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ABSTRACT 

Human trafficking is one of the biggest social problems in Nepal with over 

12.000 Nepali women and children being trafficked over the border to India 

every year. Despite the scale and the severe consequences of trafficking in 

the Nepalese society, very little is known about efforts to rehabilitate 

survivors of human trafficking. The purpose of this study was to illustrate the 

rehabilitation methods and interventions in Nepal. It is based on the results 

from five interviews with three different nongovernmental organizations in 

Nepal. The result from this study shows that counseling is the main 

intervention for rehabilitation of the mental health of victims of trafficking. 

Findings also showed that nongovernmental organizations in Nepal also use 

other interventions to integrate the women back into the society, such as 

skills training, education and physiological treatment. To better understand 

these interventions and to conceptualize our findings we have used different 

theories such as, Empowerment, Crises work and Cognitive Behavioral 

Therapy. We have also used Hasenfelds organization theory which helps to 

illustrate the work structure in the organizations behind the methods and 

interventions. Result showed that people-changing is the main organizational 

strategy for the nongovernmental organizations. The study has practical 

implications in that it highlights the need for, not only more resources, but 

also an awareness of the complexity of the issue of rehabilitation as well as 

the need for a multitude of interventions. 

Keywords: Human trafficking; Rehabilitation work; Nepal; Empowerment 
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1. Inledning 

Människohandel, även så kallad Trafficking är nutidens form av slaveri där 

främst barn och kvinnor säljs och utnyttjas som egendom runtom i hela 

världen. Människor som faller offer för trafficking exploateras som varor, 

som kan säljas om och om igen. Både flickor och pojkar utnyttjas i olika 

syften, såsom exempelvis sexuellt, som billig arbetskraft, som soldater, och 

de kan också tvingas begå stölder eller adopteras bort (Unicef, 2010).  

I FN: s protokoll “The protocol to prevent suppress and punish trafficking in 

persons especially women and children, supplementing the United Nations 

convention against transnational organized crime”, som sammanställdes år 

2000, definieras ’trafficking’ som följer: 

"Trafficking in persons" shall mean the recruitment, transportation, 

transfer, harboring or receipt of persons, by means of the threat or 

use of force or other forms 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 payments 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 (UN 2001)” 

 

Sammanfattningsvis betyder FN:s definition att all verksamhet som innebär 

att en person förvaras och/eller transporteras under hot i exploateringssyfte 

ska klassas som trafficking. Exploateringen kan omfatta antingen 

prostitution, tvingad arbetskraft eller organdonation. 

Både män och kvinnor, samt barn utsätts för trafficking, men majoriteten är 

av det kvinnliga könet, där hela 80 % utgörs av kvinnor. Den absolut 

vanligaste formen av trafficking är sexuell exploatering (ca 79 %), där flickor 
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och kvinnor är överrepresenterade, och den näst vanligaste formen av 

trafficking är tvångsarbete (ca 18 %) (Tsutsumi et al. 2008:1842). 

 

Trafficking är en vidsträckt och växande brottslighet som finns överallt i hela 

världen, även i Sverige. FN beräknar att ungefär 1,2 miljoner barn utsätts för 

trafficking varje år, och att de kriminella aktörerna tjänar omkring 7 miljarder 

dollar årligen på människohandeln. Näst efter narkotika- och vapenhandeln 

är människohandeln den tredje största brottsliga verksamheten i världen, och 

handeln av människor bidrar till ett globalt växande problem (Unicef, 2010).  

Trots att trafficking existerar världen över, är omfattningen av den betydligt 

större i främst utvecklingsländerna, och däribland framförallt i Asien. Den 

ekonomiska aspekten är en stor bidragande faktor till detta, där människor 

säljer människor för egen överlevnad.  Indien är den största nationen för 

handel med människor, i ett sexuellt syfte, där Nepal är ett av de mest utsatta 

länder för trafficking över gränsen till Indien. Det beräknas att ca 12,000 

kvinnor och barn årligen utsätts för trafficking över gränsen från Nepal till 

Indien. Över 200,000 nepaleser arbetar inom sexindustrin i Indien, dock 

gömmer dessa siffror ett stort mörkertal, där siffran likväl skulle kunna uppgå 

till det dubbla antalet (Simkhada 2008:235).  
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2. Problemformulering 

Konsekvenserna för de som faller offer för trafficking är mycket allvarliga, 

oftast livsavgörande. Många utsätts bland annat för hot, misshandel, 

övergrepp, våldtäkt, tortyr, fysiska skador, förödmjukelser och förnedring. 

Människor som utsätts för trafficking får oftast fysiska skador men också 

psykiska men, såsom trauma och depression. För unga och främst kvinnor 

som utsatts för sexuell exploatering kan trafficking även generera i allvarliga 

sociala konsekvenser, då de på grund av skam och skvaller får det svårt att 

accepteras av sin omgivning vilket leder till social utsötning. Risken är stor 

för att de på nytt ska utnyttjas genom prostitution eller annan exploatering, då 

de allt för sällan får den hjälp till rehabilitering som de behöver (Unicef 

2010). 

Trafficking är ett fenomen som det forskats väldigt mycket kring, dock med 

andra inriktningar än fokus vid det rehabiliterande arbetet, trots att både 

omfattningen och de allvarliga följder som trafficking medför, finns det 

häpnadsväckande lite forskning kring just detta. Det har gjorts få försök till 

att systematiskt dokumentera strategier för att på bästa sätt återanpassa och 

rehabilitera individer som överlevt trafficking (Richardson, 2009:262). Detta 

outforskade område väckte vårt intresse, då vi i vår kommande yrkesroll som 

socionom, högst sannolikt kommer att stöta på individer som fallit offer för 

sexuell exploatering. Det är av största vikt att fylla på denna kunskapslucka 

för socialt arbete, eftersom att trafficking är ett globalt växande 

samhällsproblem, som många yrkesverksamma inom socialt arbete världen 

över kommer i kontakt med.  

Det är av stor vikt att uppmärksamma fenomenet trafficking, då det berör 

socialt arbete, främst i fattigare länder men även i Sverige. Regeringen i 



 

  9 (71) 
 

Sverige
1
 har utformat en handlingsplan för prostitution och människohandel, 

som omfattar fem insatsområden; ökat skydd och stöd för utsatta, stärkt 

förebyggande arbete, stärkt kvalitet och effektivitet i rättsväsendet, ökad  

nationell och internationell samverkan, samt ökad kunskap. Inom exempelvis 

insatsområdet ökad kunskap eftersträvas forskning och andra former av 

studier (kvantitativa och kvalitativa) för att öka och fördjupa kompetensen 

hos frivilligorganisationer och myndigheter. Vidare är erfarenheter från andra 

länder viktiga för att utforma effektiva åtgärder och interventioner mot 

människohandel, och för att öka samverkan mellan länder.  

I en undersökning gjord av Socialstyrelsen
2
, kan man även konstatera att det 

inte finns något systematiskt arbete med personer som blivit utsatta för 

trafficking i Sverige. De stöd och hjälpinsatser som finns är mer generella 

sådana som främst tillhandahålls av socialtjänsten. Därmed finns ett behov av 

ökad kunskap samt internationell samverkan.  

Att studera rehabiliterande insatser i annat land än Sverige, är också viktigt 

för att lokalisera nya eller alternativa arbetssätt inom det sociala arbetet med 

trafficking överlevare. Detta för att skapa kunskap och förståelse kring 

fenomenet i ett land där trafficking är mer påtagligt än i Sverige, och 

dessutom bringa interventioner och insatser som kan appliceras på liknande 

arbete i andra länder och i Sverige. Nepal är det fjärde fattigaste landet i 

Asien, och därmed ett av de fattigaste länder i hela världen
3
. Det kan därför 

vara främjande för Nepal, där trafficking är det främsta samhällsproblemet, 

att få uppmärksamma det sociala arbetet som bedrivs i samband med 

trafficking, och bidra till forskning. Det är även viktigt att lyfta de metoder 

                                                 
1
 Nyamko Subuni - Utbildningsdepartementet 2011  

2
 Socialstyrelsen 2011  

3
 Uppgiften är hämtade ifrån ”Länder i fickformat – Nepal/Bhutan”, ”Nepal” och 

”Landsfakta – Nepal” och bekräftas av ett antal oberoende sekundärkällor. 
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och den rehabilitering som finns för att kunna utveckla framtida arbetssätt 

utifrån rådande kunskapsläge.  
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3. Syfte och frågeställningar 

Syftet med vår studie är att belysa rehabiliterande socialt arbete med 

individer som fallit offer för trafficking i Nepal, genom att undersöka vilket 

arbetssätt och vilka interventioner och metoder som används, samt att tolka 

dessa utifrån relevanta teorier.  

 Hur fungerar det rehabiliterande arbetet för individer som har fallit 

offer för trafficking? 

 Vilka interventioner och metoder används för att integrera individer 

som fallit offer för trafficking tillbaka in i samhället? 

 Hur kan man förstå de arbetssätt, interventioner och metoder som 

används utifrån relevanta teorier? 
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4. Bakgrund 

Nedan följer en kort presentation om landet Nepal för att skapa en bild av hur 

det nepalesiska samhället ser ut. För att få en inblick i hur organisationerna 

fungerar och arbetar har vi dessutom valt att presentera en kortfattad 

beskrivning av de organisationer som deltagit i vår studie.  

 

4.1. Nepal 

Nepal
4
 är ett land beläget i Asien och ligger mellan Tibet, Indien och China, 

vars population är på ca 29.5 miljoner invånare. Kathmandu är landets 

huvudstad och har ca 1 miljon invånare, medan det bor ca 2.5 miljoner 

invånare i Kathmandu Valley. Allt sedan landet öppnade sina gränser för 

turister att komma in under 1950-talet har landet blivit välkänt för sina 

bergskedjor, och världen över reser turister till Nepal för att trekka i bergen, 

där de mest välkända trekking resemålen är Everest Base Camp och 

Annapurna Sanctuary. 

Nepali anses vara det huvudsakliga språket i Nepal, men där över ett 

hundratal olika dialekter av samma språk finns, samt ett antal andra språk. De 

två största religionerna som existerar i Nepal är Hinduismen och Buddismen, 

vilka samverkar fredligt i landet, och Nepal är även Buddhas födelseland. 

Nepal är det fjärde fattigaste landet i Asien, och därmed ett av det fattigaste 

länder i hela världen. Majoriteten av befolkningen i Nepal lever under fattiga 

förhållanden, med en årsinkomst på ca 5000 svenska kronor, där inkomsten 

främst grundar sig på lantbruk och försäljning av olika slag. Landets 

ekonomiska situation har förändrats i takt med den ökade turismen, i både 

negativ och positiv riktning. Turismen har bland annat bringat fler 

jobbmöjligheter och utbildningsmöjligheter, men samtidigt skapar exempelvis 

                                                 
4
 Uppgifterna i detta avsnitt är hämtade ifrån ”Länder i fickformat – Nepal/Bhutan”, ”Nepal” 

och ”Landsfakta – Nepal” och bekräftas av ett antal oberoende sekundärkällor. 
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bygget av fler och större hotell, och anpassningen till turismen, ett slöseri av 

de redan bristfälliga naturresurser, i form av exempelvis vatten och el. En 

majoritet av Nepals befolkning har inte rinnande och rent vatten, och 

elektriciteten räcker inte till för hela landet, där man som lösning genererar el 

till olika stadsdelar i taget och detta innebär att elektriciteten i huvudsak är 

avstängd större delar av dygnet. 

Nepal har en historia som sträcker sig tillbaka århundraden före Kristus (BC), 

där en av de största händelserna före Kristus var Buddhas födelse. Buddha 

föddes som prins Siddhartha Gautama nära Lumbini i Nepal, och levde i 

Nepal i nära 29 år innan han fann en annan religiös väg och hittade sig själv 

som Buddha. Nepal är en monarki och har haft ett led av 29 stycken kungar, 

där kung Yalambar var den första i ledet, ca 700 år före Kristus. 

Under främst 1900-talet kämpade Nepals befolkning för demokrati mot den 

dåvarande kungen Birendra, där målet med en massdemonstration var att 

kungen skulle acceptera en reformation vilken skulle innebära ett 

demokratiskt valt parti i styre av landet. Detta ledde till att det värsta 

inbördeskriget i Nepals historia bröt ut, under 1996 – 2005, vilket därmed 

pågick under 10 år. Kriget resulterade i nära 13,000 dödsfall, och utan 

politiska framgångar för folket. 

År 2000 skedde en av de värsta massakerna i Nepals historia, hela den 

dåvarande kungafamiljen på 10 medlemmar sköts till döds, däribland Kung 

Birendra samt drottningen Aishmarya. Massakerna utfördes av kronprinsen 

Dipendra, efter skottlossningen tog prinsen även sitt eget liv. Motivet är än 

idag okänt, men misstankar om ett kärleksdrama tros finnas bakom tragedin.  

Trots att Nepal numera styrs mer demokratiskt med premiärminister, och 

kungen endast har en mer symbolisk makt, finns det fortfarande oroligheter i 

landet, detta med de ekonomiska förhållandena som främsta orsak. 
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4.2. Maiti Nepal 

Organisationen Maiti Nepal grundades 1993 av Ms Anuradha Koirala, och är 

beläget i Gaushala, Kathmandu i Nepal. Maiti Nepal syftar till att bedriva ett 

arbete mot trafficking, där visionen är ett samhälle fritt från sexuell 

exploatering. Organisationen är icke-statligt styrd, och finansieras av 

donationer utan vinstdrivande syfte (Maiti Nepal, 2008).  

Maiti Nepal arbetar både på samhälls- och individnivå, vilket resulterar i ett 

arbete utifrån ett helhetsperspektiv. Organisationen driver bland annat ett 

rehabiliterande arbete för kvinnor och barn som har varit utsatta för 

trafficking, genom att tillhandahålla sjukvård, utbildning, terapi och skyddat 

boende på organisationen. På rehabiliterings- och krishemmet hjälper de 

kvinnor som är i behov av omedelbar vård, både fysiskt och psykiskt.  De 

utför även ett ekonomiskt stödjande arbete då de verkar för att inspirera 

kvinnorna till att bli ekonomiskt trygga, genom att lära dem 

inkomstbringande färdigheter.  Maiti Nepal verkar dessutom för att skapa 

möjligheter för förvärvsarbete genom att förse micro kreditlån till 

egenföretagande projekt som genererar inkomst (Maiti Nepal, 2008) 

Maiti Nepal har ett nära samarbete med den Indiska regeringen, den Indiska 

polisen och frivilligorganisationer i Indien för att rädda och ta hem kvinnor 

som blivit utsatta för trafficking. De hjälper dessutom till med att arrestera 

hallickar, och med juridiskt stöd genom att ställa de anklagade för 

inblandning i trafficking inför rätta (Maiti Nepal, 2008).   

