
  

Teologiska institutionen  

Vårterminen 2020 

 

 

Magisteruppsats i mänskliga rättigheter 

15 högskolepoäng 

 

 

Gränsen mellan effektivitet och 

medmänsklighet 
 

En kvalitativ studie om hanteringen av ärenden där 

nigerianska kvinnor tvingats in i människohandel genom 

religiöst tvång  

 

 

Författare: Victoria Eriksson 

Handledare: Ulf Zackariasson   



  

Abstract 

The following study seek to examine how professionals within different organizations in 

Sweden work to deal with cases where Nigerian women have been forced into human 

trafficking through juju-rituals. The aim of the study is to examine how professionals relate to 

women’s beliefs, what opportunities women have for overcoming this spiritual control, and 

what strategies professionals use to try to undermine the spiritual control. The following study 

seeks to answer these questions through qualitative data based on five semi-structured 

interviews with professionals working in non-governmental organizations (NGOs), asylum 

agencies or as regional-coordinators. The result of the study indicate that the professionals 

constantly balance between efficiency and humanity in terms of trying to challenge Nigerian 

women’s perceived spiritual control. The professionals often perceive that there is a limit to 

how much the women’s beliefs can be called into dispute. Forcing Nigerian women to renounce 

their juju-faith is considered as a violation of women’s religious freedom.  

 

Furthermore, the result of the study indicates that how professionals relate to Nigerian women’s 

fear of juju may differ depending on occupational category. The result indicates that law 

enforcement authorities are more likely to explain the link between human trafficking and the 

use of juju as brainwash, while other NGOs strive to develop a deeper understanding of 

Nigerian women’s fear of juju’s subsequent effects. In conclusion, the study's findings show 

that the professionals claim that Nigerian women have different capabilities for dealing with 

the situation they are in. That the professionals want the women themselves to be agents in their 

religious lives indicate a respect for women's right to practice their religion, even if their choices 

are not an effective solution to their problems.  
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Förord 

Först och främst vill jag rikta ett stort tack till alla yrkesverksamma som har ställt upp som 

intervjupersoner i denna studie. Ni gör alla ett fantastiskt arbete med att erbjuda hjälp och stöd 

till människor som befinner sig i utsatta livssituationer. Utan er hade inte denna studie varit 

möjlig att genomföra.  

 

Jag vill också rikta ett stort tack till min handledare Ulf Zackariasson som med sin kompetens 

inom religionsfilosofi har hjälpt mig föra detta arbete framåt. Tack för all din feedback och allt 

ditt stöd. 
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1.1. Inledning  

 ”[...] Det handlar också om att inte låta människan känna sig dum” (IP: 3) 

 

Ovanstående citat är något som en intervjuad yrkesverksam anser vara av stor vikt när det 

kommer till att hantera ärenden där människor har tvingats in i människohandel genom religiöst 

tvång. Den yrkesverksamma menar att det inte går att ifrågasätta någons religiösa övertygelser 

hur som helst i syfte att hjälpa brottsoffer att ta sig ur människohandeln och exploateringen. 

Många yrkesverksamma som arbetar mot människohandel med nigerianska kvinnor där 

religiöst tvång har förekommit upplever svårigheter utifrån deras västerländska tanketradition 

att förstå juju-ritualers andliga kraft (Jfr. Van der Watt & Kruger, s. 81). Det har också visat sig 

att många brottsbekämpande myndigheter ofta förklarar sambandet mellan människohandel 

och människohandlarnas användning av juju-ritualer som ”hjärntvätt” (Ikeora, 2016, s. 13). Att 

förklara fenomenet som hjärntvätt bidrar enligt Ikeora (2016, s. 13ff) till ett ifrågasättande av 

nigerianska kvinnors livsåskådning i allmänhet såväl som ett förnekande av deras agens i 

synnerhet. 

 

När det gäller människohandel med nigerianska kvinnor, som föreliggande studie avser 

undersöka, har det visat sig att människohandlare använder afrikanska religiösa riter, mer 

specifikt juju-ritualer, som en form av kontrollmekanism för att tvinga in kvinnor i 

människohandel (Savona, Giommoni & Mancuso, 2014, s. 150–153; Baarda, 2016, s. 265; Van 

der Watt & Kruger, 2017, s. 70; Ikeora, 2016, s. 1). I detta fall har jujun använts av 

människohandlare som ett rent manipulativt verktyg för att kunna kontrollera kvinnorna, vilket 

enligt Ikeora (2016, s. 1) bör ses som ett missbruk av den afrikanska traditionella religionen. 

