstrukturer mellan män och kvinnor, där Han utgör en 
norm för nästan allt och alla.76  

 
En möjlig förklaring till att de flesta offren kommer från post-sovjetiska länder kan med stor 
sannolikhet förklaras med utgångspunkt i dessa länders rådande omständigheter som en följd av 
de politiska och ekonomiska omvandlingarna under de sista decennierna. Hög arbetslöshet och 
begränsade möjligheterna att uppnå tillfredsställande levnadsstandard utgör kännetecknande 
inslag i både Rumänien, Moldavien och Ukraina.77 Omfattande korruption i alla samhällssfärer, 
en stark maktkoncentration samt diskriminering på grund av kön, sexuell läggning och ras men 
även diskriminering på grund av politisk uppfattning i samtliga ovannämnda länder utgör 
ytterligare hinder för individens säkerhet samt förverkligande av mänskliga rättigheter i stort. 
Den höga arbetslösheten i exempelvis Ukraina beräknas enligt officiella siffror uppnå 9,3% även 
om den verkliga siffran anses vara högre då svartsektorn i Ukraina bedöms som omfattande.78 
Enligt samma källa beräknas att så mycket som nästan en tredjedel av befolkningen i Ukraina 
lever under existensminimum med ca 580 SEK/månad samtidigt som beloppsnivåerna på 
pensioner och socialt bidrag är så låga att de inte tycks möjliggöra ett drägligt liv.  
 
Arbetslöshetsstatistik gällande Moldavien visar dock på 6,8% av arbetslösa, även om den verkliga 
siffran även här beräknas vara mycket högre.79 Enligt UNDP:s Human Development Rapport 
från 2003 uppskattas det att omkring 40% av befolkningen i Moldavien lever under 
fattigdomsgränsen på 20 USD/månad. Den genomsnittliga nettolönen i däremot Rumänien 
beräknas till 120 euro.80 Med detta som utgångspunkt vill jag konstatera att fattigdomen utgör en 
av de dominerande underliggande orsakerna för individens vilja att förbättra sina livsvillkor vilket 
parallellt med växande utveckling i industriländerna samt växande sexindustri ökar risken för att 

                                                 
76 Ur intervju med en kvinnlig NGO representant, Mostar, december 2004 
77 För mer information se http://www.manskligarattigheter.gov.se. Regeringskansliet, Utrikesdepartementet 
78 Ibid,  Mänskliga rättigheter i Ukraina 2004, sid. 7 
79 Ibid,  Mänskliga rättigheter i Moldavien 2004, sid. 10 
80 Ibid,  Mänskliga rättigheter i Rumänien 2004, sid. 7 

http://www.manskligarattigheter.gov.se/
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falla offer för billig arbetskraft och sexuell exploatering inom prostitution och pornografi. Om de 
socioekonomiska medverkande krafterna och dess betydelse för individens strävan efter bättre 
livsvillkor säger en kvinnlig chef vid en NGO i undersökningslandet: 
 

De flesta klienter, d v s kvinnor som vi har haft i vårt program för socialtstöd, … innan de 
fallit offer för människohandel levde många av dem under ganska svåra förhållanden. 
Vanligtvis jobbade de i fabrikerna eller ute på landet med jordbruk och det är mest på grund av 
de svåra livsvillkoren som kvinnorna strävade efter ett bättre liv.81

 
När det gäller orsaker till fenomenets uppkomst i undersökningslandet svarar samma informant 
följande:  
 

Vi måste förstå att de sista 12 år som gått påverkade alla och speciellt vissa sociala grupper, så 
att exempelvis en tjej som innan kriget bodde i stadsmiljö tvingas nu flytta till en mindre 
landsbyggdsmiljö. Det kan innebära ganska stora förändringar i ens liv. Följden kan lätt bli att 
hon tar något svartjobb, vilket kan leda till sexuell exploatering.82  

 
Enligt informantens uttalande kan man fastställa att krigs- och efterkrigsperioden i 
undersökningslandet medförde uppenbara demografiska och ekonomiska konsekvenser vilka kan 
leda till att individen lockas till någon form av illegalt arbete vilken enligt informanten helt enkelt 
kan leda till sexuell exploatering. Informanterna påpekar dessutom att det är i första hand vissa 
sociala grupper som ökar risken att drabbas. Detta är något som också lyfts fram av en annan 
kvinnlig informant som jobbar för den internationella organisationen IOM:  

  

En av de dominerande orsakerna är den ekonomiska situationen. Vi har haft flera fall där 
offren var ensamstående mammor, i Bosnien- och Hercegovina har vi efter kriget 
överhuvudtaget väldigt många sådana. Ensamstående mammor utgör en speciellt utsatt 
socialgrupp då de har svårigheter med ekonomi, många av dem bor inte längre i sina hus och 
inte heller i samma stad som innan kriget, de har väldigt många svåra problem. En av de 
ensamstående mammor som vi har haft som offer för människohandel var jurist, dessa kvinnor 
är inte… jag blir väldigt upprörd när vissa säger att de som faller offer för människohandel är 
dumma, outbildade kvinnor som dessutom är naiva, eller ännu värre: att de har lägre moral! 
Det handlar inte alls om det, i det här fallet handlade det om en utbildad arbetslös mor som 
trodde att jobbannonsen via turistbyrån var helt reguljär. Man kan inte säga att dessa kvinnor 
är… i princip handlar det bara om ekonomi.83

 
Att det är framförallt kvinnor och barn som faller offer för människohandel kan enligt min åsikt 
återigen förklaras med utgångspunkt i de rådande socioekonomiska omständigheter i 
ursprungsländerna där kvinnor och barn många gånger utgör den kategori som är särskilt utsatt 
för fattigdom och könsdiskriminering genom de traditionella könsrollerna. Mot denna bakgrund 

                                                 
81 Ur intervju med en kvinnlig NGO representant, Mostar, december, 2004  
82 Ibid 
83 Ur intervju med en kvinnlig informant verksam inom IOM, Sarajevo, december, 2004 
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går det att konstatera att den globala ekonomiska utvecklingen med kapitalets rörlighet och 
finansiell vinst i samma ögonblick vilar på en tydlig differentiering mellan ekonomiskt attraktiva 
respektive icke-attraktiva samhällen och genererar samtidigt en ny människosyn där individen, i 
det här fallet kvinnan, reduceras till en absolut passiv och dessutom ytterst lönsamt 
marknadsobjekt. Som Jeremy Seabrook skriver i sin genomgång av sambandet mellan sexturism 
och sexhandel med kvinnor i Thailand: “The abuse of human rights is written into a global system which 
has, as a consequence, a growing inequality between rich and poor”. 84   
 
Andelen arbetslösa kvinnor i ovannämnda länder visar sig enligt den officiella statistiken hög, 
vilket påvisar att könsdiskriminering är ett förekommande problem även om samtliga länder har 
ratificerat de mest centrala konventionerna på området mänskliga rättigheter, bland annat 
konventionen om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor. I synnerhet vill jag betona 
att de traditionella föreställningarna om mäns fria och svårbemästrade sexualitet och kvinnans 
ständiga skyldighet att kontrollera sin sexualitet existerar på många håll i världen och gör att 
kvinnans sexualitet framställs många gånger som något intimt medan mannens sexualitet anses 
vara statushöjande. Med detta som utgångspunkt skulle jag vilja betona att införandet av olika 
rättsliga instrument är absolut nödvändigt, men att det framförallt krävs avsevärda förändringar 
av de traditionella sociala konstruktionerna vilka bäddar för människohandel för sexuella ändamål 
och kvinnounderlägsenhet i stort.  
 
Samma fråga gällande människohandelns dimensioner och karaktär i underökningslandet ställde 
jag till en manlig informant som jobbar inom den statliga sektorn, den bosniska säkerhetspolisen. 
Fenomenets primära orsaker och dess växande uppkomst resonerar han om på följande sätt: 
 

Personligen tycker jag att det är framförallt två faktorer som har haft mest påverkan på 
människohandelns utveckling i BIH; det är den ekonomiska och sociala faktorn. Med tanke på 
medborgarnas mentalitet anser jag att människohandelns problemetik var mycket mindre innan 
kriget. Nuförtiden kan vi prata om en viss expansion. Västerländska länder har kommit mycket 
längre med sin utveckling än vad vi har gjort. Innan kriget var vi jämna med dessa länder och vi 
kunde tillförsäkra ungdomar både utbildning och arbete, den materiella nivån var mycket högre 
då än vad den är idag. Nu känns det som att alla jagar… du vet själv vad ungdomar tycker i det 
här landet, de sista statistiska undersökningar visar hur många ungdomar skulle vilja lämna 
Bosnien och Hercegovina för att hitta jobb i något annat land, speciellt i västländerna. Med 
detta som utgångspunkt kan man förstå att vissa samhällsproblem dyker upp, exempelvis 
prostitution eller människohandel.85

 
Utifrån informantens sätt att resonera går det att konstatera att de politiska 
omvandlingsprocesserna i undersökningslandet medförde uppenbara ekonomiska omvandlingar 
,vilket för många människor, då speciellt ungdomar, har resulterat i försämrade 
inkomstmöjligheter och på så sätt en ökad fattigdom.  I en sådan situation ser informanten den 