 

Maiti Nepal verkar för att skapa en ökad medvetenhet om trafficking, 

barnprostitution och barnarbete i samhället och bland beslutsfattande inom 

regeringen i Nepal. För att minska problemet med trafficking i samhället är 

Maiti Nepal verksamma i de kampanjer som bedrivs på olika platser runtom i 
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landet, som syftar till att öka medvetenheten bland befolkningen om 

trafficking och om riskerna som finns för flickor (Maiti Nepal, 2008). 

Så kallade ”förebyggande hem” upprättas i områden där risken för trafficking 

anses vara hög. Flickor som löper risk att utsättas för trafficking skyddas i de 

förebyggande hemmen under en fyra- till sex månaders period där de erbjuds 

terapi, utbildning, inkomstgenerande färdigheter, omfattande information och 

utbildning om trafficking. Det förebyggande arbetet som bedrivs syftar även 

till att förbereda flickorna att bli sociala aktivister så de kan tala för sina egna 

rättigheter (Maiti Nepal, 2008).  

 

4.3. Shakti Samuha 

Shakti Samuha är en icke-statligt styrd organisation
5
, som grundades 1996 av 

en grupp Nepali kvinnor som själva fallit offer för trafficking över gränsen 

till Indien. Dessa kvinnor slöt samman efter deras räddning från bordeller i 

Indien, för att kämpa mot trafficking, och Shakti Samuha blev år 2000 

officiellt registrerade som en organisation. Shakti Samuha kom att bli den 

första organisationen i Nepal som bedrivs av trafficking överlevare (Shakti 

Samuha, 2011). 

Organisationen är placerad i Gaurighat, Kathmandu i Nepal och Shakti 

Samuha syftar till att bedriva ett arbete mot trafficking, där huvudsyftet är att 

sprida kunskapen om riskerna kring trafficking och därmed medvetengöra 

människor som befinner sig i riskzoner för trafficking. Organisationen arbetar 

också för att försäkra mänskliga rättigheter för trafficking överlevare och 

stärka dessa kvinnor och barn till att återigen intrigeras i samhället (Shakti 

Samuha, 2011). 

                                                 
5
 Non-govermental organisation. 



 

  16 (71) 
 

Organisationen bedriver ett rehabiliterande och integrerande arbete med 

individer som fallit offer för trafficking, samt ett upplysande arbete ute på 

fältet. För trafficking överlevare kan organisationen erbjuda skyddat boende, 

utbildning, inkomstgenererande färdigheter i form av arbetsträning samt 

rehabiliterande insatser. Organisationen använder sig också av så kallade 

”empowering programs”, vilka är till för att stärka den enskilde individen 

(Shakti Samuha, 2011). 

Shakti Samuha är en organisation som aktivt arbetat mot trafficking, och var 

bland annat den första organisationen att starta en Nationell konferens i 

arbete mot trafficking. Den första konferensen hölls 2007 där över 180 

trafficking överlevare deltog. Under konferensen deltog även representanter 

från regeringen samt ifrån media, och huvudämnet under konferensen var just 

problemet trafficking i Nepal, och hur man ska arbeta aktivt mot trafficking 

(Shakti Sandesh, 2011). 

 

 

4.4. ABC Nepal 

Organisationen ABC Nepal är en ideell organisation som arbetar för 

mänskliga rättigheter, och som startades under 1990-talets början av Mrs 

Durga Ghimire. ABC Nepals huvudsakliga vision är att förebygga trafficking 

av kvinnor och barn, samt att få ett samhälle fritt från trafficking och våld. 

Organisationen arbetar även för att bevara och stärka kvinnor och barns 

rättigheter (Abc Nepal, 2007). 

ABC Nepal arbetar bland annat med kvinnors ekonomiska situation då de 

exempelvis tillhandahåller förvärvsarbetsmöjligheter genom att erbjuda 

träning inom skrädderi, matlagning, ljusstöpning etc. samt jobbplacering 

eller praktik. Vidare erbjuder organisationen stipendium baserade 

program/utbildningar för flickor som riskerar fattigdom och trafficking (Abc 

Nepal, 2007). 
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Organisationen arbetar även på samhällsnivå, genom att försöka nå ut med 

information om trafficking och HIV/AIDS till befolkningen via 

radioprogram. Detta för att öka medvetenheten och skapa en positiv attityd 

mot förändring. De arbetar även med ett projekt som ska stärka 

övervakningen i gränsområden genom ett samarbete med polis, 

säkerhetstjänst och andra frivilliga organisationer (Abc Nepal, 2007).  

ABC Nepal arbetar även individinriktat, då så kallade säkra hem finns för de 

kvinnor och barn som har blivit räddade från trafficking. Vid dessa hem står 

rehabilitering i fokus, varpå exempelvis terapi, sjukvård, logi, utbildning och 

färdighetsträning finns tillgängligt för kvinnor och barn. Vidare fungerar 

organisationen främjande för kvinnors ekonomiska situation, genom att bistå 

med startkapital för egenföretagande. Syftet med detta är att stärka kvinnor 

att bli ekonomiskt oberoende och ge dem förtroende och färdigheter för att 

återintegreras i samhället (Abc Nepal, 2007).  
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5. Metod 

Vi valde att bedriva fem veckors fältstudier i Nepal. Studien kom naturligt att 

bli av kvalitativ karaktär då vårt mål med densamma var främst att bringa 

förståelse kring ämnet. En studie av mer kvantitativ karaktär anser vi inte 

hade uppnått de utförliga och djupa resultat som vi fått genom ett kvalitativt 

tillvägagångssätt. I enlighet med Alvesson kännetecknas just kvalitativa 

studier av analyser av mer komplexa fenomen, såsom exempelvis, 

samhällsproblem likt vårt eget valda område (2000:81). Med vår studie avser 

vi att öka förståelsen kring ett specifikt fenomen, där vi arbetat ute på fältet 

nära våra informanter, och detta anses i enlighet med Denscombe vara en klar 

styrka i just kvalitativa studier (2009:323). Vårt undersökningsområde 

kännetecknas av en mer komplex karaktär, där trafficking är ett socialt 

problem och det rehabiliterande arbetet kring detsamma kan te sig väldigt 

olika från en organisation till en annan. I enlighet med en kvalitativ studie 

kan vi dock producera en insikt och förståelse kring ett ämne, olikt 

kvantitativa studier där man främst avser bringa statistisk data och mer 

generaliserbara resultat (Denscombe, 2009:398f). 

En svaghet med kvalitativa studier kan vara att undersökningen ofta blir 

färgad av forskarens identitet och åsikter, vilket kan leda till felaktiga 

vinklingar av verkligheten, då forskaren i vissa fall bekräftar sina 

förväntningar och förkunskaper (Jacobsson, 2008:168f). För att undvika detta 

har vi som forskare främst varit väldigt medvetna och vi har haft som mål att 

förhålla oss öppna gentemot fältet. Dock är vi också medvetna om att vår 

kännedom kring västerländska teorier och tillvägagångssätt högst sannolikt 

har påverkat oss till viss del i vårt arbete på ett eller annat sätt.  
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5.1. Semistrukturerade intervjuer 

Vi valde att använda intervjuer som metod i vår studie, då intervjuer kan 

bringa kunskap om uppfattningar och erfarenheter och därigenom insikt i 

komplexa fenomen, vilket stämde överens med vårt syfte. Enligt Denscombe 

utgör intervjuer en lämplig metod när forskaren vill få insikt i komplexa och 

subtila fenomen utifrån människors åsikter, uppfattningar, känslor och 

erfarenheter (2009:232).  

Vi valde att använda oss av semistrukturerade intervjuer i vår studie, då det 

låg i vårt intresse att lyfta fram ett antal specifika frågor
6
 samtidigt som vi 

även ville ge utrymme för öppna svar. Semistrukturerade intervjuer innebär 

som regel, en redan i förväg uppställd förteckning med ämnen som ska 

behandlas och frågor som ska besvaras (Denscombe, 2009:234) Vi hade 

innan intervjuerna förberett ett antal kategorier med tillhörande 

frågeställningar att lotsa oss igenom intervjuerna. Detta gav oss som fördel 

ett manus att följa under intervjuns gång. Till skillnad från strukturerade 

intervjuer där informanten erbjuds ett begränsat antal svarsalternativ, erbjuds 

informanten vid semistrukturerade intervjuer möjlighet att själva få utveckla 

sina idéer och synpunkter. Därmed får respondenten tala mer utförligt kring 

ämnena och frågorna vilket resulterar i öppna svar (Denscombe, 2009:234f). 

Vi valde den semistrukturerade intervjuformen framför den strukturerade just 

för att få mer öppna svar, samt att ge tillfälle för diskussioner, men ändock 

under en viss struktur. Nackdelen med semistrukturerade intervjuer kan vara 

tidsaspekten, där frågor exempelvis kan sväva ut, och ta betydligt längre tid är 

beräknat. Dock ansåg vi att värdet av informanternas egna idéer och 

synpunkter, samt diskussioner var av stor vikt för vår studie, och därmed 

förbisågs tidsaspekten något. 
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Vi utförde våra intervjuer på plats på den aktuella organisationen, då 

informanterna önskade detta. Vid fyra av fem intervjuer använde vi oss av 

tolk, som organisationerna själva tillhandhöll, och samtliga intervjuer 

utfördes på engelska. I samband med användning av tolk är det viktigt att 

som forskare vara införstådd med att tolkningen kan vara felaktig. 

Användningen av tolk kan anses som en svaghet, då det kan leda till 

feltolkningar och missförstånd, då tolken återger informanternas svar med 

sina egna ord, detta innebär att forskaren mottar en andra tolkning av det 

ursprungliga svaret. Då det förelåg språkliga skillnader mellan oss och våra 

informanter var det nödvändigt med tolk för att överhuvudtaget kunna utföra 

intervjuerna, därmed beaktade vi aspekten om feltolkningar men övervägde 

detta för studiens betydelse. 

Vid en organisation utfördes vi en gruppintervju då informanterna föredrog 

detta, där två informanter samt en tolk deltog. Enligt Denscombe är 

gruppintervjuer tids- och kostnads effektiva sådana, då man som forskare får 

flera svar på en och samma fråga, dessutom finns det utrymme för 

diskussioner respondenterna emellan vilka kan stimulera deltagarna, då de tar 

del av varandras tankar och svar (2009:236f). Diskussionerna ger även 

utrymme för reflektion, vilket kan berika informanternas svar (Denscombe 

2009:237). Under vår gruppintervju uppkom diskussioner informanterna 

emellan, och vi fick ta del av alla parters uppfattningar och åsikter rörande 

frågorna. En nackdel med gruppintervjuer kan vara, i enlighet med Robson, 

att antalet frågor kan begränsas där tidsaspekten kan tänkas sätta stopp för 

djupgående och mer utförliga diskussioner (2002:285). Dock under vår 

gruppintervju uppfattade vi inte tidsaspekten som något problem. Vi ansåg att 

det fanns tillräckligt med tid för att få svar på samtliga av våra frågor, och det 

fanns även utrymme för att ställa följdfrågor och mer spontana frågor, samt 

diskussioner, vilket som fördel resulterade i ett rikt material. Nackdelen för 
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vår del blev naturligt ett mer tidskrävande arbete med transkribering och 

sammanställning av materialet.  

Inför alla intervjuer delade vi ut ett informationsbrev
7
, i vilket vi redogjorde 

för syftet med vår studie och på vilka premisser informanterna deltog. I 

informationsbrevet fanns även en förfrågan om att få använda ljudinspelning 

under intervjuerna. Dock fick vi endast spela in, på en av fem intervjuer. 

Detta medförde att vi till största del fick använda oss av anteckningar. 

Denscombe menar att fältanteckningar som görs under själva intervjun 

dessvärre inte i exakthet kan återge vad respondenten har sagt, detta innebär 

att forskaren måste förlita sig på sitt minne, vilket kan leda till feltolkningar 

av olika slag (2009:258). Trots att vi endast kunde ta fältanteckningar på 

majoriteten av våra intervjuer så hade vi som fördel att vi var två forskare 

under varje intervju, och fick på så sätt dubbel uppsättning av anteckningar. 

Vi såg även till att transkribera intervjuerna så fort som möjligt efter dess 

genomförande, medan vi fortfarande hade intervjuerna färskt i minnet. I en av 

intervjuerna använde vi oss av ljudinspelning, vilket naturligt gjorde 

transkriberingsarbetet betydligt lättare, samt gav oss ett mer exakt material. 

Robson menar att ljudupptagning har som fördel att det är en permanent 

informationskälla, vilken man kan återgå till och som återger respondenten 

ordagrant (2002:290).  

 

5.2. Urval 

Vårt urval av intervjuinformanter skedde systematiskt utifrån i förväg 

formulerade kriterier. Vi gjorde ett icke-sannolikhetsurval där vi fokuserade 

på en mindre grupp informanter. Denna typ av urval görs främst vid 

kvalitativa metoder vilka kännetecknas i enlighet med Denscombe, av att 
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urvalet inte sker slumpmässigt (2009:36f). Då vi avsåg att använda intervju 

som metod passade detta urval. Inom icke-sannolikhetsurval finns ett flertal 

specificerade urvalsätt som mer detaljerat beskriver hur man går tillväga. Vi 

har utgått från ett subjektivt urval, vilket innebär att vi redan i förväg har valt 

ut informanter som vi antog besatt den kunskap som är viktig för vår studie 

(Denscombe 2009:37). Då vi avsåg att studera det rehabiliterande sociala 

arbetet valde vi yrkesgruppen psykologer, utefter en förkunskap om att 

psykologer bedriver denna form av arbete i Nepal.  