Dessa kvinnor har förts till olika europeiska länder genom löften från människohandlare att de 

kommer få välbetalda arbeten inom exempelvis fabriker eller jordbruk (Aghatise, 2005, s. 14; 

Savona et.al., 2014, s. 150). Men så är ofta inte fallet. Istället rekryteras kvinnorna som ofta 

kommer från stora och fattiga familjer med låg utbildning in i människohandel och prostitution. 

Innan resan till Europa påbörjas ska kvinnorna genomföra en juju-ritual där hon ska svära på 

att respektera människohandlarnas kontraktsavtal men också svära på att aldrig avslöja 

människohandlarnas identiteter till polisen (Savona et. al., 2014, s. 150–153; Aghatise, 2005, 

s. 14). Om kvinnan inte fullföljer avtalet kommer antingen hon eller hennes familj att drabbas 

av diverse olyckor (Savona et. al., 2014, s. 150–153; Polismyndigheten, 2018, s. 27; Aghatise, 

2005, s. 15). Den rädsla som flera av kvinnorna har för jujuns andliga kraft kan i sin tur resultera 
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i försvårande brottsutredningar då kvinnorna inte vågar ge konkret information om den situation 

de befinner sig i (Ikeora, 2016, s. 7). 

 

I Sverige finns lagstiftning och praxis mot människohandel som är utformat genom Sveriges 

internationella åtaganden av Palermoprotokollet och Europarådets konvention om 

bekämpandet mot människohandel (Jämställdhetsmyndigheten, 2019, s. 18). Dessa åtaganden 

syftar bland annat till att erbjuda skydd och stöd till brottsoffer genom exempelvis tillgång till 

skyddat boende, akut sjukvård samt psykologiskt och materiellt bistånd (Ibid.). När personer 

identifierats av myndigheter som offer för människohandel ska dessa erbjudas en 

betänketid/reflektionsperiod enligt 5 kap. 15 § Utlänningslagen (2005:716) [UtIL]. 

Reflektionsperioden syftar till att offer för människohandel ska ges möjlighet att ta ställning till 

en eventuell medverkan i brottsutredningar utan att riskera utvisning i Sverige 

(Jämställdhetsmyndigheten, 2019, s. 42). Däremot tycks detta upplevas som ett juridiskt hinder 

för de yrkesverksamma som arbetar mot människohandel i Sverige. Majoriteten av mina 

intervjupersoner (IP: 2; IP: 3; IP: 5) har lyft fram att alla identifierade offer för människohandel 

inte erbjuds en reflektionsperiod eftersom offren inte vågar berätta om sin situation för polisen. 

Eftersom det är förundersökningsledaren som ansöker om reflektionsperiod genom 

Migrationsverket innebär det att ärendet i någon mening behöver ha upprättats polisiärt. 

Brottsoffer för människohandel som initialt inte vågar berätta att denne är ett brottsoffer för 

människohandel och som dessutom vistas illegalt i Sverige löper således en hög risk att istället 

utvisas.  

 

1.2. Problemdiskussion 

Utifrån framtagna forskningsstudier tycks det generellt finnas en brist på forskning som 

behandlar komplexiteten avseende det skyddsbevarande arbetet mot människohandel med 

nigerianska kvinnor; Det är ytterst få studier som har undersökt hur yrkesverksamma hanterar 

ärenden där nigerianska kvinnor genom juju-ritualer tvingats in i människohandel och hur dessa 

arbetar för att i någon mån bryta den andliga kontroll som människohandlarna har över 

kvinnorna. Som tidigare nämnt finns det en viss västerländsk skepticism kring den ”andliga 

kontrollen” där brottsbekämpande myndigheter ofta benämner användningen av juju-ritualer 

som hjärntvätt, vilket också tycks förneka de nigerianska kvinnornas agens. Eftersom det i 

nuläget inte finns någon forskning kring detta ämne utifrån en svensk kontext är det av stor 

relevans att undersöka om denna föreställning kring den afrikanska traditionella religionen även 
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delas av yrkesverksamma i Sverige. Denna fråga torde också vara av relevans för studiet av 

mänskliga rättigheter eftersom ett ifrågasättande av de nigerianska kvinnornas livsåskådning i 

allmänhet kan anses vara ett ifrågasättande av deras rätt till religionsfrihet (Se 

Europakonventionen [EKMR] artikel 9).  

 

1.3. Syfte 

Syftet med föreliggande studie är att undersöka hur yrkesverksamma inom svenska 

organisationer och verksamheter hanterar ärenden där nigerianska kvinnor har tvingats in i 

människohandel genom juju-ritualer. Studien avser således undersöka hur yrkesverksamma i 

Sverige förhåller sig till kvinnornas religiösa övertygelser men också vilka strategier som 

används för att bryta den andliga kontrollen. Vidare undersöks de yrkesverksammas 

föreställningar om de nigerianska kvinnornas förmågor att lösa den situation de står inför.  