                                                 
84 Seabrook, J. (1996) Travels in the skin Trade, London /Chicago; Pluto Press, sid. 131  
85 Ur intervju med en manlig informant verksam inom säkerhetspolisen, Sarajevo, december, 2004 
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dominanta orsaken till att många människor söker sig till de västerländska länderna en 
förhoppning om ett bättre och sundare liv, vilket enligt hans åsikt eventuellt kan öka risken att 
vissa samhällsproblem, exempelvis människohandel och prostitution uppstår.  Intressant i detta 
sammanhang är att informanten i sitt uttalande använder sig av begreppet mentalitet med vilket 
han förklarar den tidigare frånvaron av medborgarnas avvikande uppträdande i det bosniska 
samhället. I synnerhet skulle jag vilja hävda att ett sådant synsätt illustrerar själva paradoxen i 
människohandelsdebatten där de ekonomiska, politiska och kulturella krafterna uppfattas av 
informanten som olika slags förstärkningsprocesser till den växande konflikten mellan könen, d v 
s mellan män och kvinnor.86 Om de traditionella sociala konstruktionerna och dess betydelse för 
kvinnas position i samhälle yttrar sig en kvinnlig representant för IOM på följande sätt: 
 

Många av de kvinnor från Moldavien, av de fattigaste länderna i Europa, som fick assistens 
genom IOM vittnar att de flesta kvinnor i hemlandet försörjs som grönsakssäljare och genom 
andra ofta väldigt tunga och dessutom dåligt betalt fysiskt arbete. Enligt traditionen anses 
kvinnan i exempelvis Moldavien vara den som är ansvarig för familjeförsörjning. Vi måste 
försöka förstå deras situation.87  

 
Detta citat tycks mig påvisa att samhällets rådande sociala konstruktioner utgör en betydande 
påverkan för kvinnans samhällsställning, vilka i samband med svår ekonomisk situation ännu 
mer förstärker den stereotypa uppfattningen om kvinnors och mäns skilda roller. Vidare vill jag 
betona att den ömtåliga socioekonomiska situationen är något som inte bara förstärker 
individens egen vilja till ett bättre liv utan även tycks utgöra en stark påverkan för kvinnans 
moraliska skyldighet. Detta påvisar även följande citat ur ett samtal med en manlig informant 
verksam vid den bosniska säkerhetspolisen: 
 

Ekonomi är en faktor i människohandelssammanhang. Som offer för människohandel har vi 
även haft kvinnor som har akademisk utbildning, de har verkligen sökt jobb, och i sin 
desperata situation ställer de upp för olika annonser som bjuder jobb som servitörer, aupair o s 
v. Detta säger oss att ekonomin är en av de mest centrala faktorer för att någon ska falla in i 
människohandels problematik.88   

 

6.2. Ekonomisk utsatthet som ett medel för könsförtryck  
Utifrån de svar som jag fick tyckte jag mig finna att landets d v s personernas ekonomiska 
svaghet, bedöms vara den centrala anledningen till fenomenets växande uppkomst. Enligt min 
åsikt kastar detta skuggan på ett viktigt faktum, att sexmarknad på samma sätt som alla andra 
marknader styrs av den grundläggande regeln att efterfrågan styr utbudet. Annorlunda uttryckt, 
den ekonomiska faktorn tycks av de flesta informanter utgöra den dominerande orsaken till att 

                                                 
86 Hirdman, Y. (2003) sid. 98 
87 Ur intervju med en kvinnlig informant verksam inom IOM, Sarajevo, december, 2004 
88 Ur intervju med en manlig informant verksam inom säkerhetspolisen, Sarajevo, december, 2004  
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någon kan falla in i människohandels onda cirkel, vilket i sin tur nedtonar ett annat viktigt 
perspektiv; männens maktutövande över kvinnor. Med andra ord menar jag att informanternas 
betoning av den ekonomiska aspekten är dubbeltydig. Genom att uttala sig på dessa sätt verkar 
det som att det är socialt acceptabelt att undertrycka den som har det ekonomisk värre, vilket i 
det här fallet är den prostituerade kvinnan. Ett sådant synsätt finner jag dessutom som ytterst 
perfid, då genom denna undanhålls själva köparen på ett alltför synnerligt sätt. Denna paradox är 
enligt min tolkning inget annat än ett sätt att förneka kvinnans underordnande samhällsposition, 
vilket vidare förstärker mannens maktposition gentemot henne.   
 
Mot bakgrund av detta ställde jag frågan till en av de manliga informanter om hur han ser på 
sambandet mellan de patriarkala normer i samhället och fenomenet människohandel för sexuella 
ändamål och fick följande kommentar: 
 

Det är framförallt en fråga som handlar om urbana och rurala miljöer, vi kan inte alltså prata 
om miljöer som…, den patriarkala uppfostran… om den är bra eller ej, det handlar om… i det 
jobb som jag gör där jag utreder sexuella brott, våld i familjerna… vad skulle du säga om jag 
säger till dig att de tre sista fall som anmäldes till oss, två av de var falska? Det betyder att varje 
fall är ju så individuellt och… någon global bedömning skulle jag inte våga uttrycka mig om. 
Kan inte säga vad det är som påverkar… finns det någonting i det som ni säger, jag kan inte 
kommentera det.89  

 
Ovanstående citat påvisar enligt min tolkning att diskussion kring samband mellan patriarkala 
normer och människohandel med kvinnor för sexuella ändamål upplevs av informanten som ett 
ytterst irrelevant och jobbigt resonemang. Genom att använda sig av begrepp som urbana 
respektive rurala miljöer verkar det dessutom som att informanten gör en tydlig reducering av 
kvinnans sociala värde beroende på den plats och miljö i vilken hon uppfostras och vistas i.  En 
sådan klassificering tycks mig väldigt mycket påminna om det socialfeministiska synsättet på 
patriarkatet där klass liksom ras och nationalitet tycks utgöra andra grundläggande kategorier för 
kvinnans position i samhället.90  Enligt detta synsätt anses kön och klass utgöra två olika och 
dessutom oberoende interaktiva system vilkas samspel styrs av den tid och rum där dessa 
utspelas. Att polarisera kvinnor som urbana vilket kan tänka sig associeras med det goda och 
rurala som tycks syfta till en lägre status utgör enligt min tolkning ett i högsta grad 
generaliserande och dessutom förenklat sätt att se på offren. Ett sådant synsätt kan enligt min 
åsikt dessutom ha förödande konsekvenser för social integration och ett stöd till offren samt för 
bekämpningsinsatserna mot fenomenet i stort. Vidare säger samma informant: 
 

När vi pratar om människohandels problematik, … vi vet att problemet människohandel inte 
är ett nytt fenomen, den daterar sen tidigare, du vet allt den där med vita slavar… Vi i Bosnien- 
och Hercegovina … som jag ser det, … om kvinnan inte vill, i ett fall hade jag väldigt bra 

                                                 
89 Ur intervju med en manlig informant verksam inom polisen, Mostar, december 2004 
90 Wahl, A. (1987) Patriarkatet - några olika synsätt, Stockholm; Ekonomiska forskningsinstitutet vid handelshögskolan, 
sid. 9 
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information att två utländska tjejer prostituerar sig, jag har också hittat båda två och jobbat 
med de i hela 10 timmar. Och vet du vad, de ville inte erkänna att de är offer för 
människohandel.91  

 
Informantens reflektioner i de ovanstående citaten tycks mig påvisa ett annat intressant segment, 
nämligen ifrågasättandet om offrens d v s kvinnans trovärdighet i de fall som det handlar om 
mäns våld över kvinnan. Enligt informantens yttrande om ”tre falska fall” verkar det som att han 
genom att lyfta fram kvinnans etiska icke- trovärdighet försöker generalisera och ifrågasätta alla 
de andra fall där våld och sexuell utnyttjande av kvinnor faktiskt förekommer. På så sätt 
ifrågasätter han inte bara den existentiella sidan av männens våld mot kvinnor utan kvinnans 
trovärdighet i stort. Ås, som nämndes tidigare, menar att detta synsätt, som den fjärde av 
sammanlagt fem härskarteknikerna som män använder sig av för att säkra sin makt över kvinnor. 
Denna så kallade dubbelbestraffningsmetod används med syfte att kvinnan ska kritiseras och 
fördömas oavsett hur hon faktiskt beter sig.92 Enligt Ås innebär denna metod en väldigt effektiv 
och på samma sätt otrevlig situation, vilken många gånger resulterar i kvinnans dåliga samvete 
och en känsla av personlig svaghet. Detta i sin tur, menar Ås, förstärker kvinnans underordnande 
position gentemot mannen genom kvinnans konstanta ansträngning att undvika de situationer 
där hon kommer att ställas inför motstridiga krav. 93

 
Ås tes påvisas i följande citat, då jag frågar samma informant om tjejernas eventuella rädsla eller 
även misstro till polismyndigheter som möjlig orsak till deras ovilja att erkänna att de är offer för 
människohandel: 
 

Jag tror inte att det kan vara så att något av det som du nämner spelade någon roll, jag har min 
egen åsikt, mitt eget sätt att se på detta. Jag kan inte få ihop att någon kan lura hit en 18-årig 
tjej från exempelvis Ukraina eller Moldavien och hon tror honom när han lovar att hon ska 
jobba som aupair, danserska eller något liknande. Sen på väg till Bosnien- och Hercegovina 
reser hon i någon konstig båt via floden. Ser hon inte direkt att något inte stämmer? Om jag är 
på väg till Sverige, då vet jag vilka länder jag kommer att resa igenom, skulle någon säga till mig 
att vi ska resa via Serbien, det skulle vara tecken på att något är fel.94

 
Informantens uttalande visar enligt min tolkning på en tydlig diskrepans gällande genusaspekten 
då han genom sitt sätt att uttala sig återigen gör en påtaglig generalisering att kvinnor, och då 
framförallt unga utländska kvinnor, då dessa enligt hans sätt att resonera väl viste vilket ”arbete” 
de kommer att syssla med. På så sätt utesluter han inte bara de andra underliggande faktorerna 
för dess ankomst till destinationslandet utan bedömer även att det är deras eget fel att de hamnar 
i situationen. Med anledning av att han drog ett exempel om hur han själv skulle agera i ett 
liknande situation ställde jag följande fråga till honom:   

                                                 
91 Ur intervju med en manlig informant verksam inom polisen, Mostar, december, 2004  
92 Ås, B. (1992) De fem härskarteknikerna, Jämställdhetskommittén, Växjö kommun, sid. 13 
93 Ibid, sid. 12 
94 Ur intervju med en manlig informant verksam inom polisen, Mostar, december, 2004 
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Intervjuare: Med tanke på det som du tidigare har sagt angående urbana och rurala miljöer 
och dess betydande roll för människohandelssammanhang, kan det vara så att dessa två tjejer 
kommer till skillnad från dig från en rural miljö, de kanske har inte haft samma 
socioekonomiska förutsättningar som du? 