Vår urvalsgrupp fungerade som källa till kunskap om det rehabiliterande 

arbetet utan att nödvändigtvis själva ha fallit offer för trafficking. I enlighet 

med följande kriterier avgränsade vi urvalet; (i) individen i fråga ska verka 

eller arbeta för en organisation, (ii) och denne ska också ha goda kunskaper 

om organisationen, och arbeta rehabiliterande med individer som fallit offer 

för trafficking. 

 

5.3. Fältarbete 

Vi valde att bedriva fältarbete på plats i det aktuella landet vi avsett att 

studera, Nepal. Vi hade tidigare tagit kontakt med yrkesverksamma i Sverige 

med samband och kontakter till Nepal och arbetet med trafficking frågor. 

Genom olika kontaktpersoner i Sverige lyckades vi få kontakt med en av de 

största organisationerna i Nepal som arbetar just med trafficking frågor. Vi 

valde att innan avresan till Nepal genom e-post kontakta denna organisation 

med förfrågningar på medverkan i vår studie. När vi anlänt till Nepal kom det 

att visa sig att intervjuerna och att finna informanter till dessa skulle bli 

betydligt svårare än vi hade räknat med. Detta medförde att vi på plats i 

Nepal fick ta kontakt, genom telefon och e-post med andra stora 

organisationer som också de arbetar med trafficking frågor, för att få ihop ett 

tillräckligt antal informanter. Urvalsgruppen psykologer som vi valt som 
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informantgrupp, visade sig bestå av ett betydligt mindre antal i Nepal än vi 

räknat med. I huvudsak fanns en person på varje organisation med titeln 

psykolog, vilket medförde att vi inte kunde utföra samtliga av våra intervjuer 

på ett och samma ställe som vi tänkt sedan innan. Att finna våra informanter 

blev en utmaning vi ställdes inför på plats i Nepal, vilket hade som nackdel 

att vi inte kunde göra någon mer djupgående undersökning av 

organisationerna i fråga, i förväg, vilket vi gjort på den först tänkta 

organisationen. Vi hade heller inte möjlighet att i alla fall kontakta 

organisationen i förväg, vilket bidrog till att vi fick ge oss ut till den 

stationerade organisationen och där hoppas på att de ville ställa upp på en 

intervju. Trots att vi e-postat alla organisationer i förväg, och frågat om vi 

fick komma dit och utföra intervjuer, så hann inte alla under vår vistelse i 

Nepal svara på dessa e-postmeddelanden, vilket medförde att vi fick åka ut 

oanmälda till organisationerna.  

Andra svårigheter vi stötte på i landet var just kommunikationen, dels den 

genom oss som forskare och våra informanter vid intervjuerna, dels också 

kommunikation, såsom telefon och internet. Det fanns oftast tillgång till 

internet och datorer, men på grund av landets brist på elektricitet innebar det 

att datorer och dylikt närsomhelst kunde stängas av i samband med mindre 

strömavbrott. Detta medförde vissa komplikationer att skriva denna studie på 

plats i landet. 

 

5.4. Validitet och reliabilitet  

Vi har i vår studie arbetat utifrån vårt syfte och med att besvara våra 

frågeställningar, vilket kan förespråka en god validitet eftersom vi har 

undersökt det vi avser att undersöka. Enligt Holme & Solvang generar urvalet 

endast i god validitet och därmed i giltig information om vi mäter det vi avser 
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att mäta (2008:156). En god reliabilitet föreligger om det tillvägagångssätt 

man använder i studien ger samma resultat vid ett annat oberoende 

forskningstillfälle, vilket därmed innebär att studien har en hög grad av 

tillförlitlighet (Holme & Solvang 2008:163). Det förs dock en diskussion 

kring huruvida dessa begrepp är användbara inom kvalitativ inriktad 

forskning, då validitet och reliabilitet bygger på den kvantitativa forskningen. 

Med en kvalitativ studie avser man att belysa ett fenomen mer djupgående, 

vilket är en kvalitativ studies styrka. Detta innebär att resultatet eller 

forskningen inte nödvändigtvis behöver kunna göras om, och där få samma 

eller liknande resultat (Denscombe 2009:398) Jacobsson anser att en 

kvalitativ studie bygger på en välgrundad och solid forskning (2008:165f). 

Kvalitet i en kvalitativ studie är av större vikt än generaliserbara resultat 

(Jacobsson 2008:165f).  

 

5.5. Svagheter 

En svaghet i vår studie är språkskillnaderna där de flesta av våra informanter 

talade en mycket bristfällig engelska. Vår egen oförmåga att tala och förstå 

Nepali var också det en given begränsning. Vi var därmed tvungna att 

använda oss av tolk vilket kan resultera i feltolkningar. Dock skulle studien 

vara ogenomförbar utan tolk då majoriteten av befolkningen i Nepal inte talar 

engelska. En annan svaghet i vår undersökning skulle kunna vara 

tillvägagångssättet att hitta informanter. Det var helt klart en större utmaning 

på plats i Nepal än vad vi kunnat föreställa oss. Detta bidrog till att vi fått 

använda oss av de organisationer vi fick tag på, vilket skulle kunna ses som 

en svaghet i den bemärkelsen att vi inte var riktigt förberedda och pålästa om 

de organisationer vi hittade i Nepal.  
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5.6. Etiska överväganden 

Vi valde att beakta Vetenskapsrådets (2002) fyra huvudkrav vid forskning 

inom det samhällsvetenskapliga området, detta för att inte överskrida några 

etiska gränser i vår forskning. Dessa krav benämns som följer, 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet, vilka vi noga studerat innan, samt vilka vi utgått ifrån i våra 

etiska överväganden (Vetenskapsrådet, 2002:6). 

På plats i Nepal, valde vi att lämna ut ett informationsblad
8
 till samtliga 

intresserade informanter, vilket innefattade information kring vår studie, samt 

villkor för informantens deltagande. I enlighet med informations- och 

samtyckeskravet, ansåg vi att det var av stor vikt att tillkännage på vilka 

premisser informanterna deltog, samt att få ett samtycke, antingen skriftligt 

eller muntligt från samtliga deltagare (Vetenskapsrådet, 2002:7ff). 

Frivilligheten var ett grundläggande krav i vår forskning, vilken kom att 

genomsyra hela vårt arbete. Det var av stor vikt för oss att ta hänsyn till den 

enskilde informantens integritet, samt dess medverkan på frivilliga premisser. 

Vi såg till att noggrant informera våra deltagare om att deras medverkan 

skedde helt på frivillig basis, där de när- och hur som helst kunde avbryta en 

intervju eller dra sig ur densamma. Detta skulle i så fall ske utan några som 

helst konsekvenser för den enskilde informanten, i enlighet med 

vetenskapsrådets etiska riktlinjer (Vetenskapsrådet, 2002:10). Samtliga 

informanter fick ta ställning till deras medverkan eller ej, samt gav vi dem 

makten att avgöra på vilka premisser (Holme & Solvang, 2008:32f). 

 

Samtliga informanter har vi valt att hålla anonyma i vår studie med hänsyn 

till deras integritet, samt till den i vissa fall utelämnande information som de 

delgivit oss. Vi valde att hålla alla våra informanter anonyma, även om så 

inte var önskvärt av den enskilde personen, och detta beslut togs av oss som 
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forskare med hänsyn till de resterande deltagarna och skyddandet av deras 

identitet. Genom att hålla alla våra informanter anonyma, bidrog vi till ett 

försvårande arbete att spåra eller identifiera den enskilde individen (Holme & 

Solvang, 2008:32f). Vi har valt att benämna våra informanter, Psykolog 1, 

Psykolog 2, Psykolog 3 och Gruppintervju Psykolog 4 och 5. Däremot har vi 

inte redogjort för vilken organisation de tillhör, vilket försvårar möjligheterna 

att spåra informanterna.  I enlighet med detta har konfidentialitetskravet till 

viss del beaktas. Vidare valde vi att informera våra informanter om vår egen 

tystnadsplikt som forskare, och vi hade dessutom förberett ett skriftligt intyg 

för att styrka detta, vilket vi, vid begäran kunde signera och utlämna till 

informanten (Vetenskapsrådet, 2002:12).  

 

Allt material vi insamlat ute på fältet, främst intervjuerna, är material som vi 

endast använt och kommer att använda i denna studie. Detta innebär att vi 

endast använt intervju materialet i forskningssyfte, och därmed har vi som 

forskare arbetat i enlighet med nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002:14). 

Under vårt fältarbete har vi i största möjliga mån involverat våra informanter 

i vår studie, och vi har varit noggranna med att våra deltagare varit väl 

införstådda med syftet till vår studie. Vi har efter hemresan från Nepal, 

fortsatt att hålla kontakten med organisationerna. Vårt framtida mål ä att 

kunna delge en engelsk version av vår studie till samtliga involverade i 

Nepal. 
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6. Tidigare forskning 

Vår tidigare forskning baseras på vetenskapliga studier relevanta för vårt 

område, som komplement till vårt insamlade material. I ett tidigt skede valde 

vi att börja med artikelsökning för att genom det hitta ett område och en 

inriktning som intresserade oss. Vårt syfte föddes ur studerandet av tidigare 

forskning, kring ämnet ”trafficking”, där vi upptäckte att det fanns en 

kunskapslucka inom området för rehabiliterande insatser ämnade för 

trafficking överlevare. Detta kom att intressera oss, och därigenom blev vår 

artikelsökning mer begränsad.  

Vi har sökt artiklar i aktuella databaser, i sökningen har vi använt oss av ord 

såsom ”trafficking”, ”Nepal”, ”rehabilitation”, ”interventions”, ”sexual 

abuse”, ”social work”, ”sex”, ”human trafficking”,” prevention”, ”anti-

trafficking”, ”methodology”. De flesta artiklarna fann vi genom sökordet 

”trafficking”, men främst i kombination med andra ord, exempelvis, 

”trafficking” + ”sex”, ”trafficking” + ”Nepal”. Vi använde oss av flera 

olika sökord, då urvalet kom att visa sig mycket begränsat i enlighet med vår 

studieinriktning och vårt syfte. Den databas vi främst har hittat användbara 

artiklar i är, CSA men även ett fåtal i CINAHL. Vi fick ca 2000 träffar i CSA, 

när vi använde sökordet ”trafficking”, dock reducerades antalet träffar 

avsevärt då vi kombinerade sökord och avgränsade oss mer till vårt område. 

Genom artikelsökningen fann vi tidigt att det inte fanns några studier om det 

direkta rehabiliterande arbete med individer som överlevt trafficking, och 

därigenom ingen studie som överensstämde med vårt syfte. Vi har därför valt 

ut ett antal artiklar som vi anser är intressanta och inspirerande för vår egen 

studie, samt vilka som smått har påbörjat och antytt till saknaden av 

forskning kring vårt specifika syfte. Vikten av att ha med denna närliggande 

forskning är att skapa en bild av hur situationen kring trafficking ser ut, just i 

Nepal. Artiklarna vi har valt visar att rehabiliterande arbete med individer 
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som fallit offer för trafficking är ett outforskat område, som behöver 

expanderas.  

Vi har valt att redovisa vår tidigare forskning genom att tematisera studierna 

under två olika teman.  

› Tema 1, Livet efter trafficking, och dess hälsokonsekvenser.  

› Tema 2, Individuella historier hos individer som fallit offer för 

trafficking.  

 

6.1. Tema 1 

Livet efter trafficking, och dess hälsokonsekvenser. 

6.1.1. Artikel 1 

“Mental health of female survivors of human trafficking in Nepal” 

Författare: Tsutsumi, A., Izutsu, T., Poudyal, A-K., Kato, S., Marui, E.  

Tidsskrift: Social Science & Medicine 2008. 

 

Studien syftar till att undersöka den mentala hälsans tillstånd, vilket innefattar 

ångest, depression och posttraumatisk stressyndrom, av kvinnliga överlevare 

av trafficking och som bistås av icke-statliga organisationer i huvudstaden 

Katmandu i Nepal (Tsutsumi, 2008:1841). I studien jämförs kvinnor som 

tvingats arbeta som prostituerade med de kvinnor som tvingats arbeta inom 

andra områden (en så kallad icke-sexarbetare grupp) utifrån genomförda 

intervjuer med 164 kvinnliga respondenter (Tsutsumi, 2008:1843). 

Enligt Tsutsumi et al. visade båda grupperna (sexarbetar gruppen, och icke-

sexarbetar gruppen) att en stor andel av kvinnor som överlevt trafficking har 

ångest, depression och posttraumatiskt stressyndrom. I gruppen med f.d. 

sexarbetande kvinnor hade en större andel ångest symptom (97,7 %) i 

jämförelse med den icke-sexarbetar gruppen (87,5 %). När det gäller 

depression hade den sexarbetande gruppen ett högre resultat (100 %) än den 

icke-sexarbetande gruppen (80,8 %). För posttraumatiskt stressyndrom blev 
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resultatet för den sexarbetande gruppen (29,6 %) och för den icke-

sexarbetande gruppen (7,5 %). Tsutsumi anser att kvinnliga överlevare av 

trafficking är betydligt mer sårbara för ångest och depression än för 

posttraumatiskt stressyndrom, jämför med offer för andra traumatiska 

händelser (2008:1845f).  

 

Enligt Tsutsumi tyder resultaten på att de program som finns för att bekämpa 

trafficking även bör innefatta insatser som psykosocialt stöd för att förbättra 

den psykiska hälsan, vilket betyder att de nuvarande insatserna av 

frivilligorganisationer behöver en mer explicit fokus på psykisk hälsa för att 

förbättra rehabiliteringsprocessen för de överlevande kvinnorna av trafficking 

(2008:1846). 

 

6.1.2. Artikel 2 

”Sexual trafficking in Nepal: constructing citizenship and livelihoods” 

Författare: Richardson, D., Poudel, M., Laurie, N. 

Tidsskrift: Gender, Place and Culture 2009. 

Denna studie fokuserar på situationen för Nepals kvinnor som återvänder 

hem efter att ha överlevt trafficking och deras försörjningsmöjlighet, vilket är 

ett område som har fått liten uppmärksamhet inom forskningen. Syftet med 

studien är att lyfta en ny forskningsagenda om försörjningsmöjligheter för 

återvändande kvinnor, samt att lyfta frågor om sexualitet och hur de relaterar 

till utveckling och fattigdomsbekämpning (Richardson, 2009:259). 