 

1.3.1. Frågeställning 

1. Hur förhåller sig de yrkesverksamma till jujuns andliga kraft och på vilket sett kommer 

detta till uttryck i mötet med de nigerianska kvinnorna? 

2. Vilka strategier använder de yrkesverksamma för att bryta jujuns andliga kontroll och 

vilka föreställningar om mänskliga rättigheter vilar dessa strategier på? 

3. Hur reflekterar de yrkesverksamma kring de nigerianska kvinnornas möjligheter att 

hantera den situation de befinner sig i?  

 

1.3.2. Avgränsning 

Föreliggande studie har sitt fokus på hanteringen och strategierna för bekämpandet mot 

människohandel med nigerianska kvinnor utifrån en svensk kontext. Studien kommer därmed 

bibehålla sitt fokus på svenska organisationers och andra verksamheters syn på den traditionella 

afrikanska religionen i förhållande till människohandel; Detta görs i syfte att undersöka hur 

yrkesverksamma söker att underminera människohandlarnas makt över de nigerianska 

kvinnorna för att i sin tur hjälpa kvinnorna att ta sig ur människohandeln och eventuellt få asyl 

i Sverige. Studien har inte för avsikt att undersöka hur människohandeln med nigerianska 

kvinnor är organiserad och heller inte vilka faktorer som kan tänkas förklara varför nigerianska 

kvinnor kan vara en särskild utsatt grupp för människohandel.   
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1.4. Definitioner 

1.4.1. Människohandel för sexuell exploatering 

Människohandel för sexuell exploatering är ett fenomen som kan definieras på flera olika sätt. 

Den mest förekommande definitionen framgår av Förenta Nationernas (FN) tilläggsprotokoll 

förebyggande, bekämpande och bestraffande av handel med människor, särskilt gällande 

kvinnor och barn, som är ett supplement till FN-konventionen mot transnationell organiserad 

brottslighet. Människohandel definieras där på följande vis och är den definition som jag 

kommer att utgå från genomgående i mitt arbete:  

 

Trafficking in persons" shall mean the recruitment, transportation, transfer, harbouring or 

receipt of persons, by means of the threat or use of force or other 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 […] (Protocol to 

Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons Especially Women and Children) 

 

1.4.2. Traditionell afrikansk religion och juju 

Eftersom traditionella afrikanska religioner har en stor roll i min studie kommer jag här att 

presentera olika karaktäristiska drag inom religionerna, där också juju-ritualer är en del av hur 

den praktiseras och utövas. Innan religioner som kristendom och islam tog fäste i Afrika fanns 

andra religiösa traditioner och praxis. Utövandet av traditionell afrikansk religion skiljer sig åt 

mellan olika folkgrupper i Afrika, där folkgrupperna har sina egna andar och gudar och sina 

egna ritualer och firanden (Wlodarczyk, 2013, s. 154ff). Även juju praktiseras på olika sätt, 

vilket har bidragit till att den har getts olika namn bland olika folkgrupper (Ikeora, 2016, s. 10).   

Inom traditionell afrikansk religion finns det en tro på andevärlden och spiritualitet som något 

starkt sammankopplat till den fysiska världen även om händelser som sker i den fysiska världen 

de facto har initierats av människor. Andar anses ha en moralisk neutral ställning, där den 

andliga kraften kan komma att användas för positiva, negativa, konstruktiva eller destruktiva 

syften. På grund av detta lägger många anhängare till traditionell afrikansk religion stor vikt 

vid det förebyggande arbetet med andevärlden i syfte att uppnå önskade resultat. Inom 

traditionell afrikansk religion har präster en erkänd roll, då de utövar viktiga ritualer och 

erbjuder vägledning om andliga frågor till medlemmarna i gemenskapen (Ibid.).  
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På grund av religionernas proaktiva karaktär gällande tillgången till andlig kraft kan den också 

användas för utnyttjandet av andra människor; Att vända sig till en spirituell utövare, som 

exempelvis en juju-präst, för att få tillgång till andlig kraft har exempelvis utnyttjats som en del 

av diverse kriminella aktiviteter (Wlodarczyk, 2013, s. 162f). Jag vill här poängtera att juju inte 

enbart används i syfte att utnyttja människor, däremot är detta en ytterst relevant aspekt när det 

gäller människohandel med nigerianska kvinnor.   

 

1.5. Bakgrund 

1.5.1. Människohandel för sexuell exploatering – bakgrund och uppkomst 

Varje år tvingas tusentals män, kvinnor och barn in i människohandel i såväl deras hemland 

som i andra delar av världen (United Nations Office on Drugs and Crime [UNODC], u.å.). 