 

Informant: Jo, det stämmer… så kan det va… fast det handlar också om en annan sak. Vi har 
haft Olena och även andra tjejer som har sysslat med det här. (Informanten tar fram ett mini 
fotoalbum och visar det till mig) Kolla här, hon, (pekar på en av bilderna) hon har jobbat som 
escortflicka och hon trivs. Hon har jobbat, haft en viss procentandel av den sålda spriten, 
märker du att hon är påtvingat till den här? Själv har hon sagt till mig att hon trivdes och att 
hon är glad för det.95  

  
För att koppla det till hans tidigare uttalande om urbana respektive rurala miljöer och dess 
betydelse för att någon ska falla in i människohandel verkar det som att han håller fast vid denna 
åsikt samtidigt som han, genom att visa mig fotobilder på nakna tjejer, försöker förstärka sin åsikt 
att det är ingen annan än själva kvinnan som styr sin delaktighet i sex- och porrindustrin. 
Paradoxalt nog tycks mig detta synsätt påminna mycket om de gamla politiska tänkarnas synsätt 
på kvinnor, bland annat Aristoteles enligt vilken kvinnans psykiska förmåga skiljer sig från 
mannens då kvinnans psykiska förmåga är overksam.96

 
När jag frågar honom om hans åsikt kring faktumet att många av de kvinnor och unga tjejer och 
barn, som faller offer för människohandel, faktiskt blev lurade till destinationslandet med falska 
löften om jobb och sunda ekonomiska förutsättningar nämns: 
 

Det är absolut så att många av de blev lurade, även om vi vet att kvinnorna själva har tagit 
emot pengar från klienterna, men vi vet väl att de blev tvingade. Jag bedömer att de inte hade 
… att kvinnan inte har haft bättre möjlighet att försörja sig ekonomisk, hon har blivit lurad att 
jobba som exempelvis servitris, och det blev inte så, fast det betyder inte att hon skulle inte 
prostituera sig även om hon jobbade som servitris.97   

 
En manlig informant verksam inom den bosniska säkerhetspolisen delar en liknande åsikt: 
 

Väl, om vi utgår ifrån faktum att väldigt många NGO samt olika internationella organisationer 
och även de statliga aktörer har kastat ljus på människohandelsproblematiken världen över, då 
har jag svårt att tro att kvinnor som fallit offer för människohandel inte kände till riskerna 
innan de åkte iväg. Det kan också vara så att en mindre del av ungdomarna inte har tillgång till 
sådana informationer på grund av svåra ekonomiska förutsättningar eller svåra sociala 
omständigheter men… på något sätt måste de ändå ha varit informerade.98  

                                                 
95 Ibid 
96 Eduards, M. (red. 1983) Kön, makt, medborgarskap; Kvinnan i politisk tänkande från Platon till Engels, Malmö; sid. 32 
97 Ur samtal med en manlig informant verksam inom polisen, Mostar, december, 2004 
98 Ur intervju med en manlig informant verksam inom säkerhetspolisen, Sarajevo, december, 2004 
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Mot denna bakgrund vill jag konstatera att de manliga informanternas utsagor tyder på en syn att 
kvinnor själva har valt att vara delaktiga i sex- och porrindustri vilket direkt påvisar avsaknaden av 
en tydlig skillnad mellan företeelserna människohandel och prostitution. Dessutom nämns 
kvinnornas ekonomiska utsatthet som en betydande orsak till att hon lyckats lockas in till sex och 
porrindustrin, fast detta är dock något som av båda informanter direkt eller indirekt ifrågasätts. 
Detta genom att lyfta upp den möjlighet att även om kvinnan hade fått det bättre ekonomiskt 
skulle hon ha ägnat sig åt prostitution, samtidigt som en av informanterna anser att de flesta som 
faller offer på något måste sätt ha varit medvetna. Med andra ord innebär detta att kvinnans 
ekonomiska situation inte direkt betraktas av dessa informanter som en dominerande orsak att 
individen lockas in i sex- och porrindustri, då det framförallt anses vara kvinnans brist på 
förnuftighet och sensmoral som styr henne till ett felaktigt val.  
 

6.3. Korruption och brist på effektiva insatser - en moralisk 
eller ekonomisk fråga? 
 
Med tanke på landets rådande situation med ytterst bräckliga politiska och ekonomiska 
förutsättningar har jag valt att fokusera på informanternas föreställning om korruption i landet 
tillsammans med den institutionella maktordningen i den nationella kampen mot fenomenet 
människohandel. I denna analysredovisning lyfts de intervjuutdrag fram som betonar 
informanternas synsätt kring temat.  
 
Ett annat intressant inslag utgör faktumet att människohandelsproblematiken i Bosnien- och 
Hercegovina av den bosniska regeringen började uppmärksammas så sent som år 2000, även om 
fenomenets tillvaro dateras sedan i mitten av 1990-talet. En liknande bedömning gjordes av 
Abolish Freedom Action Network den 10 mars år 2003 i vilken står: 
 

The fragile Bosnian government has done little to stop these crimes or to bring perpetrators to 
justice, instead leaving the responsibility of stopping the sale of women into a life of brutality 
and rape to the international community-a community that evidence has shown has 
participated in sex trafficking.99   

 
Angående statens aktiviteter och insatser för människohandelsbekämpning ger informanterna 
uttryck av tämligen skiftande uppfattningar. En manlig informant, representant för den bosniska 
tullmyndigheten, uttrycker sin åsikt kring detta på följande sätt: 
  

                                                 
99 http://ga0.org/alert-description.tcl?alert_id=200316, Stop Sex Slavery (March 10, 2003)  

http://ga0.org/alert-description.tcl?alert_id=200316
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När det gäller människohandels problematik i Bosnien- och Hercegovina kan jag säga att 
problemet under lång tid ignorerades i det här landet… detta ser jag som en av den centrala 
problem, fenomenet ignorerades helt enkelt istället för att sättas i fokus. Och de flesta av oss, 
de ansvariga myndigheterna… vi visste. Man kunde märka att dessa tjejer fanns på de olika 
nöjesställena.100  

 
På min fråga hur kunde det vara så att ingen reagerade svarar han: 
 

Ja, för att vi är ett korrumperat samhälle.101  

 
Ett liknande resonemang finner jag hos en kvinnlig representant för en NGO: 
 

Vi är en starkt korrumperad stat, om detta har jag uttalat mig många gånger. Vid ett fall har vi 
informerat polisen att vi misstänker att en ung kvinna säljer sextjänster här i stan, de har inte 
gjort någonting alls. En månad efter det dog tjejen och vid obduktion konstaterade läkarna på 
sjukhuset att hon var smittad av fem olika sjukdomar, bland annat AIDS, TBC och syfillis. 
Hon var offer för människohandel.102  

 
Utifrån ovanstående excerpten kan vi konstatera att korruption inom poliskåren upplevs av 
informanterna, både representanter för det statliga samt icke-statliga sektorn, som ett allvarligt 
och påtagligt hinder för fenomenets bekämpning. Att korruption är ett allvarligt hinder, vars 
dimensioner dessutom tycks genomsyra de flesta samhällssfärerna, påvisas genom följande citat 
ur en intervju med samma representant för en NGO: 
 

Vid ett tillfälle kontaktade vi en statlig åklagare då vi ville att han skulle hjälpa oss att rädda två 
unga tjejer som vi visste befann sig i en allmänt känd nattbar där man kunde köpa sexuella 
tjänster nästan legalt. Han hjälpte oss att ta ur tjejerna men gjorde inte ett dugg efter det, vi är 
en korrumperad stat.103

 
Korruptionsproblematik tycks dock inte av alla informanter upplevas som ett lika allvarligt och 
omfattande problem och inte heller som något större hinder för människohandels bekämpning. 
En kvinnlig representant för det bosniska Ministeriet för mänskliga rättigheter och flyktingfrågor 
på statlig nivå säger följande: 
 

Det finns inte ett enda samhälle där korruption inte finns, fast i de samhällen som befinner sig i 
transit- och utvecklingsposition är korruptionsrisken självklart mycket högre. Det behövs ingen 
särskild teori för det.  