Enligt Richardson är kvinnorna i Nepal som återvänder från trafficking några 

av de fattigaste och mest sårbara i Södra Asien, och bristen på hållbara 

inkomstmöjligheter påverkar i hög grad deras tillstånd (2009:262). Inom 

många icke-statliga frivilligorganisationer fokuseras det på 

kompetensutveckling för återvändande kvinnor, men vissa hävdar att det 

finns en betoning på projekt som skapar intäkter i frivilligorganisationernas 
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verksamhet då det är inriktat på traditionella färdigheter såsom bokstavstryck, 

mattvävning, ljusstöpning och stickning. Dessa sysselsättningar ger sällan en 

hållbar inkomst (Richardson, 2009:266).  

 

Enligt Richardson finns det indikationer på att behovet av lämpliga 

kompetenshöjande utbildningar skulle förbättra hjälpen för återvändande 

kvinnor i rehabiliteringsprocessen (2009:267). Det finns en stor brist på 

alternativa sätt generera i hållbar inkomst för återvändande kvinnor i Nepal. 

Det finns däremot flera frivilligorganisationer som arbetar för att stödja 

kvinnor som återvänder och som erbjuder rådgivning, juridiskt stöd, hus och 

färdighetsutbildning som genererar i inkomst. Vissa enskilda organisationer 

bistår även med yrkesutbildning för återvändande kvinnor, t.ex. har kvinnor 

fått utbilda sig till elektriker (Richardson, 2009:267).  

Vidare menar Richardson att studien visar på att många kvinnor som 

återvänder hem från trafficking upplever en social utstötning och därmed 

söker äktenskap. För många kvinnor kan äktenskap ses vara en lösning på 

social utsötning och tillgång till medborgarskap (2009:269). I samband med 

hinduismens dominans i det Nepalesiska samhället arrangeras många 

äktenskap för kvinnor, oftast i unga år då det är viktigt med oskuld och 

renhet, för att de ska bli ansedda som fullvärdiga medborgare i samhället. 

Vidare blir många kvinnors som säljs in i äktenskap sårbara för trafficking, 

samtidigt som återvändande kvinnor kan söka efter äktenskap för att komma 

ur fattigdom och nå social acceptans. Studier har visat att det finns samband 

mellan äktenskap och trafficking, vilket inte är specifikt för Nepal utan 

föreligger på en bredare nivå (Richardson, 2009:270f). 

 

6.2. Tema 2 

Individuella historier hos individer som fallit offer för trafficking. 
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6.2.1. Artikel 1 

“Sex trafficking in Nepal: Survivor characteristics and long-term 

outcomes” 

Författare: Crawford, M. & Kaufman, R. M. 

Tidsskrift: Violence Against Women 2008. 

Studien avser att lyfta, det tillsynes, outforskade området kring rehabilitering 

och vägen tillbaka till samhället för individer som fallit offer för trafficking. 

Fokus har man lagt på landet Nepal, då Nepal är ett utvecklingsland, som är 

ett av det fattigaste länder i världen, och där trafficking är ett stort samhälls 

problem (Crawford & Kaufman 2008:905f).  

Kvinnor och barn är de största riskgrupperna som faller offer för trafficking, 

vilket beror på många olika faktorer, däribland ekonomiska och kulturella 

aspekter (Crawford & Kaufman 2008:907). 

Man har i studien använt sig av kvantitativa tabeller för att påvisa olika 

statistik, för utgångarna för individer som fallit offer för trafficking. 

Statistiken ger en bild av hur kvinnor som blivit utsatta för trafficking och 

lyckas återvända tillbaka i samhället på olika sätt, exempelvis, om de fått 

arbete, och vilket typ av arbete de i så fall fått. Man har också ställt upp en 

tabell på olika symptom som finns dokumenterade efter att kvinnorna 

återvänt till sina byar. I en djupgående undersökning av 20 nepali kvinnors 

dokumenterade historia har man kunnat utläsa att 11 av 20 (55 %) har lyckats 

få arbete, 10 av 17 (59 %) hade blivit gifta. Hälsan hos de individer man 

undersökte tycktes variera, men endast 2 led av fysiska åkommor, såsom 

sexuellt överförbara sjukdomar. 13 av 17 (76 %), uppgav efter en uppföljning 

att de mådde överlag bra (Crawford & Kaufman 2008:910ff). 

Slutsatsen man kommer fram till i denna studie är att det är väldigt vanligt 

med såväl psykiska, som fysiska utgångar som följd av trafficking. Målet 
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med studien var början till ett berikande av den empiriska forskningen kring 

detta ämne (Crawford & Kaufman 2008:913). 

6.2.2. Artikel 2 

”Life histories and survival strategies amongst sexually trafficked girls in 

Nepal” 

Författare: Simkhada, P. 

Tidsskrift: Children & society, 2008. 

 

Studien avser att lyfta den bakomliggande historien hos individer som fallit 

offer för trafficking i Nepal. Man avser att undersöka och redogöra för 

kontexten av trafficking, hur det gick till när nepali flickor blir in lurade i 

trafficking, och överlevnadsstrategier hos de individer som fallit offer för 

trafficking samt livet på en bordell. Målet är att lyfta de individuella 

erfarenheterna och historierna hos flickor som utsatts för trafficking, för att 

bidra med en djupgående information kring ett område där det saknas 

tillräcklig relevant forskning (Simhada, 2008:236).  

Man har gjort sju intervjuer med nyckel informanter för området, för att få en 

bredare kunskap om fenomenet trafficking (Simhada, 2008:236). Vidare har 

man även gjort 42 intervjuer med nepali flickor som utsatts för trafficking 

över gränsen till Indien, men som lyckats ta sig tillbaka till Nepal. Man fann 

respondenterna via frivillig organisationer (Simhada, 2008:237). 

Man har använt sig av två tabeller, där den ena redogör för flickornas ålder, 

etnicitet, religion, utbildning, civilstatus, dessa vid tidpunkt innan de utsatts 

för trafficking. Den andra tabellen redovisar hur det gick till när de blev in 

lurade i trafficking, till vilket land, av vem och även hur det gick till när de 

tog sig ur. Man redovisar båda tabellerna i procent med olika teman som 

huvudkategorier och sedan olika underkategorier som alternativ (Simhada, 

2008:237f).  
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Resterande av studien lyfter sedan dessa olika under alternativ och kopplar 

dessa till flickornas intervjuer. Slutsatserna man kommer fram till är att det 

saknas relevanta interventioner för de flickor som faller offer för trafficking, 

och att både polis och politiker måste arbeta för att skapa ett större skyddsnät 

för de riskgrupper som finns i Nepal. Man anser också att det är viktigt att 

sprida kunskap om trafficking och hur det kan te sig för att riskgrupperna ska 

bli extra medvetna (Simhada, 2008:247). 

 

6.3. Forskningsöversikt 

Vi har valt att ställa upp vår tidigare forskning i en tabell, för att på ett tydligt 

sätt redovisa för artiklarnas, syfte, urval, metod samt resultat. I slutet av 

tabellen har vi valt att lagt till vår egen studie, i syftet att påvisa vad den 

skulle tillföra till den redan existerande forskningen kring ämnet trafficking. 

Vi vill inte jämföra vår studie med den vetenskapliga forskningen, vi avser 

bara att illustrerar hur vår studie kan förstås som en påfyllning till detta 

outforskade område. Tabellen redovisas nedan. 
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Författare, år och 
titel 

Syfte Metod Urval Resultat 

 
Richardson et al. 
2009,  Sexual 
trafficking in Nepal: 
constructing 
citizenship and 
livelihoods  

Att lyfta fram en ny 
forskningsagenda 
om 
försörjningsmöjlighe
terna för kvinnliga 
överlevare av 
trafficking i Nepal, 
samt att lyfta frågor 
om sexualitet och 
sambandet till 
fattigdomsbekämpni
ng 

Fältarbete i olika delar av 
Nepal, som består av 
intervjuer. Intervjuerna 
baserades på olika teman, 
dvs. barndom, processen för 
trafficking, livet när de 
återvänder 

Kvinnliga överlevare för 
människohandel som har 
kommit tillbaka till Nepal, 
med anknytning till en 
hjälporganisation. 
Totalt 28 respondenter 
deltog i studien. 

Att det finns problem med 
kompetensutveckling för 
återvändande kvinnor, 
samt att äktenskap anses 
av kvinnorna som en 
försörjningsmöjlighet. 

Crawford & Kaufman 
2008,  Sex trafficking 
in Nepal: Survivor 
characteristics and 
long-term outcomes 
 

Att lyfta de utgångar 
som kan bli 
konsekvenserna av 
individer som utsatts 
för trafficking. Samt 
börja bygga en 
empiri till ett relativt 
outforskat område. 

Man har använt sig av 
kvantitativa tabeller, där 
statistiken kommer ifrån 
dokumenterad information 
som frivilligorganisationer har 
fört, om kvinnor som utsatts 
för trafficking i Nepal. 

Man har valt ut så kallade 
extrem fall, och till dessa 
hör de Nepali kvinnor som 
blivit utsatta för 
trafficking över gränsen 
till Indien, och blivit sålda 
till bordeller. Av dessa 
fanns 321 fall, där man 
valde ut 80 st. för vidare 
analys. Av dessa 80 valde 
man sedan ut 20 st. för 
detaljerad analys. 

Det finns begränsad 
forskning kring ämnet. 
Men man kan utefter 
denna mindre 
undersökning konstatera 
att rehabiliterande arbete 
och interventioner som 
frivilliga organisationer 
tillgodoser trafficking 
offer ger effekt, med 
positiva utgångar som 
resultat. Dock betonar 
man bristen på forskning 
kring området. 

Simkhada, P 2008, 

Life histories and 
survival strategies 
amongst sexually 
trafficked girls in 
Nepal 

Att undersöka de 
bakomliggande 
historierna hos 
flickor som fallit 
offer för trafficking i 
Nepal 

Man har använt sig av 
djupgående intervjuer, varav 
7 informanter och 42 
respondenter. Alla intervjuer 
utfördes på plats i Nepal, och 
samtliga intervjuer spelades 
in och översattes. Man 
använde sig sedan av 
tematiskt analys av 
materialet. 

Man har valt såkallade 
extrem fall, där neplai 
flickor blivit utsatt för 
trafficking över gränsen 
till Indien. Man har använt 
sig av icke sannolikhets 
urval. Informanterna 
valdes på 
frivilligorganisationer, de 
som var anställda där. 
Man använde sig även av 
snöbollsurval vid valet av 
respondenter. 

Det bör finnas fler och 
mer strukturerade 
interventioner för flickor 
som fallit offer för 
trafficking, där både polis 
och politiker bör dras in i 
processen. Både sociala 
och ekonomiska faktorer 
ligger bakom fenomenet 
trafficking. 

Tsutsumi et al. 2008, 
Mental health of 
female survivors of 
human trafficking in 
Nepal 

Att utforska det 
psykiska 
hälsotillståndet, 
inklusive ångest, 
depression och 
posttraumatiskt 
stressyndrom av de 
kvinnliga 
överlevande för 
människohandel i 
Nepal. 
 

Strukturerad intervju med 
enkät liknande frågor 
(frågeformulär), 
respondenterna har 
föredragit att svara verbalt 
framför skriftligt. 
Kategoriserade de kvinnliga 
överlevarna som tvingats 
arbeta som prostituerade i en 
grupp, och de som tvingats 
arbeta på andra sätt i en icke-
sexarbetar grupp. Jämförelse 
mellan grupperna.  

Kvinnliga överlevare för 
människohandel som har 
kommit tillbaka till Nepal, 
som stöddes av en 
hjälporganisation. 164 av 
200 överlevare som 
tillhörde en 
hjälporganisation ville 
delta i studien. Här av 
ingick 164 respondenter i 
urvalet. 
 

De preventiva program 
som finns bör innefatta 
insatser som psykosocialt 
stöd för att förbättra 
överlevares mentala 
hälsa. 
 

Fryksell. Dhanjal. D. 
& Persson. J. 2011, 
Överlevt trafficking: 
vad händer sedan? 

Att belysa 
rehabiliterande 
socialt arbete, med 
individer som fallit 
offer för trafficking i 
Nepal.  

Genom fältarbete i Nepal, där 
man har genomfört fem 
semistrukturerade intervjuer, 
varav en gruppintervju med 
olika yrkesverksamma inom 
icke-statligt ägda 
organisationer som arbetar 
mot trafficking.  

Man har använt sig av ett 
subjektivt urval, där man 
ställt upp ett antal 
kriterier för 
informanterna att 
uppfylla, exempelvis 
yrkesgrupp.  

Genom intervjuerna har 
man lokaliserat olika 
metoder och 
interventioner som 
används i det 
rehabiliterande arbetet i 
Nepal.  
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7. Teori 

I detta avsnitt presenteras studiens teoretiska ramverk. Vi har valt att utgå 

från Hasenfelds teori om människobehandlande organisationer, eftersom vi 

har intervjuat yrkesverksamma inom människobehandlande organisationer i 

Nepal. Hasenfelds teori är även relevant eftersom vi syftar till att undersöka 

vilket organisatoriskt arbetssätt som ligger till grund för arbetet inom 

organisationerna med individerna som fallit offer för trafficking. Denna 

teoretiska referensram ger i och med det en insikt i hur organisationerna 

arbetar och vad de har för förutsättningar. Vi har haft ett brett teoretiskt 

ramverk för att kunna tolka och belysa arbetet som utförs inom 

organisationerna.  För att vidare förstå och illustrera de interventioner och 

metoder som används i det rehabiliterande arbetet inom organisationerna har 

vi valt praktikerteorierna Kognitivbeteendeteori, Krisarbete och 

Empowerment.  