Människohandel är en konsekvens av globaliseringen; Främst ses människohandeln som en 

konsekvens av den globala kapitalismens framfart eftersom den bidrog till skadliga 

ojämlikheter i världen med en markant ökning mellan den absoluta och den relativa 

fattigdomsgraden (Siddharth, 2009, s. 4; Dinan, 2008, s. 63). Detta har bland annat resulterat i 

en förvärrad och mer ihållande fattigdom på landsbygden och en nedbrytning av människors 

friheter i utvecklingsländerna (Siddharth, 2009, s. 4). Även teknologiska framsteg har 

underlättad människohandelns tillväxt. Tekniska framsteg har gjort det lättare för människor att 

leva ett transnationellt liv genom att bo och arbeta i ett land och samtidigt kunna försörja sin 

familj i hemlandet. Samtidigt som detta har underlättat vardagen för många världsmedborgare 

har det också underlättat tillväxten för gränsöverskridande brottslighet vars verksamhet 

inkluderar människohandel av personer över nationella gränser (Dinan, 2008, s. 63). 

  

Människohandel är således ett globalt fenomen som ofta benämns som en modern form av 

slaveri, där människor utnyttjas för olika ändamål som exempelvis sexuell exploatering, 

tvångsarbete och tiggeri för att nämna några (Jämställdhetsmyndigheten, 2019, s. 15f). 

Människohandel för sexuell exploatering, som denna uppsats kommer beröra, är den mest 

förekommande formen av människohandel i Europa och är en allvarlig kränkning av framförallt 

kvinnors mänskliga rättigheter (Jämställdhetsmyndigheten, 2019, s. 15f; UNODC, u.å.).   

  

1.5.2. Människohandel med nigerianska kvinnor 

Det har visat sig att nigerianska kvinnor är en särskilt utsatt grupp när det gäller människohandel 

för sexuell exploatering (UNODC, 2014, s. 56). För att förstå detta behöver vi först undersöka 
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de ekonomiska, politiska och kulturella förhållandena inom Nigeria. Nigeria räknas som ett av 

de fattigaste länderna i Afrika som har orsakats till följd av en urspårad inflation och en kraftig 

skuldbelastning till den Internationella Valutafonden (IMF). Detta har skapat stora ekonomiska 

klyftor inom landet men också ojämlika villkor för tillgång till diverse sociala tjänster 

(Siddharth, 2009, s. 90; Nationalencyklopedin [NE], u.å., a). Vidare finns även en utbredd 

korruption i landet, bland annat inom polisen; Den nigerianska polisen kräver mutor av 

brottsoffer och förövare för att dels utreda brott och dels lägga ned utredningar. Polisen har 

dessutom varit inblandade i upprepade brott mot mänskliga rättigheter såsom utomrättsliga 

avrättningar, tortyr, godtyckliga arresteringar och utpressning (NE, u.å., b). 

  

Nigeria anses vara det mest mångkulturella landet i Afrika då landet består av mer än 300 olika 

folkgrupper (NE, u.å., b). I Nigeria finns en viss religionsfördelning mellan å ena sidan norra 

Nigeria där majoriteten av befolkningen är muslimer och å andra sidan södra Nigeria där 

majoriteten är kristna. Spänningar mellan olika etniska grupper inom landet på både 

delstatsnivå och lokalnivå skapar en begränsad mobilitet för befolkningen; Detta försvårar 

möjligheterna till arbete i annan region än ursprungsregionen men kan också begränsa 

utbildningsmöjligheter. Andra spänningar som förstörelse av hem och/eller hot om våld är 

andra konsekvenser av denna religionsfördelning (Utrikesdepartementet, 2019, s. 11; s. 16). 

Vidare är könsdiskriminering ett vanligt förekommande problem i afrikanska patriarkala 

samhällen. Flertalet kvinnor och flickor på landsbygden är begränsade till hemmen medan män 

och pojkar har rätt att arbeta och gå i skolan. Kvinnors begränsade tillgång till utbildning och 

andra ekonomiska resurser, som exempelvis arvsrättigheter, har visat sig göra dem särskilt 

sårbara för människohandel (Iroanya, 2018, s. 107f; Kaye & Winterdyk, 2012, s. 58).    