 
                                                 
100 Ur intervju med en manlig informant verksam inom tullmyndigheten, Sarajevo, december, 2004 
101 Ibid 
102 Ur intervju med en kvinnlig NGO representant, Mostar, december, 2004 
103 Ibid 
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Vidare säger hon: 
 

En av de kanske största problem som vi möttes av innan var bristfällig gränsbevakning. 
Nuförtiden har vi dock vissa mekanismer och lagar som vi saknade tidigare. Staten har andra 
potentialer som möjliggör lämpliga reaktioner från polisens sida… Innan dess hade vi en 
maktlös situation eftersom den bosniska ledningen inte alls var organiserat på ett bra sätt, vi 
hade inga bra lagar.104  

 
Korruptionens existens skildrar ovanstående informant som något självklart, ett fenomen som 
förekommer i alla samhällen. Genom att definiera korruption på ett sådant sätt förenklar hon 
enligt min åsikt problemets omfattning vilken i sin tur kan vara ett tecken på statens uppenbara 
svaghet att uppnå framsteg när det gäller bekämpning av människohandel. Detta är ett viktigt steg 
för mänskliga rättigheter. På samma sätt finner jag korruptionens existens som ett särskilt inslag 
för människohandelsbekämpning, då man genom denna upprätthåller kvinnoundertryckande på 
ett ytterst sofistikerat sätt, vilket oftast är ännu svårare att åtgärda än det öppna undertryckande 
sättet.  
 
Förutom detta nämner informanten statens politiska instabilitet som en viktig faktor för 
fenomenets utbredning i undersökningslandet. Detta tycks mig påvisa att statens arbete mot 
människohandelsproblematiken framförallt måste finna sin normativa grund i ett politiskt arbete 
samt de nationella normativa regelverk genom en ytterst samordna strategi som skall byggas på de 
tidigare erfarenheterna gällande sexuell exploatering.   
 
Angående korruptionsproblematiken säger en kvinnlig NGO- representant:  
 

[…] Samtidigt måste vi komma ihåg att de som jobbar inom polisen har haft så låga, löjligt låga 
löner. Dessutom brukade de inte få sina löner på 3-5 månader vilket gör att vissa saker… då är 
det inte konstigt att vissa saker händer, jag menar korruption eller avsaknad på motivation att 
göra sitt jobb som man annars skulle göra om man fick sin förtjänade lön.105   

 
Utifrån ovanstående citat visar det sig att denna informant är väl medveten om att korruptionen 
är något som påträffas inom den bosniska polisen, men detta är dock något som hon bedömer 
som en rätt logisk och förväntad ekonomisk konsekvens. Genom att diskutera kring den svåra 
ekonomiska situationen i allmänhet, vilken på ett tydligt sätt avspeglar sig i bland annat låga löner, 
kan det lätt verka som om informanten använder sig av ekonomin som en ursäkt. I detta fall till 
polisernas motivationsbrist att göra sitt jobb på ett sätt som de annars skulle göra. Annorlunda 
uttryckt, mannens ”utsatta” position i det ekonomiskt försvagade samhället uppfattas av 

                                                 
104 Ur intervju med en kvinnlig informant verksam inom det bosniska Ministeriet för mänskliga rättigheter och 
flyktingfrågor, Sarajevo, december, 2004 
105 Ur intervju med en kvinnlig NGO representant, Mostar, januari 2005 
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informanten som en förklaring till hans, inte bara passiva yrkesroll, utan även till hans eventuella 
direkta och/eller indirekta aktiva deltagande i kvinnoundertryckande genom sexindustri.  
 
Genom ett sådant synsätt bekräftar informanten den traditionella förståelsen av kön där han som 
norm med sitt beteende alltid sätts i en kontext, d v s sammanhanget som kräver empati och 
förståelse.106 Även om informantens uttalande eventuellt kan uppfattas som irrationell finner jag 
det intressant då ekonomin återigen förklaras som den troligtvis mest ”rätta” och ”accepterade” 
faktorn för individens beteende. Utifrån informantens sätt att resonera går det att konstatera att 
ett sådant uttalande förstärker den konservativa föreställningen om mannens traditionella, 
kulturellt nedärvda dignitet, inför vilken vi andra inte skall stå passiva. Ett sådant synsätt i 
samband med debatten om människohandelsproblematiken tycks mig inte bara legitimera 
korruptionens existens utan även kasta skugga på genusdiskursen. Att låta sig övertygas av 
ekonomin som ett argument till samhällets oreda och minst sagt kaotiska ordning innebär att de 
redan utsatta och svaga sociala grupperna (i det här fallet kvinnor och barn) och dess 
underlägsenhet i samhället accepteras samtidigt som mannen och de konservativa värderingarna 
legitimeras.  
 
Informanterna ger vidare uttryck för föreställningen om huruvida 
människohandelsproblematiken på ett eller annat sätt under en rätt så lång tid nonchalerades av 
vissa samhällsstrukturer. Även om denna åsikt är något som påpekas av de flesta informanter 
upplevde jag att dessa åsikter särskiljs beroende på inom vilken samhällssektor intervjupersonen 
verkar Informanterna som jobbar inom polisen och de flesta statliga organ menar att 
människohandeln i Bosnien- och Hercegovina är ett problem som under lång tid inte tillräckligt 
uppmärksammats för allmänheten. Men enligt dem är inte detta en fråga som handlar om statens 
vilja eller sensibilitet att agera utan snarare en fråga om praktiska möjligheter, då vidmakthållande 
av ordning och reda under krigs- och efterkrigsperioden var svår på grund av att regeringens 
strukturer från denna period var ytterst instabila.  
 
Samma problematik uppfattas av informanter verksamma vid NGO på något annorlunda sätt. De 
flesta informanter som tillhör denna kategori menar att människohandeln på ett effektiv sätt 
kunde motverkas mycket tidigare om det bosniska samhället vore mindre korrumperat än vad det 
varit och fortfarande är. Således säger en av representanter för en NGO följande: 
 

Vi måste ha i åtanke hur vårt Bosnien- och Hercegovina är strukturerat som land. I jämförelse 
till våra gränsländer är vårt land ett specifikum då vi är konstruerade på så sätt att vi har två 
entiteter och distrikt Brcko, i verkligheten fungerar dessa tre som självständiga, politiska partier 
och styrs utifrån de nationella premisser vilket gör att vårt land inte är homogent. En sådan 
situation försvårar väldigt mycket bekämpning av människohandeln i vårt land.107  

                                                 
106 Hirdman, Y. (2003) sid. 24 
107 Ur intervju med en kvinnlig NGO representant, Mostar, december, 2004 
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En kvinnlig informant verksam inom IOM yttrar sig om statens roll gällande människohandels 
bekämpning på följande sätt:  

 

Bosnien- och Hercegovina, staten har ännu inte… de har ännu inte förstått problemet på det 
rätta sättet, jag vet inte… de har inte närmat sig problemet på ett sånt sätt som man skulle 
göra, på ett sätt som våra donatorer förväntar sig att man gör. I den statliga budgeten finns 
inga tydliga finansinsatser planerade för människohandelns bekämpning, det är huvudsakligen 
våra donatorer som investerar allt som görs för att människohandel skall motverkas. Inte en 
enda shelter finansieras av staten108. Det säger en hel del, eller hur?109  

 
Vid en tolkning av informanternas yttrande om statens roll för fenomenets bekämpning går det 
att göra en viktig iakttagelse. En gemensam uppfattning som råder bland informanterna är att 
statens agerande är av stort betydelse samtidigt som informanterna också betonar att det finns 
vissa faktorer som varken främjar statens vilja eller dennes makt i detta sammanhang. Statens 
struktur med landets decentraliserade statsbildning genom landets två entiteter, samt den 
nationalistiska inställningen som dominerar de flesta politiska partierna, bedöms av samtliga 
informanter som ett allvarligt hinder för ett produktivt arbete mot människohandel. I synnerhet 
går det att konstatera att implementeringen av den förhållandevis rättsliga plattformen gällande 
fenomenets bekämpning i undersökningslandet tycks mig vara svårt att genomföra i praktiken 
med tanke på landets politiska instabilitet samt korruptionens vidsträckta närvaro inom vissa 
samhällsstrukturer. 

 

6.4. Internationella fredsbevarande styrkor i en dubbel roll 
En annan intressant aspekt ser jag i den existerande synen på människohandelns uppkomst och 
dess existens i det bosniska samhället. Med detta som utgångspunkt har jag under samtal med 
mina informanter valt att lägga fokus på informanternas syn kring detta tema. Då internationella 
fredsbevarande styrkor och dess närvarande är något som många gånger debatterats i 
sammanhanget till fenomenets uppkomst och omfattning i Bosnien- och Hercegovina kommer 
jag i följande avsnitt att lyfta fram informanternas uppfattningar kring detta.  
 
Ett betydande antal av mina informanter anser att människohandeln i Bosnien- och Hercegovina 
är ett problem som fanns först från krigs- och efterkrigsperioden. Intressant i detta sammanhang 
är att de internationella fredsstyrkor och dess närvarande i Bosnien- och Hercegovina upplevs av 
de flesta informanter som en betydande faktor för fenomenets uppkomst. Samtidigt vill jag 

                                                 
108 Shelter - engelska ord som står för skyddat boende 
109 Ur intervju med en kvinnlig informant verksam inom IOM, Sarajevo, December, 2004 



 46

påpeka att de flesta offren som upptäcktes vid olika razziatillfällen på barer och nöjesställen 
gjordes och styrdes just av de internationella polisstyrkorna - IPTF.110

 
Så säger en manlig informant, representant för den bosniska säkerhetspolisen följande: 
 

Den omfattande närvaron av utländska polisstyrkor medförde på något logiskt sätt att 
prostitution, vi måste ändå prata i de termer, att prostitution har blivit en trend som har ökat. 
Något sådant var kanske förväntat. Den ekonomiska situationen har stort betydelse.111  

 
Ovanstående citat finner jag intressant utifrån två aspekter. Det ena är informantens tydliga brist 
på differentiering mellan företeelserna prostitution och människohandel då han själv lyfter upp 
begrepp prostitution som det enda passande i detta sammanhang. På så sätt återskapar han enligt 
min tolkning den traditionella synen på kvinnor i prostitution som avvikare där han väljer att 
bortse männens delaktighet i prostitutionen och även bortser från de underliggande faktorer, 
exempelvis ekonomisk och/eller socialt utsatthet, vilka tycks bädda för att individen ska lockas in 
i fenomenet.  
 