7.1. Hasenfeld 

Människobehandlande organisationer kännetecknas i enlighet med Hasenfeld 

av två gemensamma nämnare, dels arbete med människor, men också en 

strävan efter förändring av klienternas aktuella livssituationer, detta genom 

olika förändringsprocesser och insatser. Han förespråkar också för 

människobehandlande organisationers komplexa karaktär, där just människor 

är dess målgrupp, och organisationen och dess insatser förändras utefter dess 

klienters specifika behov (2002:4). Hasenfeld menar att 

människobehandlande organisationer avsevärt skiljer sig från andra typer av 

organisationer, där just människobehandlande organisationer arbetar med att 

bibehålla välfärden i samhället, samt att värna och skydda den enskilde 

individen (2002:4). Deras huvudsakliga uppgift blir att upprätthålla deras 

klienters välmående, samt att aktivt arbeta med förändringsprocesser för att 

uppnå detta (Hasenfeld, 2002:1). 
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I enlighet med Hasenfeld kan människobehandlande organisationer 

klassificeras genom två huvudsakliga dimensioner; 1: vilken typ av 

klientgrupp organisationen riktar sig till, 2: vilka ”förändringstekniker” som 

används i arbetet med dessa. Ett exempel på en klientgrupp skulle kunna vara, 

psykiskt sjuka, och en insats inom en förändringsteknik skulle kunna vara 

samtalsterapi (Hasenfeld, 2002:4). Hasenfeld benämner tre olika tekniker i 

förändringsarbetet med klienter inom organisationerna vilka står för vilket 

arbetssätt man använder gentemot klienten samt vad åkomman av densamma 

blir (2002:5). Dessa tre benämner han som följer; 1. People-Processing
9
, 2. 

People- sustaining
10

, 3. People-changing
11

 (Hasenfeld, 2002:5). En vidare 

mer ingående redogörelse för dessa förändringstekniker görs nedan. 

 

7.1.1.  People-Processing 

People-Processing
12

 syftar till att tilldela klienten en social kategorisering, 

vilket ska bidra till en förändring till de rådande förväntningarna på den 

specifika rollen. Detta innebär att organisationen på ett mer indirekt sätt 

arbetar med att förändra klientens egenskaper, genom att tilldela 

egenskaperna en viss kategori. Genom en viss social status, eller social 

identitet förväntas klientens egenskaper förändras genom dess nya definition. 

Organisationens roll blir att förändra klientens egenskaper i enlighet med en 

redan befintlig ”social roll”, och genom den specifika rollen ska klienten 

ifråga ”förändras”. Kategoriseringen bidrar också till att andra organisationer 

kan identifiera klienten och dess egenskaper, samt till en personlig förändring 

via andra insatser (Hasenfeld, 2002:135).  

                                                 
9
 Människo-processerade 

10
 Människo-upprätthållande 

11
 Männikso-förändrande 
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Huvudsyftet med denna inriktning blir genom olika kategoriseringar, såsom 

exempelvis, ”psykiskt sjuk”, ”diabetes sjuk”, ”arbetslös” etc., ett sätt för andra 

instanser och människobehandlande organisationer, utöver den egna, att 

identifiera dessa klienter, och tillgodose deras specifika behov (Hasenfeld 

2002:5). En psykiskt sjuk, kan möjligen behöva samtalsterapi som vårdform, 

vilket kan identifieras med hjälp av klientens kategoritillhörande och dess 

allmänna uppfattning. Arbetet inom dessa organisationer, där people-

processing är den främsta förändringstekniken, riktar man sig främst till ett 

lokaliserande arbete, där målet blir att hitta en lämplig kategori för den 

enskilde klienten, och vidare i att finna de rätta insatserna (Hasenfeld, 

2002:135).  

Hasenfeld menar att inom människobehandlande organisationer där people-

processing används som förändringsteknik, är det av stor vikt att 

organisationen har kontakter till andra verksamheter och organisationer, då 

ett arbetssätt där kategorisering råder, behövs det tillgång till flera olika 

instanser (2002:136). Exempelvis, om en person har brutit nacken och vänder 

sig till ett sjukhus, så kan denna instans hjälpa honom med den fysiska 

vården, men om klienten sedan blir förlamad och deprimerad så behövs 

möjligen en annan instans. Kategorisering och klassificering innebär att 

organisationer av detta slag oftast vänder sig till en viss klientgrupp, där man 

som organisation mer begränsar sig till en viss typ av kategorier (Hasenfeld, 

2002:136). I andra fall menar Hasenfeld, är kontakten och ett samarbete med 

andra verksamheter och organisationer avgörande, då en instans bör ha 

möjligheten till att slussa klienter vidare till lämpligare instanser än den egna, 

om den egna inte kan tillgodose klientens specifika behov (2002:136).  
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7.1.2. People-Sustaining 

People-Sustaining
13

 syftar till att förebygga eller fördröja en försämring av 

välbefinnandet eller den sociala statusen hos en människa. Enligt Hasenfeld 

arbetar organisationer med denna inriktning med att avlägsna eller minimera 

effekterna som hotar en människas välbefinnande, samt med att kompensera 

för bristerna i människans resurser (2002:137). Vidare karakteriseras detta 

arbete av att klienterna har en liten, om någon, potential till förändring för 

deras sociala, ekonomiska eller levnadssituation. De instanser som arbetar i 

enlighet med detta är institutioner som exempelvis vårdar äldre, kroniskt 

psykisk sjuka eller gravt funktionshindrade (Hasenfeld, 2002:137). 

Hasenfeld anser att arbetet inom People-Sustaining organisationer syftar till 

att upprätthålla snarare än att förändra klienten, varpå metoder som 

gränssättning eller isolering av klienten från omvärlden inte nyttjas 

(2002:138). Upprätthållande av klientens aktuella tillstånd som utgångspunkt 

kan påverkas av att organisationerna antar att klienten ändock inte kan 

åstadkomma något bättre, eller något annat överhuvudtaget, vilket grundas 

utefter de uppfattningar som finns kring en viss social roll. Exempelvis, kan 

en svårt handikappad person behandlas på ett visst sätt endast på grund av sitt 

handikapp och dess allmänna sociala uppfattning kring densamma. Detta kan 

bidra till att klienten inte utvecklas i vissa fall, dock finns ett visst skydd för 

klienten inom organisationen då klienten upprätthålls utifrån eventuella hot 

eller störningar från yttre påverkan (Hasenfeld, 2002:138).  

Inom denna inriktning finns en stor risk för vanvård, övergrepp och 

utnyttjande av klienter anser Hasenfeld, vilket frihetsberövande institutioner 

har intygat. Detta inträffar inte enbart på grund av klienternas maktlöshet 

utan också eftersom personalen sällan förväntas visa sina klienters tillstånd 

(Hasenfeld, 2002:139). 

 

                                                 
13

 Människo-upprätthållande 



 

  39 (71) 
 

7.1.3. People-Changing 

People-Changing
14

 strävar efter att förändra klienters fysiska, psykiska eller 

sociala attribut i syfte att förbättra deras välbefinnande eller sociala status. 

För att förändra arbetar organisationer inom denna inriktning med att direkt 

manipulera ett attribut för att uppnå en förutbestämd förändring (Hasenfeld, 

2002:140).  

Det går inom People-Changing att skilja på två olika funktioner, vilka är 

Restoration och Enhancement. Inom restoration ligger tyngdpunkten på att 

avlägsna eller reducera brister, hinder och oförmåga så att klienten kan 

fungera på en socialt önskvärd nivå. Detta arbete omfattar exempelvis 

psykoterapi, behandling av sjukdom, yrkesinriktad rehabilitering och 

integration. För enhancement ligger fokus på att vidare förbättra 

välbefinnandet eller den sociala situationen för klienter som bedöms vara på 

väg god väg i utvecklingen. Insatser för detta arbete kan exempelvis vara 

utbildning, färdighetsträning och förebyggandet av sjukdom (Hasenfeld, 

2002:140).  

People-Changing utgår från att klienten har en betydande förmåga att 

förbättra och är öppna för förändring, till skillnad från People-Sustaining. 

Vidare anser Hasenfeld att det krävs en relativt intensiv och omfattande 

relation mellan personal och klient, speciellt då stora förändringar 

eftersträvas. Relationen mellan personal och klient är viktigt då den syftar till 

att skapa ett social-psykologiskt tillstånd som ökar klientens mottaglighet och 

beredskap för förändringsarbete, exempelvis vid beteendeförändring 

(Hasenfeld, 2002:141). 

                                                 
14

 Människo-förändrande  
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7.1.4. Tabell 

Hasenfeld förtydligar skillnaderna mellan People-Porcessing, People-

Sustaning och People-Chaning genom en tabell
15

. 

 

 

Tabell 7.1.4. People 
Processing 

Människo -
procceserande 

People 
Sustaning 

Människo-
upprätthållande 

People 
Changing 
Människo-

förändrande 

Intention Förändra Status Stabilisera 

Karaktär 

Ändra Karaktär 

Kärnverksamhet Klassificering Frihetsberövande 

vård 

Planlagd 

ändring 

Organisatorisk 

placering 

Gränser Delvis isolering Maximal 

isolering 

Lednings uppdrag Disponera 

produkt 

Fördelning av 

regler 

Demonstrera 

effektivitet 

Personal- och klient 

relationer 

Minimal Rimlig Omfattande 

Klient Kontroll Hot och löften Hot och löften Övertalning 

Medarbetarlojalitet Byråkrati Byråkrati Engagemang 
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 Tabell 7.1.4. 
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7.2. Praktikerteorier 

Vi har valt att redogöra för tre olika praktikerteorier, Kognitiv 

Beteendeterapi, Krisarbete och Empowerment, i syftet att med dessa kunna 

illustrera de konkreta arbetssätt och metoder som används inom 

organisationerna. 

 

7.2.1. Kognitiv beteendeterapi 

Kognitiv-beteendeterapi är i huvudsak individualistisk-reformistisk, vilket 

innebär att det finns ett synsätt som betraktar socialt arbete som 

vidmakthållande av den sociala ordningen och eftersträvar i och med detta en 

bättre anpassning mellan individ och samhälle. Vidare betraktas det sociala 

arbetet som ett stöd för individer i svårigheter, så de kan återfå sin tidigare 

stabilitet, vilket betyder att individualistisk-reformistiska uppfattningarna 

fokusera mer på individuellt arbete än på sociala målsättningar (Payne, 

2008:32ff).   

Det kognitiva beteende terapeutiska arbetet omfattar att ta hand om 

människors problembeteende exempelvis social fobi, ångest och depression 

(Payne, 2008:179). Arbetet är bland annat inriktat på att identifiera klientens 

starka sidor eller uppnå förändringar som klienten vill åstadkomma. Detta 

kan ta sig i uttryck genom att hjälpa klienten att ändra sitt beteende i flera 

olika situationer och vidmakthålla förbättringar även efter det att åtgärderna 

upphört (Payne, 2008:182). Enligt Melin kan människans beteende delas in i 

tre kategorier; Motoriskt, Fysiologiskt och Kognitivt (2006:25). De motoriska 

beteendena är handlingar som vanligtvis karakteriseras som beteenden, 

exempelvis äta, tala och gå. De fysiologiska beteenden är däremot 

kroppsfunktioner och emotioner som mäts med apparatur, exempelvis 

blodtryck, hjärtfrekvens och andningsfrekvens. Slutligen, de kognitiva 



 

  42 (71) 
 

beteendena är tankar och känslor som förekommer i individens medvetna, 

exempelvis drömmar, syn, hörsel, lukt och tankar (Melin, 2006:25).  

Enligt Öst är kognitiv beteendeterapi helt öppen vilket innebär att klienten 

alltid är medveten om vad som uträttas och varför något uträttas under 

sessionerna, terapin syftar även till att hjälpa klienten till att hjälpa sig själv 

(2006:11). Payne anser att beteendeterapi kan hjälpa klienten att praktisera 

lämpliga beteenden i en stödjande miljö och uppmuntrar denne att använda 

det nya beteendet i allt svårare livssituationer (2008:185). Detta appliceras 

vid motbetingning då positiva responser lärs in i en stödjande miljö och 

introduceras successivt i ”normala” situationer som tidigare väckt exempelvis 

ångest. Motbetingning kan exempelvis tillämpas vid självförtroendeträning då 

en person inte vågar något eller har dålig självkänsla (Payne, 2008:185). 

Beteendeterapi bygger på en rad viktiga principer. En viktig princip är 

aktivitet vilket innebär att klienten ska vara aktiv och själv ta ansvar för sin 

förändring. Detta kan betyda att klienten får i uppgift att arbeta med sina 

problem i den kontext där problem föreligger. En annan viktig princip för 

beteendeterapi är att ha fokus på nuet, eftersom tidigare erfarenheter inte 

prioriteras för behandlingen i nutidssituationen (Melin, 2006:25). En tredje 

viktig princip för beteendeterapi är vikten av självkontroll. Detta innebär att 

med psykologens hjälp kan klienten själv kan ta ansvar för sin behandling, 

vilket är viktigt eftersom en förändring som utförs av klienten själv oftast har 

större chans att bli bestående.  Vidare stärks klientens självkänsla genom att 

få självkontroll genom terapin (Melin, 2006:26) 

 

7.2.2. Krisarbete 

Krisarbete är en form av socialt arbete som likt kognitiv beteendeterapi är 

individualistisk-reformistisk, men som tillhandahåller korttidsinriktade 

interventionsmetoder. Teorin om krisarbete har utvecklats med hjälp av 
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kognitiva-beteendeterapeutiska metoder och därmed finns ett starkt samband 

mellan dessa teorier (Payne, 2008:150).  

Enligt Payne utgörs krisarbetet av att människor drabbas av olika typer av 

kriser som stör deras stabila tillstånd, som rymmer antingen en möjlighet till 

utveckling och förbättring eller en risk för misslyckanden och försämrande av 

individens liv (2008:151). Ett plötsligt och riskfyllt skeende kan påverka det 

stabila tillståndet och framkalla en akut eller påtaglig kris. I krisarbetet 

arbetar man med insatser baserade på människors säkerhet och trygghet, följt 

av en bedömning av emotionella, kognitiva och beteendemässiga reaktioner 

på det som sker. Enligt Payne tillämpas psykodynamisk jagpsykologi vid 

hanteringen av kriser för att lyfta fram klientens emotionella styrka (Payne, 

2008:151).  

En central del i jagpsykologins praktik är att arbetet antingen är jagstärkande 

eller jagförändrande. Detta innebär att krisarbetet i vissa fall handlar om att 

forma individen till att passa i den rådande samhällsstrukturen. Det sociala 

arbetet är främst jagstärkande eller jagstödjande, medan psykoterapin är 

jagförändrande. Det jagstärkande arbetet tillämpar direkta och pedagogiska 

metoder, och har en inriktning på exempelvis trauman (Payne, 2008:140). Vid 

krisarbete fokuserar man på att stärka klientens förmåga att själv hantera sina 

problem, och psykologen eller socialarbetaren använder sig av praktiska 

uppgifter för att hjälpa klienten att återanpassa sig (Payne, 2008:154). 