    

Det som utmärker människohandel med nigerianska kvinnor är som tidigare nämnt 

människohandlarnas användning av juju-ritualer i syfte att kontrollera kvinnorna. Kvinnorna 

rekryteras i Nigeria genom madamer som ofta är tidigare människohandelsoffer som efter att 

ha betalat av sina skulder börjat arbeta inom det kriminella nätverket (Herz, 2012, s. 142). Den 

inledande kontakten med madamen sker vanligtvis med kvinnan och hennes familj, där kvinnan 

ges löften om en vanlig anställning i Europa i utbyte mot att hon ska ersätta människohandlarna 

för resekostnader av sin intjänade lön. Dessa förutsättningar accepteras generellt av familjen 

eftersom de på så sätt hoppas kunna lösa sina ekonomiska problem (Savona et.al., 2014, s. 150–

153). Innan resan till Europa påbörjas behöver kvinnan delta i en juju-ritual som beskrivs nedan:  
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[…] the woman must first undergo specific juju rites, in which the woman’s pubic hair, nails, 

and menstrual blood are collected and placed before a traditional shrine. During the ritual, the 

woman is made to swear an oath to repay her debt, never to report to the police, and never to 

discuss the nature of her trip with anyone. Failure to uphold this oath results in grave misfortune 

for the woman and her family (Siddharth, 2009, s. 90) 

 

Under själva ritualen har prästen en särskild funktion då det är prästen som varnar kvinnan om 

framtida olyckor och eländen om hon inte uppfyller människohandlarnas kontraktsavtal 

(Savona et.al., 2014, s. 150; Herz, 2012, s. 142). Då många anhängare till den traditionella 

afrikanska religionen har en stark tilltro till prästens magiska kraft resulterar det även i att 

kvinnorna som exploateras följer madamens order för att på så sätt undvika negativa 

konsekvenser (Savona et.al., 2014, s. 150). Juju-ritualen orsakar på så sätt ett stort psykologiskt 

beroende för människohandelsoffer till sina människohandlare, vilket gör att många offer inte 

försöker ta sig ur exploateringen innan de har betalat tillbaka sina skulder (Herz, 2012, s. 142; 

Siddharth, 2009, s. 90).   

    

1.5.3. Skyddsbevarande arbete i Sverige – hur fungerar det? 

I Sverige har människohandeln ökat från 83 anmälda brott år 2013 till 276 fall år 2019. Av 

dessa 276 fall var 106 av dem brott gällande människohandel för sexuella ändamål 

(Brottsförebyggande rådet [Brå], u.å.). Nigerianska kvinnor är en av de mest förekommande 

nationaliteterna i Sverige när det gäller människohandel för sexuella ändamål 

(Polismyndigheten, u.å.). Under 2018 uppmärksammades flera kvinnor från Nigeria som 

utnyttjades för bland annat gatuprostitution och/eller försäljning av sexuella tjänster i bland 

annat Stockholm, Göteborg och Malmö (Polismyndigheten, 2018, s. 20f). Trots att antalet 

anmälda brott har ökat de senaste åren tycks människohandeln inte vara särskilt utbredd. 

Däremot kan det bero på att många människohandelsoffer inte anmäler brotten och heller inte 

deltar i brottsutredningar. Enligt Polismyndigheten (2018, s. 20) kan detta förklaras då 

brottsoffer ofta har en bristande tilltro till polisen och andra rättsväsenden som försvårar 

samarbetet. När det gäller de nigerianska kvinnorna finns dessutom en stark övertygelse om att 

ett eventuellt samarbete med polisen kan komma att utgöra en fara för kvinnan och hennes 

familj (Polismyndigheten, 2018, s. 20; Siddharth, 2009, s. 91) 

  

Som tidigare nämnt ska identifierade offer för människohandel erbjudas en reflektionsperiod 

enligt 5 kap. 15 § UtIL, vilket är ett tidsbegränsat uppehållstillstånd som syftar till att 
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brottsoffret ska kunna återhämta sig och ta ställning över sin medverkan i brottsutredningar. 

Reflektionsperioden omfattar en period om 30 dagar och anses vara en viktig del i stöd- och 

skyddsprocessen (Jämställdhetsmyndigheten, 2019, s. 42). Däremot har det visat sig att flera 

av de intervjuade yrkesverksamma som arbetar mot människohandel anser att Sverige brister i 

sina internationella åtaganden. Detta styrks ytterligare genom Europarådets kommittés 

rekommendation CP(2018)28 för åtgärder mot människohandel i Sverige, där Sverige har 

uppmanats att bevilja reflektionsperioden till alla eventuella brottsoffer, oavsett om de 

samarbetar med brottsbekämpande myndigheter eller inte.  

 

2.1. Tidigare forskning  

2.1.1. Jujuns roll/funktion i människohandeln 

Flera av de studier som har undersökt juju-ritualers funktion i människohandel med nigerianska 

kvinnor har funnit empiriskt stöd att den används som en form av kontrollmekanism (Baarda, 

2016, s. 265; Van der Watt & Kruger, 2017, s. 70; Ikeora, 2016, s. 1). Jujun tycks ha en 

flerdimensionell funktion då den dels används för att ingjuta rädsla hos kvinnorna och dels för 

att kontrollera att kvinnorna betalar av sina skulder till människohandlarna (Van der Watt & 

Kruger, 2017, s. 70; Okojie, 2009, s. 160).  