Dessutom verkar det som att informanten ifråga själv bedömer de utländska styrkornas 
närvarande som betydande för fenomenets utsträckning i undersökningslandet, vilket är något 
som enligt hans åsikt i samband med de svåra ekonomiska omständigheterna är en logisk följd. 
Utifrån informantens sätt att resonera får jag ett intryck av att både köpandet och säljandet av 
sexuella tjänster, och på så sätt kvinnans underordnade position under vissa omständigheter, 
bedöms av honom som en godtagbar konsekvens. 
 
En annan manlig informant, även han verksam i den statliga polismyndigheten uttrycker sig om 
samma tema: 
 

Ja, de som tillhörde de internationella fredsstyrkorna, de brukade också köpa sexuella tjänster. 
Men de som köper sexuella tjänster, de åklagas inte här, kunderna kan utnyttja de tjänster som 
erbjöds genom prostitution, de är inte ansvariga inför lagen, han betalar för det. För, allt som 
är inte lagligt förbjudet, det är tillåtet. Sanktionerna finns inte för den som köper.112   

 
I likhet med det förra citatet påvisar även detta ett tydligt stigmatiseringsmönster genom vilken 
offer, d v s kvinnan utpekas som avvikare då det är hon som säljer sexuella tjänster och mannen 
som sexköparen anses inte utföra en brottslig eller felaktig handling. Att köpa sexuella tjänster 
betraktas inte som en olaglig handling samtidigt som prostitution betraktas som en förseelse mot 
allmän ordning och reda och kan innebära fängelsestraff, främjar enligt min åsikt den redan 

                                                 
110 IOM (2001), Victims of Trafficking in the Balkans, sid. 43 
111 Ur intervju med en manlig informant, verksam inom säkerhetspolisen, Sarajevo, december, 2004 
112 Ur intervju med en manlig informant verksam inom polisen, Sarajevo, december, 2004 
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etablerade och djupt rotade patriarkala uppfattningen om mannens naturliga och Guds givna 
sexualitet vilket i sin tur legitimerar mannens överordnade position gentemot kvinnan. Att detta 
synsätt även genomsyrar den institutionellt genomdrivna makten ser jag som ett i högsta grad 
problematiskt segment för statens bekämpning av handeln med kvinnor. Enligt Castells 
karaktäriseras patriarkatets ideologi av just männens institutionellt genomdrivna makt över 
kvinnor genom alla samhällsorganisationer, vilket dessutom utgör den enda vägen för 
patriarkatets överlevnad.113   
 
Angående de internationella fredsstyrkorna och deras roll som ”klienter” i detta sammanhang 
säger en representant från det bosniska tullverkets myndighet: 
 

Jag menar inte att de inhemska männen inte brukade köpa sex men… utländska medborgare, 
många av de brukade faktiskt köpa sex. Bara det faktum att i trakterna kring Tuzla fanns ca 10, 
15 nattklubbar där internationella fredstyrkorna - SFOR hade sin militärbas säger tillräckligt 
mycket. Jag vill inte säga att de inhemska männen inte har gjort samma men, att köpa sex… det 
kostar rätt så mycket även här, med andra ord innebär detta att den inhemska mannen skulle 
behöva sälja sin kalv för att kunna köpa sex.114  

  
Enligt informantens uttalande verkar det som att de män som tillhörde de internationella 
fredsstyrkorna har haft en betydande roll i sexhandeln under tiden då dessa befann sig i Bosnien- 
och Hercegovina. Med utgångspunkt i informantens yttrande vill jag konstatera att de 
ekonomiska förutsättningarna utgör ett betydande maktmedel för upprätthållandet av kvinnans 
underordning.  

 

6.5. Aktörernas samarbete - ett måste eller nödvändighet? 
Utifrån analysmaterialet framkommer att informanternas uppfattningar kring de flesta temana 
skiljer sig markant, vilket är något som även betonas av informanterna själva. Som exempel kan 
nämnas att undersökningsaktörer verksamma vid statlig sektor framförallt tycks uppfatta 
problemet utifrån den kriminella aspekten, medan aktörer verksamma vid icke-statlig sektor har 
offrens sociala integration i fokus för sitt arbete. Hur denna uppdelning återspeglas i den 
nationella kampen mot fenomenet och vilka eventuella konsekvenser detta kan innebära, är två 
frågor som jag kommer att försöka besvara i följande avsnitt.  
 
Ekonomins betydelse inte bara för fenomenets uppkomst utan även för bekämpningen tycks mig 
avspeglas i en tydlig diskrepans mellan aktörerna verksamma i statlig respektive icke-statlig 

                                                 
113 Castells, M. (2000) Identitetens makt; Informationsålder, ekonomi, samhälle och kultur, Band 2, Göteborg; sid. 147 
114 Ur intervju med en manlig informant verksam inom tullmyndighet, Sarajevo, december, 2004 
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sektor. Kring polisens samarbete med NGO och dess betydelse säger en representant för den 
bosniska polisen på kantonnivån:  
 

Man måste vara väldigt duktig för att kunna känna igen de element som kännetecknar offer för 
människohandel, vi får inte göra det bara på ett deklamatorisk sätt som NGO gör, NGO 
känner inte till det[…] NGO prioriterar denna problematik som att det är något… 
missuppfatta mig inte, NGO existerar endast då olika problem i samhälle finns, om dessa 
kvinnor - offer inte finns, då skulle inte heller finnas någon behov av NGO. Så länge offer för 
människohandel finns kommer de att få pengar av sina donatorer.115  

 

Liknande resonemang delas av en representant för den bosniska polisen på federal nivå: 
 

Så länge staten inte finns kan NGO delta i kampen mot människohandel kanske även mer än 
vad de skulle göra om staten fanns. Jag underskattar inte deras roll och allt som de gör men, … 
skillnaderna när det gäller vårt och deras sätt att se på det här problemet är ofta uppenbar. Stöd 
till offer är en aspekt, det är det som de i NGO har i fokus, medan vi anser att det viktigaste är 
att förövaren fällas.116

 
Utifrån tolkning av dessa två utsagor går det att konstatera att NGO uppfattas av representanter 
för den bosniska polisen snarare som en ojämlik deltagare än en betydande arbetspartner i den 
gemensamma kampen mot människohandel. Orsaker till detta kan vara flera, men det mest 
centrala är som en av informanterna uttrycker sig uppfattningen om NGO:s brist på 
professionalitet samt med den ekonomiska faktorn då NGO-sektorn inte finansieras på samma 
sätt som de statliga aktörerna. NGO finansieras i regel av olika utländska donatorer.117 Även 
frågeställningen om varför den ekonomiska aspekten får så omfattande utrymme kan tolkas 
utifrån den feministiska diskursen gällande de traditionella tillvägagångssätt att se på män och 
kvinnor. Det stereotypa och idealtypiska genuskontraktet enligt vilken mannen anses ha kvinnans 
beskyddande och försörjningen som sin plikt och kvinnan födandet och uppfödandet som sin, 
ser Hirdman som en både historisk och traditionell markör mellan könens skilda positioner och 
närmast åtskiljda förutsättningar.118 På så sätt har den ”naturliga ordningen” skapat och skapar en 
tydlig bild av typisk kvinnliga respektive manliga yrke enligt vilken de första tillhör de privata, 
oftast mindre respektabla medan mannen platsar i det offentliga, hög status rummet.  
 
När jag frågar en representant för den federala polisen om orsaker till ett sådant synsätt på NGO 
säger han till mig: 
 

Nja… de gör sitt jobb när det gäller stöd till offer, någon statlig shelter finns inte i landet, det 
finns inte heller någon statlig organisation som har denna problematik i sin domän, … vi måste 

                                                 
115 Ur intervju med en manlig informant verksam inom polisen, Mostar, december, 2004 
116 Ur intervju med en manlig informant verksam inom polisen, Sarajevo, december, 2004 
117 Enligt samtliga informanter 
118 Hirdman, Y. (2003) sid. 88 
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samarbeta med varandra men… de, NGO, de är också väldigt duktiga på att vissa gånger 
filosofera, du vet, de har sina synsätt, de har för sig att poliserna är korrumperade. NGO de 
struntpratar, någon gång överdriver de… visst att sånt förekommer men inte alls så ofta som 
de påstår,[…] Så struntpratar de ofta hur polisen inte är tillräckligt öppen, flexibel, hur vi inte 
känner problemet, hur vi tror att offer för människohandel är prostituerade o s v.119  

 
Utifrån ovanstående citat kan man fastställa informantens påtagliga missnöje gällande NGO och 
deras sätt att se på problemet samt deras syn på både offer och förövare. Genom att definiera 
NGO:s yttrande om polisens inblandning i människohandel som struntprat, för att sedan själv 
erkänna om de enstaka fall där polisen på det ena eller andra sättet har varit inblandade 
undervärderar han NGO:s arbetsinsatser på ett ytterst tydligt och dessutom icke-professionellt 
sätt. Denna kritiska förhållning till NGO:s roll förvånar mig inte, minst på grund av faktumet att 
hittills är det enbart NGO som i fokus för sitt arbete har offeraspekt, vilket enligt min åsikt är en 
viktig insats inte bara utifrån den moraliska utan även utifrån bekämpningsaspekten.  
 