 

7.2.3. Empowerment 

Empowerment är en socialfilosofisk teori som syftar till att hjälpa klienter av 

få makt över sina beslut och över sina liv, detta erfordrar att man minskar 

effekterna av personliga och sociala hinder. Detta filosofiska synsätt florerar 

inom individualistiska-reformistiska modeller, men också inom socialistiska–
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kollektivistiska och reflexiva-terapeutiska modeller (Payne, 2008:416). 

Empowerment strävar nödvändigtvis inte efter att förändra den rådande 

samhällsstrukturen, utan främst att stärka den enskilde individen att ta makt 

över sitt eget liv (Payne, 2008:440). 

Empowerment innefattar ett ifrågasättande av förtryck och ett möjliggörande 

för människor att ta kontroll över de faktorer som påverkar dem. Vidare 

arbetar man med att stärka individens personliga resurser för att nå en 

utveckling av självförtroende och självkänsla (Payne, 2008:424).  Det sociala 

arbetet genom empowerment är inriktat på både individen och dennes miljö, 

och det finns en etisk grund som kräver handling för att verka mot 

diskriminering och förtryck av människor (Payne, 2008:433). 

Empowerment bygger på att utveckla det egna jaget, samt att utveckla, stärka 

eller skapa ett självförtroende. Detta innebär att ett socialt arbete med 

empowerment som modell, inriktas på att hjälpa klienten till självhjälp, där 

kärnan blir ett aktivt arbete med att bidra till en förbättring av den enskilde 

klientens liv och dennes unika kapaciteter (Moula, 2009:20). Empowerment 

lägger stort fokus vid att se den enskilde människan som en unik varelse, med 

förmågan till att själv förändra sitt liv mot en positiv riktning, detta medför 

att metoden kan användas på de allra flesta människor som befinner sig i 

olika livssituationer, samt individer med olika typer av problematik. (Moula, 

2009:20f). Empowerment syftar också till att den enskilde individen ensam 

eller med hjälp av socialarbetare eller psykolog identifierar och lokaliserar 

sina egna behov och tar kontroll och makt över dessa. Det handlar också om 

att finna en makt och kontroll över olika aspekter som påverkar den enskilde 

klienten i dennes liv. Empowerment bygger på självförverkligande där 

klientens behov står i centrum (Payne, 2008:424).  
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8. Resultat 

I detta avsnitt kommer vi att presentera vårt insamlade material utifrån de 

intervjuer vi utförde på organisationerna i Nepal. Utifrån vårt syfte ligger 

fokus på att belysa det rehabiliterande arbetet som utförs, samt att identifiera 

och konceptualisera vilka interventioner och metoder som används. Vi har 

valt att presentera våra informanter som, Psykolog 1, Psykolog 2, Psykolog 3, 

och Gruppintervju Psykolog 4 och 5. Vi har delat in resultatet i två 

underrubriker, där vi först redogör för Rehabiliterande arbete, och därefter 

för Intervention och metod.  

 

8.1. Rehabiliterande arbete 

Efter det att en räddningsaktion har genomförts kan den rehabiliterande 

processen för kvinnor som blivit utsatta för trafficking inledas. Processen 

inleds med en medicinsk undersökning och utredning om vidare behov av 

vård finns. Vidare tillhandahåller de icke-statliga organisationerna i Nepal 

samtalsterapi, utbildning, inkomstbringande färdigheter, rättsligt stöd och 

förvärvsarbete. Det rehabiliterande sociala arbetet av den mentala hälsan som 

utförs av de yrkesverksamma inom icke-statliga organisationer i Nepal 

bygger främst på samtalsterapi.  

We rescue the girls from brothels, and there are many processes like 

clinical checkup, identify the problems and the mental health, counseling, 

education and legal support. We also give training and jobs (Psykolog 1, 

2011.04.19).  

 

The process goes like this; once they are rescued they first may be in need 

of medical help, so we give them medical treatment. Then we give them 

counseling and we also have group counseling, and when the girl feels 

ready we try to integrate her back to society and contact the family and 

have counseling sessions with the family..(Psykolog 2, 2011.04.19). 

 

The hostel started in 2004, seven years ago. It is providing services as 

counseling, treatment support, legal support, recreation, two types of 

training; education support repartition, job placements and reintegration 

(Gruppintervju Psykolog 4 och 5, 2011.04.07). 
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Det rehabiliterande arbetet har fokus på att integrera kvinnorna som överlevt 

trafficking tillbaka in i samhället. För att återanpassa och rehabilitera 

kvinnorna är resurser som utbildning, färdighetsträning och ekonomiskt stöd 

grundläggande. Det är dessutom av vikt för rehabiliteringen att kvinnorna 

genomgår samtalsterapi för att hantera den traumatiska upplevelsen, det är 

dock upp till kvinnan själv om och hur hon vill ha samtalsterapi. Enligt en 

psykolog förordas läkarvård och medicinering vid djup depression. Vidare 

arbetar de yrkesverksamma inom organisationerna ofta med att återfå 

kontakten mellan kvinnan och hennes familj för att kunna integrera henne 

tillbaka till samhället, det är även möjligt att arbeta med integrationen i andra 

samhällen än hemorten om kvinnan föredrar detta. Organisationerna tvingar 

inte kvinnan tillbaka till samhället, utan hon får stanna så länge hon behöver 

och vill.  

We are a nongovernmental organization. After the girls get rescued by us 

or other organization, then after what we do is like we broth them here so 

we can provide them with treatment and later we focus on education and 

training skills and economy support so the girls can integrate back to the 

society (Psykolog 2, 2011.04.19).    

 

We generally think that they need counseling but they are free to decide. 

If they want to go back home, we will help them with the family contact. 

They are free to decide if they want to go back home or stay. We play a 

role between the survivors and the society, and we try to make a good 

relationship with their family, and where they feel comfortable we will 

help them with the integration. They are not forced to go back home 

(Gruppintervju Psykolog 4 och 5, 2011.04.07). 

 

If the girls have any problems we provide them with counseling, they may 

not want to talk to anybody because they can be traumatized and 

depressed. But I talk to the girls and listening is the most important thing 

with the sessions. But if they are in a deep depression, I do not counseling 

them, I send them to a doctor for medication (Psykolog 1, 2011.04.19).  

 

Uppföljningsarbetet av rehabiliteringen ses som viktig, men är helt beroende 

av organisationernas ekonomiska förutsättningar. Det är budgeten som styr i 

vilken omfattning uppföljningen av kvinnorna som återanpassas till samhället 

kan genomföras. I samband med detta håller kvinnorna kontakt med 

organisationen och uppdaterar om hur det går, därmed sker även 
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uppföljningen från kvinnornas sida och inte enbart från organisationens sida. 

Det är däremot organisationens målsättning att följa upp alla kvinnor, och de 

kommer alltid att finnas där för att hjälpa och skydda dem om de hamnar i 

svårigheter.   

About the follow-ups there is a sponsor thing, we have a special and 

small budget, so we have a little difficulties with the follow-ups when we 

don’t have enough budget for it. But now it’s like the girls call us on the 

office and tell us if they are going to marry or something like that, and 

sometimes they bring their husband to meet us, and they are just giving us 

the information them self about how everything is going. We are doing 

follow-ups but you know there is a vice versa (Psykolog 2, 2011.04.19).  

 

We are always trying to follow-up the girls. We keep in contact with the 

survivors. If they get in trouble we help them. We have contact with the 

family and employers, to see if the girls are taking care of. If they are not 

nice to the girls we talk to them. If they are nice to the girls, for example 

the employers, we thank them. We do check ups with the survivors after a 

long time to make sure their family is nice to them. We will always be 

there to protect them if they need us (Gruppintervju Psykolog 4 och 5, 

2011.04.07). 

 

8.2. Intervention och metod 

Samtalsterapi är den intervention som används för att rehabilitera den 

psykiska hälsan för kvinnor som utsatts för trafficking. Samtalsterapin 

utformas individuellt efter kvinnans behov och det finns två typer av 

samtalsterapi - individuellterapi och gruppterapi. För samtalsterapin är det 

viktigt med att ha en öppen atmosfär och trygg miljö, dessutom krävs goda 

kommunikationsfärdigheter av psykologen.  

Empowerment är den främsta metoden som används då det viktigaste under 

samtalsterapin är att stärka och öka kvinnans självförtroende. Fortsättningsvis 

arbetar psykologen även med att lyssna, lokalisera problem, vägleda och ge 

positiv förstärkning. En session kan börja med att kvinnan och psykologen 

introducerar sig själva, följt av att psykologen ger nödvändig information och 

talar om konfidentialitet då psykologen har tystnadsplikt. Vidare arbetar 



 

  48 (71) 
 

psykologen med att identifiera problem och finna lösningar för dem. Vid 

behov så arbetar psykologen exempelvis med att skapa målsättningar 

tillsammans med kvinnan eller med att skapa positivt tänkande och levande 

för kvinnan.  

The counseling therapy is individual, we also do group 

counseling..(Psykolog 1, 2011.04.19).   

It’s important with an open atmosphere and healthy emwarement, and I 

and the client only together..(Psykolog 1, 2011.04.19).  

 

The main thing is communication skills, and to empower the girl and gain 

the self-respect. In session one it’s all about listening, and in session two 

we talk about their problems and guide them and give positive 

respons..(Psykolog 1, 2011.0419).   

 

A session starts with us introducing, the counselor and the client. We tell 

them about confidentiality, and provide them with suitable information. I 

try to explore their problem, and ask them to explain their problem. I try 

to locate the problem and solve them. If they need, we can make up goals 

for the sessions. If they need more sessions we follow the client up for 

more sessions (Psykolog 3, 2011.04.07).   

 

..We have two types of counseling, individual sessions, or group sessions, 

the most common one is individual counseling. We motivate positive 

thinking and positive living, during counseling. During the counseling 

sessions we use tools to make them talk about their issues and 

feelings..(Gruppintervju Psykolog 4 och 5, 2011.04.07). 

 

Empowerment florerar inom samtalsterapin, då psykologen försöker stärka 

kvinnan och lokalisera svagheter och styrkor. Psykologen arbetar därefter 

vidare med att stödja kvinnans styrkor och med att bygga upp hennes 

självförtroende, genom positivt tänkande och färdighetsträning. De arbetar 

även stärkande av kvinnans självförtroende genom att tillhandahålla 

utbildning och träning inför förvärvsarbete.   

..I also empower them, they feel like; they cant do nothing .. I try to 

empower them. We localize the weakness and strengths, and support the 

strengths, and try to build up the self-confidence (Psykolog 3, 

2011.04.07). 

 

During sessions we try to provide their needs, and empower them. We 

empower them with positive thinking, and by learning skills, this helps 

them get self-esteem. We empower them through different activities, such 
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as education and training for employment (Gruppintervju Psykolog 4 och 

5, 2011.04.07). 

 

Inom samtalsterapin förekommer olika metoder, exempelvis används 

färdighetsterapi för att lokalisera kvinnans färdigheter vilket kan användas för 

resterande rehabiliteringsprocess där kvinnan ges möjlighet för 

färdighetsträning och utbildning. Vidare används även alternativa metoder för 

att identifiera problem, exempelvis avslappning, meditation och målning.   

Kvinnan kan därmed ges ytterligare möjlighet att uttrycka sina känslor, varpå 

psykologen fungerar som ett emotionellt stöd.  Om kvinnan har svårigheter 

att öppna upp sig och prata om sina känslor och problem så kan kvinnan 

rekommenderas att skriva dagbok för att påbörja den psykiska rehabiliterings 

processen. Vidare alternativa metoder som används är musikterapi, 

dansterapi samt bild och målarterapi där kvinnan målar det hon känner. Det 

finns även psykologer som använder sig av frågeformulär och essäskrivning 

där kvinnan får skriva om sig själv, vad hon känner för tillfället och vad hon 

önskar av framtiden.    

We use skill counseling, to locate their skills, for example to know what 

they are good at. We also use alternative methods after we have identify 

the problem, such as, relaxation, meditation and art. These can help us to 

understand their feelings. I try to understand their feelings. I try to 

support them emotionally, sometimes the cry and they feel depressed, so I 

provide emotional support, I say things like; I am here for you ..Mostly 

clients needs more than one session, mostly more.. (Psykolog 3, 

2011.04.07).  

 

..If the girls don’t want to talk, then I suggest dairy writing to localize the 

problem. And alternative methods, we use music therapy, drawing 

therapy and plain therapy (Psykolog 1, 2011.04.19).  

 

The counseling therapy is individual, we also do group counseling, and 

after that we also do the dance therapy, and it’s very interesting, and then 

after we also use the picture and drawing therapy, what you feel you 

draw, and also we use question forms and essay writing about yourself 

and what you are feeling at the moment at the present, and what you want 

in the future (Psykolog 2, 2011.04.19). 
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Sammanfattningsvis arbetar organisationerna rehabiliterande genom olika 

insatser, med både fysisk och psykisk hälsa. Organisationerna har som mål att 

integrera individerna som fallit offer för trafficking, och gör uppföljningar i 

den mån det är möjligt. Man arbetar med den psykiska hälsan främst genom 

samtalsterapi, där empowerment ligger till grund. 
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9. Analys 

Vi har valt att tolka det rehabiliterande arbetet som utförs inom 

organisationerna i Nepal utifrån etablerade västerländska teorier. Detta har vi 

gjort för att skapa en förståelse och uppfattning kring hur arbetet med 

trafficking överlevare i Nepal genomförs av lokala experter. Genom teorierna 

avser vi att belysa hur det rehabiliterande arbetet både skulle kunna tolkas 

och exemplifieras. Vi har valt att analysera vårt resultat utifrån Hasenfelds 

teori samt  Empowerment, Krisarbete och Kognitivbeteendeterapi. Vi 

kommer börja med att analysera organisationernas arbetssätt utifrån 

Hasenfelds teori för att förstå vilket arbetssätt som ligger till grund för det 

rehabiliterande arbetet inom organisationerna. 