 

Utifrån tidigare forskning tycks det vara relativt uppenbart att jujuns roll skapar en viss 

maktlöshet bland de kvinnor som faller offer för människohandel. Kvinnorna kontrolleras av 

sina människohandlare i destinationslandet och det är heller inte ovanligt att människohandlare 

också använder torpeder för att säkerställa att deras offer hedrar deras kontrakt (Okojie, 2009, 

s. 160). Något som utmärker sig i tidigare forsning är att kvinnorna i vissa fall kan bibehålla en 

viss nivå av inflytande gällande kontraktsavtalets innehåll när kvinnan befinner sig i 

transitlandet (Baarda, 2016, s. 265). Trots att kontraktsavtalet upprättades innan kvinnan 

påbörjade sin resa till Europa går det i Baardas (2016, s. 265) studie att följa hur en kvinna 

under flera samtal med sin familj diskuterar kontraktsavtalets innehåll. Kvinnan vill dessutom 

komma i kontakt med den präst som utförde juju-ritualen för att diskutera kontraktsavtalet då 

hon tror att prästen dömer oberoende människohandelsnätverket (Ibid.).  

 

Vidare har Ikeora (2016, s. 1; s. 7f) i sin studie sökt att förklara hur jujuns roll som 

kontrollmekanism i sin tur kan resultera i försvårande utredningar och åtal för 

människohandlare. På grund av kvinnornas starka rädsla för jujuns efterföljande effekter och 
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deras åtaganden att uppfylla människohandlarnas kontraktsavtal kan det bidra till att kvinnorna 

inte ger konkret information till brottsbekämpande myndigheter om sin situation. Detta kan 

resultera i att offrens verkligheter i vissa fall är inkonsekventa med den information de väljer 

att tillhandahålla brottsbekämpande myndigheter, vilket ofta resulterar i att människohandlarna 

inte blir dömda (Ikeora, 2016, s. 7f). Till skillnad från Ikeoras studie har Van der Watt och 

Kruger (2017, s. 80f) undersökt svårigheter gällande det skyddsbevarande arbetet för 

människohandelsoffer. I deras studie, där bland annat polisutredare, socialarbetare och 

människohandelsoffer har intervjuats, framgår att yrkesutövare upplever utmaningar i 

hanteringen av ärenden där juju använts som en form av kontrollmekanism (Van der Watt & 

Kruger, 2017, s. 77; s. 80f). Däremot har yrkesutövarna framfört bön, kristen rådgivning och 

bränningen av offrens amuletter som strategier för att i någon mening bryta den andliga 

kontrollen och för att förändra kvinnornas mind-set. Däremot kunde inte studien svara på frågor 

relaterade till offrens agens, på vilket sätt det går att övervinna den andliga kontrollen eller 

förslag på lämpliga och effektiva ingripanden från yrkesutövarna (Van der Watt & Kruger, 

2017, s. 80f).    

 

2.1.2. ”Hjärntvätt” eller en rationell tros-/livsåskådning? 

Utifrån tidigare forskning har det visat sig att jujun inte enbart har funktionen att kontrollera 

människohandelsoffer utan används även i relationen mellan människohandlare, logistiska 

operatörer och madamer. I sin studie har Baarda (2016, s. 266f) funnit bevis på att jujun dels 

kan användas av människohandlare för att manipulera andra människohandlare och dels deras 

offer. Det råder däremot vissa oenigheter kring människohandlarnas användning av juju. Ikeora 

(2016, s. 1) menar att användningen av juju i syfte att kontrollera andra människor bör ses som 

ett missbruk av deras religiösa och kulturella tro. Till skillnad från detta menar Baarda (2016, 

s. 267) att användningen av juju som ett rent manipulativt verktyg inte skulle vara möjligt om 

inte samtliga inblandade parter de facto hade en stark tilltro till jujuns efterföljande effekter.  

  

När det gäller juju och dess koppling till människohandel har det å ena sidan visat sig att 

brottsbekämpande myndigheter i Västvärlden ofta förklarar fenomenet som hjärntvätt (Ikeora, 

2016, 13) och att yrkesutövare å andra sidan upplever svårigheter utifrån deras västerländska 

tanketradition att förstå de ”onda andliga krafter” som starkt förknippas med användningen av 

juju (Van der Watt & Kruger, s. 81). I sin studie har Ikeora (2016, s. 10–13) sökt belysa den 

stereotypa och ofta felanvända betydelsen av juju utifrån den traditionella afrikanska religionen. 