Denna misstro är dock inte ensidig då aktörer inom icke-statliga sektorer förfogar över en 
liknande uppfattning om polisens angreppssätt när det gäller människohandelsproblematiken. Så 
säger en representant för det ena NGO följande: 
 

Polisen och även andra statliga myndigheter kan inte helt enkelt agera lika fort som vi kan, för 
de hela tiden plågas av reorganisation och de hierarkiska strukturer som de bygger på. När det 
gäller synen på offer skiljer sig deras åsikt väldigt mycket från vår. Tjejerna är för polisen inget 
annat än prostituerade och dessutom kriminella eftersom de genom sitt sexuella deltagande gör 
brott mot lagen om allmän ordning och reda, för oss är de tjejerna offer och inget annat. Jag 
måste även tillägga att i det här landet har vi ganska påtagliga problem med olika kriminella 
strukturer vilka många gånger är mycket mäktigare än själva regeringen. Och de i regeringen är 
rädda för dem, eftersom många av de kriminella gick ut ur kriget som hjältar, många av de är 
idag aktiva politiker och folk hyser en viss respekt för dessa människor.120  

 
En representant för IOM delar en liknande åsikt som citaten ovan visar: 
 

Många gånger tidigare har vi inte kunnat komma överens med polisen angående synen på dem som 
fallit offer för människohandel. De tjejer som blev upptäckta vid olika razzior var för polisen inget 
annat än prostituerade. Samarbete mellan polisen och aktörer inom icke-statlig sektor är… det är 
inte dåligt men… samarbete mellan oss måste intensiveras […] Samtliga problem som vi har i det 
här landet är just på grund av hur staten är strukturerad, staten fungerar inte på ett bra sätt. Vi är 
fortfarande ett tydligt uppdelat land, både geografiskt och idealmässigt.121   
 

Mot tolkning av dessa intervjuutdrag går det att konstatera att mellan aktörerna inom statlig 
respektive icke-statlig sektor råder en tydlig misstro framförallt utifrån två aspekter: synen på 
själva fenomenet och med detta även på offer och förövaren samt att den ekonomiska aspekten 
då icke-statliga aktörers arbete framförallt bekostas av olika utländska donatorer. Att en sådan 

                                                 
119 Ur samtal med en manlig informant verksam inom polisen, Sarajevo, december, 2004 
120 Ur intervju med en kvinnlig NGO representant, Mostar, december, 2004 
121 Ur samtal med en kvinnlig informant verksam inom IOM, Sarajevo, december, 2004 
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situation i samband med landets rådande ekonomiska bekymmer och stagnation resulterar i en 
viss avundsjuka är inte svår att fastställa. På samma gång går det att konstatera att en sådan 
situation i samband med kvinnornas ökade deltagande i det civila samhället anses av manliga 
strukturer som farligt för ”riktiga” insatser för fenomenets bekämpning. Situationen med 
kvinnans ökande engagemang i det offentliga livet kan med utgångspunkt i feministiskt 
perspektiv tolkas som en fara för den ”naturliga ordningen” med mannen som överordningens 
instrument. Slutligen vill jag konstatera att ett sådan misstroende i samband med statens bräckliga 
politiska och ekonomiskt svåra situation kan betraktas som ett exempel på en ytterst problematisk 
hållning gällande människohandels omfattning och dess bekämpning i Bosnien- och 
Hercegovina.  
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7. Slutdiskussion 
Denna uppsats har behandlat ämnet människohandel med kvinnor för sexuell exploatering i det 
post-socialistiska Bosnien- och Hercegovina. Studiens syfte är att med exemplifiering av ett 
transitland på Sydvästra Balkan analysera vilka eventuella konsekvenser ett globaliseringsfenomen i 
form av människohandel har för olika inblandade aktörer verksamma vid statlig respektive icke-
statlig sektor. Med utgångspunkt i uppsatsens syfte har jag i analysdelen fokuserat på 
informanternas föreställningar kring fenomenet människohandel och på deras syn på offer och 
förövare. Genom att knyta dessa till olika teoretiska förklaringar har jag på så sätt frambringat en 
lämplig analytisk plattform för problematiseringen kring genusordningen, d v s ordningen mellan 
kvinnor och män i den bosniska samhällsmodellen. Vad som med hjälp av olika globaliserings- 
och feministiska teorier förekommer i analysdelen är att människohandel med kvinnor för sexuella 
ändamål är ett ytterst komplext problem, vilket kan angripas utifrån flera synsätt, beroende på det 
område och intresse som styr forskarens tillvägagångssätt.  
 
Med hjälp av de ovannämnda teorierna framstår tydligt att den ekonomiska aspekten av de flesta 
informanter tycks betraktas som den centrala förklaringsfaktorn till människohandels uppkomst 
och dess konsekvenser i undersökningslandet. Med utgångspunkten att fattigdom utgör den mest 
intensiva push-faktorn i samband med fenomenet, vilken i en större utsträckning drabbar kvinnor 
än män, finner jag den ekonomiska aspekten tämligen relevant och logisk.122 Det senaste 
decenniets intensiva politiska omvälvningar i Östeuropa, exempelvis Sovjetunionens fall likaså 
Jugoslaviens upplösning i början av 1990-talet medförde påtagliga ekonomiska och geografiska 
omvandlingar, vilka i sin tur lett till åtskilliga sociala konsekvenser på både samhälls och 
individnivå. Med hänsyn till undersökningslandet vill jag betona att de rådande politiska och 
ekonomiska förhållandena i landet är av stort betydelse för dess sociala klimat, då Bosnien- och 
Hercegovina är en ung stat med en hel del politiska omvandlingar. En sådan situation gör att 
många sociala frågor, exempelvis de kring ojämlikhet mellan könen, inte riktigt har fått uttryme i 
den bosniska samhällsdebatten. Annorlunda uttryckt; den nya samhällsordningen i form av 
kapitalismen med förändrade arbets- och försörjningstrender har för många kvinnor och män i 
hela den Östeuropeiska regionen betytt en ökad ekonomisk och social obalans. Även om dessa 
omvälvningar och dess orsaker i den ovannämnda regionen i allmänhet kan analyseras utifrån 
flera olika aspekter, exempelvis samhällenas dåtida (kommunismens) ideologikaraktär eller utifrån 
den relativt nya och snabbt växande processen kallad globalisering, valde jag att i denna uppsats 
ägna mig åt en djupare diskussion kring ett segment av globaliseringsprocessen, nämligen denna 
där identitet och kultur står i fokus.123 Den så kallade kulturella globaliseringen finner jag som ett 
i högsta grad betydelsefullt undersökningsfält då denna på ett konkret sätt tycks mig återspegla 
alla de övriga processer som sker på ett bredare samhällsplan.  
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123 Thörn, H. (red) (1999) Globaliseringens kulturer, Falun; sid. 14 
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Således vill jag hävda att krigs- och efterkrigsperioden i undersökningslandet tillsammans med 
kommunismens fall i Östeuropeiska regionen inte bara medförde påtagliga ekonomiska och 
politiska omvandlingar utan även nya sociala och kulturella trender. Den nya samhällsordningen 
med kommersiella attityder och konsumtionsvanor i fokus har på samma gång inneburit en 
expansion av verksamhetsaktiviteter med ökad exploatering som dess primära drag. I det aktuella 
sammanhanget går det att konstatera att den nya globala samhällsordningen, kännetecknad av allt 
mer uppenbara socioekonomiska klyftor, fungerade för både små såväl som väletablerade 
kriminella nätverk som ett uppenbart tillfälle för deras verksamheter. I synnerhet går det återigen 
att använda sig av Campanis resonemang då hon hävdar att vissa ”gamla” företeelser, exempelvis 
prostitution, omvandlades nuförtiden till en ytterst lukrativ näringsgren vilket gör att 
prostitutionen inte längre grundas på den vanliga modellen prostituerad – kund.124 Dagens 
prostitution tycks istället vila på andra premisser där ekonomisk vinst och konsumtionstrend står 
för två dominerande faktorer. Med detta som utgångspunkt vill jag konstatera att prostitutionen på 
den ”frivilliga” basen praktiskt taget upphör att existera då denna ersätts med nya modifierade 
exploateringsmetoder inom sexindustrin. 
 