9.1. Hasenfeld 

Hasenfelds teori om människobehandlande organisationer blir applicerbar 

genom att den skildrar organisationer vars arbete syftar till att värna och 

skydda individen, samt upprätthålla individens välmående. I enlighet med 

tidigare presenterad bakgrundsinformation utger samtliga organisationer sin 

strävan att värna och skydda de individer som utsätts för trafficking eller 

ligger i riskzonen för trafficking, vilket exempelvis tar sig i uttryck genom att 

organisationerna utför räddningsaktioner tillsammans med polis och verkar 

förebyggande genom informationsspridning i samhället. I enlighet med 

Simhada är informationsspridning viktig för de som befinner sig i riskzonen 

för trafficking för att på så sätt förebygga riskerna (2008:247). Samtliga 

organisationer uttalar sin eftersträvan och vikten av en ökad medvetenhet 

bland människor i riskzonen och i samhället, samt ett förstärkande och 

bevarande arbete av kvinnor och barns rättigheter. Detta skulle kunna liknas 

med den intension som är förekommande för Hasenfelds arbetssätt People-

Processsing, där syftet är att förändra statusen, eftersom organisationerna 

strävar efter att öka kvinnors status i samhället (Tabell 7.1.4.).   
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Fortsättningsvis har organisationerna ett samarbete med andra instanser 

såsom läkare, psykologer och polis, vilket är viktigt för att de ska kunna 

tillhandahålla alla insatser som kan vara nödvändiga. Det arbete som utförs 

inom organisationerna underlättas genom att en viss kategorisering föreligger 

utifrån kvinnans behov, exempelvis utifrån fysiska och/eller psykiska men. 

Härmed skulle arbetet på organisationerna kunna förstås utifrån People-

Processing, eftersom arbetssättet innebär att kategorisering sker utifrån 

exempelvis fysiska och psykiska men, samt att samverkan med olika 

verksamheter är central för att kunna tillgodose de behov som föreligger 

(Hasenfeld, 2002:136). Däremot är inte arbetet inom organisationerna enbart 

lokaliserande, vilket är kännetecknande för People-Processing.  Enligt 

Hasenfeld arbetar organisationer med detta arbetssätt lokaliserande genom att 

placera klienten i en lämplig kategori och därefter tillgodoses behoven utifrån 

andra instanser än själva organisationen (Hasenfeld, 2002:135). I enlighet 

med tidigare presenterad bakgrundsinformation och vårt insamlade material 

erhåller organisationerna de flesta insatserna själva, då de exempelvis har 

lärare, psykolog, socialarbetare etc. som arbetar på organisationen och som 

därmed tillgodoser de olika behov som föreligger.  

Ett annat arbetssätt i enlighet med Hasenfelds teori är People-Sustaining, 

vilket syftar till att motverka eller fördröja en försämring av välbefinnandet 

eller den sociala statusen hos en människa, samt att kompensera för bristerna 

i människans resurser. Utmärkande för People-Sustaining är även att 

klienterna har en minimal, om någon, potential till förändring, vilket innebär 

att arbetet snarare är upprätthållande än förändrande (Hasenfeld, 2002:137). 

Detta arbetssätt anser vi inte är applicerbart för organisationerna, eftersom 

deras klienter dvs. trafficking överlevare har stora potentialer till förändring. 

Organisationerna arbetar kontinuerligt med att utveckla och förändra 

kvinnornas förmågor, välbefinnande och sociala status genom exempelvis 

utbildning, färdighetsträning, terapi och integration.  Den enda likhet mellan 

People-Sustaining och organisationernas arbete skulle dock vara att de 
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indirekt arbetar för att motverka en försämring av välbefinnandet eller den 

sociala statusen, eftersom de eftersträvar en förbättring av kvinnornas 

välbefinnande och sociala status. Däremot arbetar de inte enbart 

upprätthållande vilket karaktäriserar People-Sustaining, utan det centrala i 

organisationernas arbete är att förändra, samt att stärka självförtroende och 

förmågor på olika sätt.  

..I also empower them, they feel like; they can’t do nothing.. I try to 

empower them. We localize the weakness and strengths, and support 

the strengths, and try to build up the self-confidence (Psykolog 3, 

2011.04.07). 

 

During sessions we try to provide their needs, and empower them. We 

empower them with positive thinking, and by learning skills, this helps 

them get self-esteem. We empower them through different activities, 

such as education and training for employment (Gruppintervju 

Psykolog 4 och 5, 2011.04.07). 

 

Det tredje arbetssättet i enlighet med Hasenfelds teori är People-Changing, 

och jämförelsevis med ovanstående arbetssätt finns fler likheter mellan 

organisationernas arbete och detta arbetssätt, vilket skildras i följande 

avseende.  

 

Arbetet som organisationerna utför består bland annat av att tillhandahålla 

rehabilitering i form av samtalsterapi, sjukvård och ekonomiskt stöd etc. där 

det ekonomiska stödet fungerar som ett integrerande arbete eftersom kvinnan 

erbjuds möjligheter att bli inkomstsörjande och således återvända till 

samhället. Detta har samband med funktionen restoration inom People-

Changing, som innebär att organisationen arbetar exempelvis med terapi, 

behandling av sjukdom och integration för att avlägsna hinder eller brister så 

att individen kan återgå till att fungera i samhället (Hasenfeld, 2002:140).     

Organisationernas arbete indikerar även på att motsvara den andra funktionen 

inom People-Changing, nämligen enhancement, vilket omfattar insatser som 

färdighetsträning och utbildning för att förbättra individens sociala situation 

och välbefinnande (Hasenfeld, 2002:140).  Utifrån tidigare presenterad 
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bakgrundsinformation samt genom intervjuer av yrkesverksamma inom 

organisationerna framkommer det att utbildning och färdighetsträning är två 

centrala insatser som florerar i det rehabiliterande arbetet med kvinnor som 

överlevt trafficking.  

 ..and later we focus on education and training skills and economy 

support so the girls can integrate back to the society.. (Psykolog 2, 

2011.04.19). 

..we empower them through different activities, such as education and 

training for employment.. (Gruppintervju Psykolog 4 och 5, 2011.04.07) 

Fortsättningsvis har personal- och klient relationen inom organisationerna 

starka samband med den relation som är förekommande för People-

Changing, eftersom yrkesverksamma exempelvis psykologier och trafficking 

överlevare har en nära, öppen och omfattande relation (Hasenfeld, 2002:141). 

Detta till skillnad från People-Processing där personal- och klient relationen 

är minimal och People-Sustaining där personal- och klient relationen rimlig 

(Tabell 7.1.4.).  

It’s important with an open atmosphere and healthy enviourment, and I 

and the client only together..(Psykolog 1, 2011.04.19).  

 

Jämförelsevis förordar People-Processing gränser och People-Sustaining 

delvis isolering gällande organisatorisk placering, medan People-Changing 

karaktäriseras av maximal isolering vilket organisationerna för vår studie 

erhåller då säkerhet och trygghet för trafficking överlevare upprätthålls 

genom maximal isolering. Fortsättningsvis är klientkontrollen baserad på hot 

och löften för både People-Processing och People-Sustaining, medan People-

Changings klientkontroll grundas i övertalning. Organisationernas 

klientkontroll visar tendenser för övertalning och därmed ytterligare 

likvärdigheter med People-Changing. Detta eftersom de yrkesverksamma 

exempelvis anser att terapi är nödvändigt men att kvinnorna själva får 

bestämma. De yrkesverksamma försöker således vägleda och stötta deras val, 
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men samtidigt föreslås olika alternativ för att exempelvis få kvinnan att öppna 

upp sig under terapin så att den yrkesverksamma kan lokalisera problem. 

 

We generally think that they need counseling but they are free to decide. 

If they want to go back home, we will help them with the family contact. 

They are free to decide if they want to go back home or stay. We play a 

role between the survivors and the society, and we try to make a good 

relationship with their family, and where they feel comfortable we will 

help them with the integration. They are not forced to go back home 

(Gruppintervju Psykolog 4 och 5, 2011.04.07). 

 

..In session one it’s all about listening, and in session two we talk about 

their problems and guide them and give positive respons..(Psykolog 1, 

2011.04.19).   

 

..I try to explore their problem, and ask them to explain their problem. I 

try to locate the problem and solve them. If they need, we can make up 

goals for the sessions. If they need more sessions we follow the client up 

for more sessions (Psykolog 3, 2011.04.07).   

 

If the girls don’t want to talk, then I suggest dairy writing to localize the 

problem.   

And alternative methods, we use music therapy, drawing therapy and 

plain therapy  

(Psykolog 1, 2011.04.19). 

 

 

 

9.2. Empowerment, Krisarbete & Kognitivbeteendeterapi  

I materialet vi insamlat under vår fältstudie i Nepal har vi lokaliserat metoder 

som organisationernas psykologer använder sig av i det rehabiliterande 

arbetet. Trots en kontext som skiljer sig avsevärt från den västerländska 

psykologens arbetsmiljö, har vi funnit tendenser och likheter mellan det 

arbete som psykologerna bedriver ute i organisationerna i Nepal, med i 

synnerhet den västerländska metoden empowerment men också i krisarbete 

och kognitivbeteendeterapi. 

Likt den västerländska metoden empowerment syftar det lokala sättet 

”empowerment” inom organisationerna, till att stärka självförtroendet hos 

klienten, där psykologen eller socialarbetaren uppmanar klienten till ett 

positivt tänkande. Inom organisationerna lyfter man även klienternas starka 
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sidor och hjälper därmed till att skapa eller, bygga upp självförtroende och 

självkänsla. Detta skulle kunna liknas vid empowerment på västerländskt sätt 

där man arbetar med att lyfta och stärka självförtroendet hos klienten för att 

skapa en makt hos den enskilde att våga fatta sina egna beslut och styra över 

sitt eget handlingsutrymme (Payne, 2008:416f).  

..the main thing is communication skills, and to empower the girl and 

gain the self-respect. (Psykolog 1, 2011.04.19). 

..I also empower them, they feel like; they can’t do nothing.. I try to 

empower them. We localize the weakness and strengths, and support the 

strengths, and try to build up the self-confidence..(Psykolog 3, 

2011.04.07). 

..During sessions we try to provide their needs, and empower them. We 

empower them with positive thinking, and by learning skills, this helps 

them get self-esteem ..(Gruppintervju Psykolog 4 och 5, 2011.04.07). 

Färdighetsträning inom olika områden är avgörande för trafficking överlevare 

i Nepal för att de efter rehabiliteringen inom organisationerna ska klara av ett 

liv tillbaka i samhället. Färdighetsträningen inom organisationerna kan 

innebära allt från att lära sig laga mat, till att sy, samt att få en utbildning. 

Skapandet av färdigheter bygger i enlighet med Payne på empowerment, då 

färdighetsträning kan öka självkänslan hos den enskilde (Payne, 2008:427). 

Payne talar även om vikten av själständighet i samspelet med andra 

människor främst vid det individuella beslutfattandet och handlingsutrymmet, 

där syftet blir att kunna känna tillit till sin egen förmåga (Payne, 2008:428). 

Genom utbildning och färdighetsträning exempelvis inför ett kommande 

arbete, skapar organisationerna ett indirekt sätt att arbeta med empowerment 

utanför de psykologiska sessionerna. 

..We empower them through different activities, such as education and 

training for employment (Gruppintervju Psykolog 4 och 5 2011.04.07). 

 

Krisarbete med jagspsykologi som utgångspunkt, är en individualistiskt-

reformistisk inriktad teori som innebär att förändring och återanpassning sker 
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på individ nivå, således förändras individen för att passa in i den rådande 

samhällsstrukturen (Payne, 2008:150f). Det integrerande arbetet som utförs 

på organisationerna skulle kunna liknas vid krisarbete, eftersom de 

yrkesverksamma avser att återanpassa kvinnan tillbaka till samhället. 

Integreringen bygger på att förändra kvinnans möjligheter att socialiseras i 

samhället genom att tillhandahålla utbildning, färdighetsträning och 

ekonomiskt stöd, detta i likhet med Richardssons studie (2009:267). 

..we broth them here so we can provide them with treatment and later we 

focus on education and training skills and economy support so the girls 

can integrate back to the society (Psykolog 2, 2011.04.19).   

 

.. They are free to decide if they want to go back home or stay. We play a 

role between the survivors and the society, and we try to make a good 

relationship with their family, and where they feel comfortable we will 

help them with the integration..(Gruppintervju Psykolog 3 och  4, 

2011.04.07). 

 

Inom krisarbete finns metoden samtalsterapi som främst innefattar 

rådgivning och vägledning (Payne, 2008:153). I enlighet med tidigare 

presenterad bakgrundsinformation om organisationerna samt med vårt 

insamlade intervjumaterial framkommer samtalsterapi som den främsta 

arbetsmetoden inom det rehabiliterande arbetet med kvinnornas mentala 

hälsa. Psykologerna arbetar under terapisessionerna med rådgivning och med 

att vägleda kvinnorna på olika sätt, vilket kan liknas vid krisarbetets 

samtalsterapi. 

I try to explore their problem, and ask them to explain their problem. I try 

to locate the problem and solve them. If they need, we can make up goals 

for the sessions. If they need more sessions we follow the client up for 

more sessions (Psykolog 3, 2011.04.07).  

 

 The main thing is communication skills, and to empower the girl and 

gain the self-respect. In session one it’s all about listening, and in session 

two we talk about their problems and guide them and give positive 

respons..(Psykolog 1, 2011.0419).   
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Psykologens arbete inom organisationerna i Nepal, är ofta korttidsinriktat, där 

klienterna generellt sätt får terapi under 3 till 5 sessioner. Det är under terapin 

av stor vikt att fokusera på kvinnans liv i nuläget och arbeta för en ljus 

framtid. Organisationernas kortvariga arbete har likheter med krisarbete, då 

krisarbetet bygger på mer kortvariga och konkreta former av lösningar, där 

fokus ligger vid att angripa problem som existerar i nuet (Payne, 2008:177).  

The important thing is not the past, it is the present and the future. So the 

important thing is to let them forget the nightmare in the past and live in 

the present and make the future bright (Psykolog 2, 2011.04.19). 

Normal cases are 2-3 sessions, if the problem is reduced they don’t need 

all the sessions. Sometimes they need more than 3 sessions, but mostly no 

more than 5, but that is individual (Psykolog 1, 2011.04.19). 