Juju ses ofta i termer av negativa stereotyper som återspeglar det afrikanska trossystemet som 



 10 

något förankrat i rädsla för destruktiva andliga krafter, vilket får vidare konsekvenser för det 

afrikanska trossystemet i sin helhet:   

 

Additionally, it recuperates a discourse that denies anything of value in ATR, whose moral 

positioning in terms of what it really is ’good versus evil’, ‘God versus the Devil’ is no less 

sacred than those religions that assault it (Ikeora, 2016, s. 9) 

 

Ikeora (2016, s. 13) menar att kopplingen mellan juju och människohandel som förklaras som 

hjärntvätt ytterligare bidrar till den långvariga framställningen av afrikanskt trossystem som 

något ondskefullt och farligt samtidigt som den underminerar förmågan att föra fram dilemmat 

till den konventionella diskursen mot människohandel (Ikeora, 2016, s. 13). Detta är också 

något som yrkesutövare i Van der Watt och Krugers (2017, s. 81) studie belyser vara av stor 

vikt, nämligen ett paradigmskifte när det gäller att respondera på offrens ”övernaturliga” 

upplevda erfarenheter. 

 

Utifrån tidigare forskning tycks det finnas en relativt bred kunskap gällande jujuns roll och 

funktion i människohandeln; Studier har funnit empirisk evidens att människohandlare 

använder juju-ritualer som ett sätt att tvinga in nigerianska kvinnor i människohandel och 

genom jujuns andliga kraft kontrollera att kvinnorna fullföljer det kontraktsavtal som de svurit 

att uppfylla. Vidare tycks det även finnas en relativt bred kunskap kring hur människohandeln 

med nigerianska kvinnor är organiserad. Däremot finns det en viss avsaknad på forskning som 

undersöker hur yrkesverksamma inom olika myndigheter och organisationer hanterar ärenden 

där jujun används som en kontrollmekanism och hur de arbetar för att i någon mening bryta 

den makt som människohandlarna har över sina offer. Det finns heller ingen forskning som 

undersöker yrkesverksammas reflektioner kring de nigerianska kvinnornas möjligheter att 

hantera deras rädslor inför jujuns andliga kraft. Som tidigare nämnt är Nigeria ett av de mest 

förekommande länderna för prostitutionsändamål i Sverige (2018, s. 19). Det framgår även i 

media att nigerianska kriminella nätverk som exempelvis Black Axe, som till stor del ägnar sig 

åt människohandel med nigerianska kvinnor, börjat etablera sig i Sverige (Youcefi, 2019; 

Wikström, 2019). Således kan det vara av stor relevans att undersöka hur yrkesverksamma i 

Sverige hanterar ärenden där nigerianska kvinnor tvingats in i människohandel genom religiöst 

tvång, då det i nuläget inte finns någon forskning om detta utifrån en svensk kontext.  
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3.1. Metod och metoddiskussion  

I följande kapitel görs en beskrivning av studiens tillvägagångssätt och metodologi. Vidare 

presenteras hur datainsamlingen har genomförts och bearbetats, val av analysmetod och 

studiens urval. Genomgående i kapitlet förs kortare diskussioner om studiens tillförlitlighet. 

Slutligen presenteras de etiska riktlinjer som tagits hänsyn till under studiens gång. 

 

3.1.1. Systematisk litteraturgenomgång 

För att få en bredare förståelse för studieområdet har jag valt att göra en sammanställning av 

tidigare forskning. Detta har gjorts för att undersöka redan befintliga kunskaper inom ämnet 

men också existerande vetenskapliga luckor (Jfr. Bryman, 2008, s. 97). För att finna lämpliga 

artiklar valde jag att sprida mina sökningar i olika databaser och genomföra sökningar vid två 

olika tidpunkter (30 januari 2020 och 19 februari 2020). De forskningsartiklar som använts i 

föreliggande studie är inhämtade från databaserna Sociological Abstracts och Social Services 

Abstracts som återfinns på Uppsala universitetsbiblioteks hemsida samt Google Scholar. 

Sökord som använts vid framtagningen av forskningsartiklarna är Trafficking, Nigerian women, 

Voodoo, Juju och Cultural dimensions. Vid båda sökningstillfällena lästes samtliga artiklars 

rubriker och abstracts förutom vid ett sökningstillfälle som genererade över 1 000 träffar. Detta 

gjordes i syfte att exkludera sådana forskningsartiklar som inte berörde ämnet i fråga.  