Beträffande de villkor som många gånger betonats i informanternas uttalande kring 
människohandel tycks det att den socioekonomiska utsatthet som offren drabbas av många gånger 
står som dominerande sådan. Detta synsätt håller jag med om till en viss del, men jag vill dock 
poängtera en annan enligt mig lika viktig antagande, nämligen männens allmänna syn på 
prostitution. Olika exploateringsformer av ekonomiskt svaga individer är inget nytt 
samhällsfenomen, då detta är något som har genomsyrat mänsklighetens gemensamma historia 
under alla tidsepoker. Samtidigt vill jag betona att fattigdom i den nya globaliserade 
samhällsordningen och fattigdomen för några decennier sedan, ser jag med bakgrund av 
föreliggande uppsats som två någorlunda avskiljda tillstånd. Även om fattigdom inte kan ses som 
en företeelse utan snarare som ett socialt tillstånd som berör ett antal olika faktorer skulle jag vilja 
påstå att till och med denna tycks nuförtiden disponera över nya modifierade trender. Med detta 
menar jag att fattigdomen i dagens konsumtionssamhälle kan skilja sig avsevärt från fattigdomen i 
ett samhälle där livsformer baseras på helt andra principer än de kommersiella. I synnerhet vill jag 
lägga tonvikten på att samhällets rådande politiska och ekonomiska processer har en betydande 
inverkan på individens både mentala och beteendemässiga egenskaper, då identitetsskapande kan 
ses som en socialisationsprocess. Med andra ord innebär detta att identitetsskapande är en process 
som uppstår genom ständig interaktion med andra människor likaså genom de strukturella 
processer som sker i individens omgivning. I ljuset av dessa argument vill jag vidare konstatera att 
sociala (temporära) konstruktioner kan ses som en kausalitet mellan den kulturella och ”naturliga” 
produktionen med individens ”sociala identitet” i fokus.  
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Följaktligen vill jag vidare betona att dagens förändrade villkor med nya politiska, ekonomiska och 
sociala trender har effekt på allmänhetens, och på så sätt individens, uppfattning om de rådande 
sociokulturella värderingar vilka i samverkan med traditionella uppfattningar utgör en ytterst 
dynamisk grund för nya exploateringsformer, exempelvis människohandel för sexuella ändamål. 
Dessa processer där den primära socialisationen allt mer tycks utmanas av den sekundära, 
nuförtiden många gånger materiellstyrd socialisation, förutsätter nya villkor som invaderar på 
individens frihet. Jag vill påstå att nutida samhällsomständigheter med den växande ekonomiska 
och politiska internationaliseringen tycks ha bidragit till en återupplevelse av traditionella 
könsvärderingar med biologiska skillnader som norm för den stereotypa genusordningen125, enligt 
vilken mannen ses som den centrala normen medan kvinnan framställs/reduceras till ett enbart 
perifert objekt med passivt och dessutom avvikande beteende. Dessa kategorier ser jag som 
centrala gällande könsmaktsstrukturer vilka reflekteras på både den privata/familjsnivån likaså på 
ett bredare samhällsplan i det offentliga livet. I detta sammanhang vill jag dessutom peka på 
faktumet att mannens överordnande roll gentemot kvinnan många gånger utförs på ett osynlig, 
minst sagt perfid sätt. Med kvinnans underordning menar jag dock i detta sammanhang ett bredare 
spektra av undertryckande och inte bara det fysiska våldet, då maktutövningsmönster också kan 
handla om andra övergreppsformer. Den ekonomiska likaså psykiska underordning är tämligen två 
inte sällan aktuella tillvägagångssätt för mannens maktutövning gentemot kvinnan. Genom denna 
process konstrueras också tydliga individtillskrivningar, vilka kan innebära möjligheter från det ena 
men samtidigt begränsningar för det andra. Med undersökningslandet i beaktande vill jag betona 
faktumet att så många som 44% av alla kvinnor är arbetslösa eller jobbar på den grå marknaden. 
Statistisk data från år 2001 påvisar att 47% av kvinnorna är alfabeter samt att kvinnornas 
medverkan i det politiska livet är väldigt liten.126 Dessa data tycks mig på ett tydligt sätt 
exemplifiera kvinnans radikalt underordnad samhällsposition i Bosnien- och Hercegovina.  
 
Debatten om fenomenets orsaker kan inte enbart fokuseras på den ekonomiska aspekten, då 
människohandelsmarknad på samma sätt som alla andra marknader styrs av efterfrågan. Med 
detta som utgångspunkt vill jag betona att människohandelsproblematiken även bör koncentreras 
på mannens sexuella efterfrågan då de ekonomiska förutsättningarna utgör, enligt min åsikt, en 
framförallt kompletterande komponent till kvinnans redan utsatta samhällsposition. Ett sådant 
synsätt skulle i sin tur påverka den nuvarande allmänna synen om fenomenet prostitution som 
många gånger tycks byggas på den traditionella uppfattningen om mäns sexualitet som 
svårbemästrad och allmänt accepterad naturdrift tillsammans med kvinnans skyldighet att 
kontrollera sin sexualitet som en ytterst privat angelägenhet. Genom ett sammanhållet synsätt 
kring prostitution som ett undertryckande medel gentemot kvinnan skulle man troligtvist inte 
bara åstadkomma en minskning av mäns efterfrågan av prostitution och sexuellt utnyttjande av 
kvinnor i allmänt, utan även en reducering av de globala makt- och könsstrukturerna, vilket i sin 

                                                 
125 Hirdman, Y. (2003) sid. 81 
126 Durovic, V. (2003) Vidljivost zena u politici, rezultati istrazivanja, Banja Luka; Grafid, sid. 5 
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tur skulle leda fram till en bättre och rättvisare syn på både kvinnor och män. Draget till sin spets 
innebär detta att både kvinnor och män kan ses som sociala och könsmaktstrukturella offer i det 
aktuella sammanhanget, då prostitution oavsett om den anses ”frivillig” eller ”påtvingad”, trots 
allt innebör en ömsesidig relation. 
 
Utifrån analysmaterialet framkommer att en betydande del av informanterna betonar vikten av de 
patriarkala attityderna på ojämlikhet mellan könen och könsbundet våld som några exempel på 
faktorer som öppnar upp för människohandel. På så sätt upplevs attityder om sociala 
missförhållanden i familjen tillsammans med ett förtryck av kvinnor genom de traditionella 
patriarkala mönster som lika förhärskande faktorer som ekonomisk utsatthet. Det som 
framkommit i denna studie är dock att patriarkala attityder många gånger tycks exkluderas i den 
bosniska debatten som kretsar kring människohandelns grundläggande orsaker. Anledningar till 
detta kan vara flera, men jag tror att det dominerande vilar på attitydernas svårt iakttagbara natur, 
då som redan sagts, mäns våld mot kvinnor via ekonomisk, politisk eller rättslig underordning 
utspelas inte sällan på ett osynlig, men utan tvivel lika påfrestande sätt som det fysiska. Samtidigt 
skulle jag vilja betona att mäns undertryckande av kvinnor inte heller kan betraktas som en absolut 
medveten strategi, då denna just genom de traditionella patriarkala strukturerna många gånger 
tycks vara starkt inbyggd i både kvinnornas och männens sociala identiteter. På samma sätt vill jag 
hävda att kvinnornas underordnande samhällsposition gentemot männens både upprätthålls och 
förs vidare av både kvinnor och män. Mot denna bakgrund går det att fastställa att orättvisor på 
grund av arbetsmarknaden samt könsdiskriminering spelar en ytterst stor roll för devalvering av 
kvinnans existentiella och även sociala integritet. Att dessa två, både åtskiljda men många gånger 
även i en symbios med varandra, förstärker kvinnans vision om en bättre och sundare livsform ser 
jag som ett ofrånkomligt faktum.  
 
Informanternas ovannämnda inställning till de patriarkala attityderna är dock något som utifrån 
analysmaterialet visas i första hand genom uttalanden av icke- statliga aktörer, medan aktörer inom 
statlig sektor visar ansatser till något annorlunda åsikt. Om vi till detta tillägger det redan nämnda 
faktum att män i den statliga sektorn utgör en klar majoritet medan kvinnor är överrepresenterade 
i de icke-statliga sektorerna, går det att konstatera att dessa tydliga skillnader i informanternas 
utsagor även kan ses som en fråga om maktaspekter. Enligt intervjuerna med representanter från 
den bosniska polisen framkommer en viktig iakttagelse, vilken är att 
människohandelsproblematiken av dessa tycks betraktas som ett problem utifrån den kriminella 
aspekten. Viktigt att nämna i detta sammanhang är att polisens roll bedöms av den bosniska 
regeringen vara av yttersta angelägenhet för den nationella kampen mot människohandel. Detta är 
något som enligt mig tydligt framkommer ur intervjuerna med både representanter från polisen 
och de andra statliga myndigheterna. Inrättning av speciella utredningsgrupper och så kallade 
”fight team” inom polisen finner jag som ytterligare ett tecken för mitt påstående. I synnerhet går 
det att konstatera att detta synsätt, vilken framkommer ur samtal med informanter tillhörande den 
bosniska polisen, är något som tycks stödjas av bosniska statsledningen. Analogt med detta påvisar 
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analysmaterialet en tendens att kvinnor som faller offer för människohandel utpekas av den 
bosniska polisen som tvåfaldig avvikare. I samanhanget ses kvinnan som brottsling genom att 
bryta mot själva lagen, samtidigt som hon även anses vara den naturliga avvikaren då hon inte 
följer det traditionella kvinnoidealet, vilket i denna kontext skulle vara att acceptera sin utsatta 
socioekonomiska situation i det samhälle där livsvillkoren dessutom tycks styras av i första hand av 
hans regler. På så sätt kommer hon inte bara att ”lyckas” uppfylla idealet, hon kommer helt enkelt 
att vara osynlig, vilket med andra ord innebär lydelsefull. Sen går allt i sin naturliga ordning, hon 
syns och hörs inte vilket väl är lika med kvinnoidealet enligt det patriarkala synsättet? För endast 
genom att acceptera kommer hon att undvika att kategoriseras som annorlunda, som en avvikare 
vilken undergräver det naturliga i både köns och social ordning. 
 
En möjlig orsak till ett sådant förhållningssätt ser jag i det traditionella konservativa synsättet enligt 
vilken kvinnas sexualitet föreställs vara förknippad med intimitet och som en ytterst privat 
angelägenhet. I annat fall uppfattas och kategoriseras hon som omoralisk och störande. Om vi till 
detta tillägger att prostitution, eller snarare sexsäljning, enligt den bosniska brottsbalken betraktas 
som ett brott mot allmän ordning och reda, går det att konstatera att polisens synsätt med 
restriktiva åtgärder i fokus dock i detta sammanhang är en rätt så förväntad strategi.  
 