Organisationernas kortvariga arbete med den mentala hälsan, kan ha att göra 

med organisationernas brist på resurser, såsom ekonomiska. Den psykiska 

hälsan är också något som är betydligt lägre prioriterat inom 

organisationerna, i jämförelse med den fysiska hälsan. Inom organisationerna 

anses den fysiska hälsan vara den primära att först stärka eller åtgärda, vilket 

skulle kunna kopplas till den fattigdom som råder i Nepal. 

..The process goes like this, once they are rescued they first may be in 

need of medical help, so we give them medical treatment..(Psykolog 2 

2011.04.19). 

Utifrån den tidigare forskning som finns och vårt insamlade material kan vi 

konstatera att depression är ett hälsotillstånd som i stor utsträckning drabbar 

de kvinnor som överlever trafficking. I enlighet med Tsutsumi befinner sig 

individer som fallit offer för trafficking i en mer utsatt situation att drabbas av 

psykisk ohälsa, däribland ångest och depression (2008:1845f). 

Depressionsbehandlingen är central inom den kognitiva beteendeterapin, som 

med sitt individualistisk-reformistiska ursprung syftar till att förändra 

individen och återanpassa henne till samhället. Behandlingen ska exempelvis 

syfta till aktivering för att bryta passivitet, hämning och restriktion (Ramnerö, 

2006:144f). Det finns kognitiva beteendeterapeutiska inslag i det terapeutiska 
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arbetet som psykologerna utför på organisationerna, eftersom det är av vikt 

att aktivera kvinnorna genom utbildning, färdighetsträning, utflykter och 

arbete samt att integrera henne tillbaka till samhället.   

What we do when someone is stressed or depressed is that we as much as 

possible, we don’t let them be alone, so for that we organize a lot of 

activities like pick nick or visits on the zoo and other things for the girls 

(Psykolog 2, 2011.04.19).  

..After the girls get rescued by ABC Nepal or other organization, then 

after what we do is like we broth them here so we can provide them with 

treatment and later we focus on education and training skills and 

economy support so the girls can integrate back to the society (Psykolog 

2, 2011.04.19).  

I det kognitiva beteendeterapeutiska arbetet är också målsättningar en metod 

vid behandlingen av depression, vilket innebär att psykologen arbetar för att 

identifiera konkreta målsättningar. Denna metod kan bli lämplig när 

individens förmåga att formulera problem, målsättningar och handlingar 

brister (Ramnerö, 2006:152). I det terapeutiska arbetet som psykologerna 

utför på organisationerna tenderar målsättningar som metod att aktualiseras 

om kvinnan är i behov av det.  

.. I try to locate the problem and solve them. If they need, we can make up 

goals for the sessions..(Psykolog 3, 2011.04.07).   

En alternativ metod som används i stor utsträckning inom det terapeutiska 

arbetet för kvinnor som överlevt trafficking är meditation, vilket skulle kunna 

kopplas till mindfulness som bland annat existerar inom kognitiv 

beteendeterapi. Mindfulness kan praktiseras på olika sätt, varav ett sätt är 

meditation. Mindfulness handlar om att människan ska kunna leva fullt ut i 

nuet och om att uppleva livet utan att döma det (McQuid, 2004:12). Den 

mindfulness som finns inom kognitiv beteendeterapi syftar till att individen 

ska lära sig upptäcka depressiva tankar och ifrågasätta deras uppkomst, för att 

kunna generera nya tankar som leder till en bättre sinnestämning. Vidare kan 

mindfulness meditation få individen att börja utföra gamla aktiviteter på ett 

nytt sätt eller testa nya aktiviteter eller praktisera nya färdigheter för att se hur 
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det förstärker sinnestämningen (McQuid, 2004:14). Att kvinnorna som 

överlever trafficking exempelvis lyckas återgå till sitt liv och sin familj eller 

börjar utbilda sig, tränar upp nya färdigheter och börjar arbeta kan vara ett 

resultat av den meditation som förekommer under rehabiliteringsprocessen. 

..We also use alternative methods after we have identify the problem, such 

as, relaxation, meditation and art. These can help us to understand their 

feelings. I try to understand their feelings..(Psykolog 2, 2011.04.07).  

..We empower them through different activities, such as education and 

training for employment.. (Gruppintervju Psykolog 4 och 5, 2011.04.07). 
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10. Slutdiskussion 

Vår studie har syftat till att belysa det rehabiliterande sociala arbete som 

bedrivs av icke-statligt ägda organisationer med trafficking överlevare i 

Nepal. Vår avsikt med denna studie har varit att berika kunskapen och 

förståelsen kring de rehabiliterande metoder och interventioner som utgör 

arbetet.  I enlighet med vårt resultat och vår analys, kan vi konstatera att det 

existerar ett relativt omfattande rehabiliterande arbete kring trafficking i 

Nepal. Där det rehabiliterande arbetet främst fungerar integrerande, med 

fokus på den enskilda individens välmående. Vilket besvarar vår 

frågeställning om hur det rehabiliterande arbetet fungerar.  

För att kunna besvara vår frågeställning om vilka interventioner och metoder 

som används för att integrera individer som fallit offer för trafficking och hur 

man kan förstå dessa, har vi med hjälp av praktikerteorier illustrerat de 

metoder som används i det rehabiliterande arbetet i Nepal. Den främsta 

interventionen för psykiska rehabiliteringen är samtalsterapi i olika former. 

Samtalsterapin som bedrivs på de olika organisationerna kan liknas vid 

Empowerment, inom vilket syftet är att stärka den enskilde individens 

självkänsla. Inom utförandet av samtalsterapin kan man även se tendenser till 

ett kognitivt beteende teraupetiskt arbete, där exempelvis aktivering används 

för att bryta passivitet. Dessutom används målsättningar som ett 

tillvägagångssätt i syftet att skapa välmående, och i vissa fall motverka 

depressioner. Det integrerande arbete som utförs inom organisationerna, har 

starka samband till Krisarbete, dels genom förändring på individnivå, men 

också genom återanpassning till samhället genom att tillhandahålla individen 

utbildning.   

För att få en rik förståelse kring de metoder och interventioner som används 

inom det rehabiliterande arbetet, är det också av stor vikt att förstå det 

grundläggande organisatoriska arbetssättet. Vi har tolkat organisationernas 
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grundval genom deras olika syften och mål med det arbete som de bedriver, 

vilket vi anser kan liknas vid ett människo-förändrande arbetssätt. Detta 

ligger till grund för det rehabiliterande sociala arbetet vars syfte är just 

integration. Interventionerna och metoderna vilar således på ett tankesätt med 

människo-förändrande intentioner.  

Organisationerna arbetar både på samhälls- och individnivå, dels med 

förändrandet av samhället, dels också med integrerandet av individen till den 

rådande samhällsordningen. I enlighet med detta anser vi att 

organisationernas arbetssätt på samhälls- och individnivå tenderar att bli 

motsägelsefullt. Detta för att samtidigt som organisationerna har ett mål i att 

förändra samhället till ett mer accepterat samhälle mot trafficking överlevare, 

färdighetstränar man den enskilde individen som överlevt trafficking till att 

passa in i det rådande samhället, och bli accepterad i detsamma. Detta kan ses 

som motsägelsefullt. Dock kan vi också tycka att, genom vår fältstudie och 

upplevelserna vi fått på plats i Nepal, att det nästintill är oundvikligt att inte 

arbeta på detta sätt, då samhälls acceptansen inte förändras i takt med 

integrationen tillbaka i samhället. Om organisationerna främst skulle arbeta 

på samhällsnivå och i och med det endast tillhandhålla trafficking överlevare 

med den mest primära vård de kan tänkas behöva, fallerar ju samtidigt hela 

deras vision kring ett samhälle fritt från trafficking. Då detta skulle medföra 

utstötning i samhället vilket högst sannolikt skulle leda till att individer faller 

tillbaka i trafficking. Vi anser att det är viktigt att ha i åtanke att Nepal är ett 

utvecklingsland i kris, där samhällsförändring tar otroligt lång tid. Därför bör 

organisationernas arbete på samhällsnivå ses som en medvetenhet om att 

förändring bör ske på samhällsnivå och inte bara en förändring på 

individnivå.  

Vi har genom vårt fältarbete uppmärksammat att organisationernas arbete 

med individer som överlevt trafficking, inriktar sig i första hand på de 

primära behoven som finns, det vill säga de fysiska behoven. Detta innebär 
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att den friska fysiska hälsan är av större vikt än den friska psykiska hälsan. 

Det psykiska väl måendet i Nepal har en lägre prioritet, där exempelvis, 

utbildning och färdighetsträning är viktigare delar i det rehabiliterande arbetet 

än samtalsterapi. Även om samtalsterapin förekommer inom 

organisationerna, är det viktigt att förstå att det inte sker i den omfattning det 

möjligtvis skulle göra i ett västerländskt samhälle, såsom Sverige. Detta 

skulle kunna ses som en av orsakerna till att detta område kring trafficking är 

ett outforskat område, och att det resulterar i lägre krav på vården kring den 

psykiska hälsan.  

Samtalsterapin är något som tydligt går att lokalisera i det nepalesiska 

arbetssättet med rehabilitering av individer som fallit offer för trafficking, 

dock har vi även fått insikt i andra typer av metoder, som de yrkesverksamma 

själva benämner vid ”alternativa metoder”. Dessa innefattar exempelvis, 

meditation, bildterapi, dansterapi och essäskrivning, vilka ska samverka med 

den huvudsakliga samtalsterapin i arbetet med den psykiska hälsan.  

Vi anser att vår studie har bringat förståelse kring insatser och arbetssätt med 

det sociala arbetet kring trafficking. I Sverige eftersträvas en ökad kunskap 

inom området, i syfte att utforma och utveckla effektiva insatser och metoder, 

för organisationer och myndigheter. Dessutom finns det ett behov av en 

internationell samverkan för att bekämpa ett globalt problem. Vår 

förhoppning med vår studie är att vi har bidragit till ett kunskapsutbyte, 

mellan Nepal och Sverige. 

En studie av detta slag kan också bringa viktig forskning till fördel för Nepal 

som land, där vi som studenter från ett västerländskt land väljer att utföra vår 

undersökning i och om Nepal. Detta kan bidra till viktig kunskap om landets 

utsatthet vad det gäller just trafficking, samt lyfta de metoder som används i 

landet, utanför landets gränser. Då trafficking är ett globalt växande problem, 

är det av stor vikt att länder samarbetar i arbetet mot trafficking, samt tar 
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lärdom av varandra i arbetet med trafficking överlevare. Ett kunskapsutbyte 

länder emellan kan vara avgörande för att tillsätta rätt insatser för individer 

som utsatts för trafficking, samt är området kring det rehabiliterande arbetet 

ett outforskat sådant som behöver lyftas såväl i västerländska länder som i 

andra mer utsatta länder.  
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10.3. Vidare forskning 

Vi anser att detta område ger oändligt med möjligheter till vidare forskning. 

Vi har en förhoppning om att vår studie har bidragit med en liten del av 

kunskap till ett outforskat område, för vidare forskning att bygga på. Ett 

förslag till en vidare forskning skulle kunna studeras kring ett 

klientperspektiv, där man som exempel skulle kunna göra intervjuer med 

individer som fallit offer för trafficking, för att få en annan infallsvinkel på 

samma fenomen och därigenom undersöka hur metoderna och det 

rehabiliterande arbetet upplevs av de som faktiskt erhåller hjälpen. Det skulle 

även vara intressant att utföra en djupgående studie på de metoder som 

identifierats i Nepal, vilket skulle kunna genomföras i samband med 

exempelvis observationer. Avslutningsvis anser vi att det behövs överlag mer 

forskning kring det rehabiliterande arbetet med individer som fallit offer för 

trafficking, med olika infallsvinklar och perspektiv, och att all framtida 

forskning till detta område är av stor vikt för världens gemensamma arbete 

mot trafficking och med trafficking överlevare.  
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Bilaga 1, Informationsbrev 

Information to Interview participants  

Our names are Ms Dinah Fryksell Dhanjal and  Ms Jessica Persson. We are 

two students from Linnæus University in Kalmar, Sweden. We are studying 

to become social workers, Bachelor Degree of Social Work. We are current 

on our last year at the program, and we are going to write our exam essay. 

The essay will illustrate the rehabilitation methods through social work, for 

survivors of trafficking in Nepal. The purpose of our study is to bring 

knowledge to science, and make the interventions and methods more visible 

then they currently are today. To increase our understanding we would like to 

do an interview with you.  

 

The results of the interviews will be used as the main source for this study 

only. Your participation in the interview is voluntary, and if you chose to 

participate you will stay anonymous. All information will be handled 

confidential and will be used in research purpose only. We wish to audio 

record the interviews, but it is voluntary.  

 

We will stay in Nepal during the period, 29
th

 of March until the 24
th

 of April. 

For further information please email us on following address; 

 

df22ba@student.lnu.se or jp22ih@student.lnu.se 

 

 

Thanks for your participation! 

 

 

 

Greetings 

 

 

 

Dinah Fryksell Dhanjal & Jessica Persson 
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Bilaga 2, Intervjumall 

Interview questions 

Introduction 

How long have you worked here? 

Do you have any education? What kind of education du you have?  

What is your profession? How do you work with survivors of trafficking? 

How is it to work with survivors of trafficking? Can you tell us something 

about your experiences?  

 

Organization 

Can you tell us about the organization? (For example, how many workers and 

survivors are there, what professions and visions?)  

How does the organization work with survivors of trafficking?  

Can you tell us what you think is important when working with survivors of 

trafficking?  

Can you tell us about the rehabilitation work for the women? How do you 

work rehabilitative with the women?   

How does the organization integrate the survivors back into the society?  

Can you tell us about the organizations methods? What kind of methods do 

you use in your work?  

What kind of professional help are the survivors receiving from the 

organization?  

How does the organization work with the mental health for the survivors?  

The survivors who successfully integrates into their society, do you keep in 

contact with them?  

Do you do any follow-ups on the help that you provide the survivors? If yes, 

how?  

 

Trafficking 

Can you tell us about trafficking in Nepal?  Who are the women that are 

exposed to trafficking?  Do you know how many is exposed to trafficking?  

How do the people feel about trafficking? Do they see it as a problem? Is 

trafficking well known, are people aware about it?  
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What is the most common reason for women being exposed to trafficking? 

What can you do to prevent trafficking?  

 

Goals 

Can you tell us about your vision at the organization?  

What does the future hold for your organization?  

 
 

 

 

 