En annan maktaspekt är den mellan ideella organisationer och statliga myndigheter såsom 
framförallt polisen. Utifrån analysmaterialet förekommer utsagor som tydligt påvisar en brist till ett 
solidarisk förhållningssätt kring fenomenet och de som faller offer för detta, vilket samtidigt 
innebär ett bristande samarbete mellan dessa aktörer. Denna misstro tycks grundas på ett antal 
faktorer. Det ena och troligtvist mest dominerande finner jag i aktörernas olikartade syn på offren, 
d v s kvinnan. Enligt intervjuerna med polisen går det att konstatera att individer som faller för 
människohandel inte fullständigt tycks betraktas som offer utan snarare som direkta brottslingar 
eller självmedvetna medbrottslingar. Många gånger innebär detta en från offrens sida bristande 
tillit till polisen, vilket är speciellt viktigt i de fall där förutsättningar för offrens vittnelse mot 
människohandlaren är möjliga. Vad de ideella organisationerna beträffar går det utifrån samtal med 
de intervjuade att konstatera att dessa förfogar över en helt annan syn gällande offer, vilken 
grundas på uppfattningen att de som lockas in till människohandel, eller snarare sagt till vilken 
form av sexuell exploatering som helst, inte endast är offer för sin ekonomiska utsatthet utan även 
offer i ett bredare kulturellt sammanhang. Viktigt att nämna i sammanhanget blir att dessa ideella 
organisationer dessutom har utformad en verksamhet som uttryckligen grundas på behoven hos 
själva offren. På så sätt drivs och agerar samtliga nuvarande integrations- och biståndsprogram i 
landet av dessa, då statliga aktörer inte har utarbetat någon sammanhållen strategi beträffande 
denna fråga. Enligt de ideella organisationers representanter ses ett sådant arbetssätt vara av ytterst 
angelägenhet både utifrån offrens och bekämpningsaktörernas aspekt, då olika 
integrationsprogram samtidigt som praktiska möjligheter gällande offrens skydd, öppnar stora 
möjligheter under själva utredningsprocessen som styrs och kontrolleras av polisen.   
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En enligt mig ytterligare, möjlig anledning till aktörernas samarbetssvårigheter utgör de 
ekonomiska bekymmer vilka spelar en viktig roll för båda aktörernas arbete för fenomenets 
bekämpning. Här känns det betydande att återigen påpeka att samtliga ideella organisationer som 
har deltagit i undersökningen doneras av olika internationella organisationer medan statliga 
myndigheter enbart finansieras från den statliga budgeten. I samband med landets ekonomiska 
instabilitet går det att konstatera att detta åtskiljande ytterligare komplicerar den redan påfrestande 
samarbetssituationen mellan olika aktörer, något som i sin tur påverkar bekämpningen av 
fenomenet. Den ekonomiska aspekten finner jag dessutom viktig utifrån en annan synpunkt, 
nämligen den som kretsar kring korruption inom den offentliga förvaltningen i 
undersökningslandet. Med utgångspunkt i Bosnien- och Hercegovinas bräckliga ekonomiska 
situation, och inte minst politiska instabilitet, går det att konstatera att korruption och även 
maktmissbruk av vissa i sammanhanget innebär en allvarlig svårighet inte bara för fenomenets 
bekämpning utan även för en öppnare debatt gällande mänskliga rättigheter i stort. Inspirerat av 
Marx’ analytiska studie kring kapitalet och dess utveckling skulle jag här vilja fastställa att den 
historiska materialismens perspektiv, som går ut på att ekonomi är de dominerande parametra för 
alla övriga samhällsförhållanden, tycks mig skulle kunna tillämpas på den aktuella kontexten.127

 
Mot denna bakgrund vill jag konstatera att det enda tillvägagångssättet för en effektiv fullföljelse i 
kampen mot människohandel enbart kan åstadkommas genom en sammanhållen politik från 
regeringens sida samt genom en tydlig samordning av samtliga bekämpningsinsatser. Viktigt blir 
dock att denna bör grundas på en ytterst sammanhållen syn gällande fenomenets attityder och 
konsekvenser samt som mäns och kvinnors föreställningar om båda parters sexualitet. På så sätt 
kan förhoppningsvis ett bredare samhällsforum öppnas upp för varje enskild människa i den tid 
och rum som allt mer tycks kännetecknas av materiella och kommersiellt styrda samhällen.  
 
Avslutningsvis vill jag betona att fenomenet människohandel hittills framförallt tycks mig ha 
studerats utifrån den ekonomiska aspekten, vilket gör att fenomenets attityder och 
bakomliggande orsaker många gånger tenderar att förklaras utifrån den ekonomiska kontexten. 
På samma gång vill jag betona att med utgångspunkt i fenomenets natur krävs det att fenomenet 
skall sättas i en bredare kontext som ska innefatta båda kön lika mycket, då fenomenets 
konsekvenser kan vara lika förödande för båda sociala grupper. Framtida studier kring fenomenet 
skulle i sådant fall kunna analyseras utifrån flera teoretiska synsätt, exempelvis Michael Foucaults 
maktperspektiv på en internationell samhällsnivå, med fenomenets samtida dimensioner och 
karaktär med uppenbara möjligheter för vissa, samtidigt som det begränsningar för andra, även 
kan relateras till de globala politiska, ekonomiska och sociala processerna på den 
världsomfattande arenan. Denna förhärskande takt berör oss alla, med kön, etnisk- och 
kulturelltillhörighet som en betydande grund för den sociala polariseringen. 

                                                 
127 Månson, P. (red) (2000) sid. 135 
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Sammanfattning 
Vi har tagit del av informanternas erfarenheter av människohandelsproblematiken i 
utvecklingslandet Bosnien- och Hercegovina. Studiemetoden bygger på kvalitativa, 
halvstrukturerade intervjuer samt att analysen utfördes med hjälp av ad hoc- skapade teman vilka 
sedan sammanfogades med olika teorier kring den ekonomiska globaliseringen samt feministiska 
teorier. Motivering till varför har jag valt att sätta uppsatsens fokus på 
människohandelsproblematiken i Bosnien- och Hercegovina grundas på min uppfattning att 
landet med sin bräckliga ekonomiska och politiska karaktär har en betydande roll för fenomenets 
utsträckning på både regional såväl som internationell nivå. Då en ofta förekommande tvistefråga i 
samband med den allmänna debatten om fenomenets dimensioner och karaktär har varit huruvida 
fattigdomsbekämpning kan gynna bekämpningsinsatserna riktade mot människohandel har jag i 
uppsatsen valt att fokusera på de sista två decenniernas ökande ekonomiska klyftor mellan rika 
och fattiga och i vilken mån dessa omvandlingsprocesser kan tänkas påverka kvinnans 
samhällsposition. Utöver detta har jag på samma sätt fokuserat på aktörernas syn på genus och 
genusordningen då jag anser att den ekonomiska aspekten inte bör betraktas som den avgörande 
faktorn i detta sammanhang. Mitt syfte var därför att belysa vilka uppfattningar som må ges till 
fenomenet människohandel, inklusive dess offer och förövare av de för uppsatsen relevanta 
aktörerna, samt om det finns skillnader i dessa uppfattningar och hur dessa i så fall förklaras.  
  
Vad som med hjälp av olika teorier kring globalisering framkommer i analysdelen är att de två 
sista decenniernas globala omvandlingsprocesser, har haft en stor betydelse för både ekonomisk 
och politisk polarisering mellan vissa världsdelar samtidigt som dessa dessutom tycks ha förstärkt 
den traditionella genusföreställningen på individnivå som grundar sig på de biologiska 
könsskillnaderna. För att kunna få en förståelse för dessa utvecklingsgångar har jag i 
analysmaterialet med hjälp av olika feministiska teorier sökt efter informanternas föreställningar 
om kön vilka kommer till uttryck genom aktörernas föreställningar om offer respektive förövare. 
Då de deltagande informanterna är tillhörande två olika samhällssektorer, nämligen statlig och 
icke-statlig sektor, går det att göra en distinktion mellan deras sätt att resonera kring studiens 
centrala frågeställningar. I synnerhet vill jag konstatera att informanterna ur båda grupperingarna 
förfogar över en gemensam syn att ekonomin utgör en betydande faktor för att någon skall 
lockas in i och falla offer för människohandelns komplexa problematik. En skillnad är dock 
uppenbar då informanterna tillhörande statliga myndigheter anser att ekonomin utgör en relevant 
förklaringsaspekt, men endast då diskussionen håller sig inom ramarna för fenomenets materiella 
natur. Vad som på så sätt framkommer i studien är en uppdelad syn på bland informanterna kring 
genus. I själva föreställningen om fenomenet tycks det således finnas en starkt inbyggd 
föreställning om de patriarkala praktiker enligt vilka mäns agerande värderas högre än kvinnans. 
Denna föreställning tycks mig dessutom vara djupt inbyggd i det bosniska samhället då den på en 
uttryckligt sätt avspeglas även genom en uppenbar könsuppdelning mellan anställda inom statlig 
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respektive icke-statlig sektor samt genom en tydlig misstro bland dessa där solidarisk insikt och 
samarbete fortfarande verkar utgöra en blott abstrakt, politisk korrekt vision. 
 
Sammanfattningsvis går det att konstatera att aktörernas olikartade synsätt kring fenomenet, 
samtidigt som offer och förövare inte bara undergräver det pågående bekämpningsarbetet mot 
fenomenet utan även bidrar till bristande framtidsinsatser gällande människohandelns 
problematik. Samtidigt vill jag även peka på nödvändigheten till ett mer synkroniserat synsätt 
kring genus då människohandelns komplexa karaktärer är av en natur som endast kan förstås och 
motarbetas genom ett anpassbart genus syn. Ett gemensamt synsätt finner jag också av stor 
angelägenhet, då det endast genom denna blir möjlig att åstadkomma en samanhållen nationell 
strategi för fenomenets bekämpning. Endast på så sätt blir det möjligt att åstadkomma en 
ansenlig och rättvis lösning för båda utsatta grupper, nämligen kvinnor och män i 
människohandelns komplexa karaktär.   
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