 

3.1.2. Insamlingsmetod och analysmetod 

Föreliggande studie har inte för avsikt att resultera i generaliserbar kunskap om ämnet i fråga 

utan snarare söka en fördjupad förståelse kring yrkesverksammas hantering av ärenden där 

nigerianska kvinnor tvingats in i människohandel genom religiöst tvång. På grund av detta 

utgörs det insamlade materialet i huvudsak av semistrukturerade intervjuer. Denna kvalitativa 

insamlingsmetod valdes då den erbjuder såväl flexibilitet som struktur, vilket är fördelaktigt 

när djupare kunskap efterfrågas (Nilsson, 2014, s. 150). I föreliggande studie har en 

intervjuguide utarbetats (se bilaga 2) som bygger på tre olika teman. Den första tematiseringen 

i intervjuguiden nyttjades i syfte att få en mer generell förståelse för hur arbetet mot 

människohandel går till i praktiken på den arbetsplats där respondenten är verksam, vilket är en 

typisk inledande strategi inom semistrukturerade intervjuer (Jfr. Nilsson, 2014, s. 156). 

Samtliga respondenter i studien har fått besvara samma frågor som formulerats i intervjuguiden 

då det underlättar en jämförelse av respondenternas svar samtidigt som det också möjliggör en 

viss kontroll av samtalets riktning (Nilsson, 2014, s. 150). Däremot har även uppföljningsfrågor 

ställts på sådant som jag fann av särskild betydelse för studien i fråga, vilket i någon mening 
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påverkat intervjuernas innehåll (Jfr. Dahlgren & Johansson, 2015, s. 166). I intervjuguiden 

undveks ledande och stängda frågor för att på så sätt minska risken för låg validitet (Nilsson, 

2014, s. 157). Det är också viktigt att poängtera att intervjuguiden under tidens gång varit öppen 

för eventuella justeringar eftersom datainsamlingen också har haft som funktion att i någon 

mening utveckla teori. 

  

Eftersom datainsamlingen också har haft för avsikt att i någon mening utveckla teori har jag 

valt att kombinera en tematisk analysmetod med en modifierad version av grundad teori, där 

den sistnämnda kommer förklaras mer ingående vid nästkommande rubrik. Den tematiska 

analysmetoden har använts för att identifiera teman och subteman i syfte att ordna och 

sammanfatta data (jfr. Bryman, 2008, s. 527ff). Dessa teman har identifierats genom att söka 

efter likheter och skillnader i respondenternas svar, vilka tankar om fenomenet som 

respondenterna återkommer till, hur respondenterna beskriver sina tankar och vad 

respondenterna undviker att resonera om. På så sätt har ett fokus legat på vad respondenterna 

säger och inte hur de talar om det specifika ämnet, vilket är en typisk strategi inom tematisk 

analys (Ibid.). Valet att inte fokusera på hur respondenterna resonerar om det studerande 

fenomenet beror också till stor del på de rådande omständigheterna med covid-19 som bidrog 

till att intervjuerna enbart kunde genomföras via virtuella hjälpmedel såsom Zoom och Skype. 

När det insamlande materialet senare har bearbetats och presenterats har jag haft för avsikt att 

tolka materialet på ett sätt som stämmer överens med hur respondenterna har svarat på frågor 

utifrån en given kontext (jfr. Westlund, 2015, s. 76f). Således har min avsikt inte varit att på 

något sätt förvränga respondenternas reflektioner kring det undersökta fenomenet utan snarare 

framställa en så trovärdig tolkning av respondenternas svar som möjligt.  

 

3.1.3. Grundad teori 

I studiens inledande skede har jag på förhand inte utgått från någon bestämd teori, vilket är att 

val som baserades på att ha så få förutfattade mening som möjligt om det studerade fenomenet. 

Detta kan ha möjliggjort upptäckten av andra kategorier och egenskaper hos dessa som inte 

skulle ha upptäckts om jag redan på förhand utgick från en bestämd teori (Jfr. Bryman, 2008, 

s. 513; Thornberg & Forslund Frykedal, 2015, s. 44). Däremot är det viktigt att understryka att 

på grund av studiens givna syfte och min förförståelse om ämnet i fråga har jag haft en viss 

teoretisk styrning som också har påverkat utformningen av intervjuguiden. Då min vision har 

varit att låta datainsamlingen i någon mening styra mitt val av teori formulerades inledningsvis 

mer generella frågeställningar kring vad studien avsåg undersöka. Dessa kom senare att 
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specificeras allteftersom kategorier av det insamlade materialet utvecklades och som senare 

mynnade ut i en faktisk teori (Jfr. Bryman, 2008, s. 516ff).  

  

I det skede då jag påbörjat mina intervjuer inleddes också det parallella arbetet med insamlingen 

och analys av data (Jfr. Bryman, 2008, s. 513). När det gäller kodningsprocessen har jag valt 

att kombinera vissa element i grundad teori med den tematiska analysmetoden, vilket gjordes 

för att undvika ett alltför omfattande kodningsarbete som inte hade varit möjligt att genomföra 

sett till studiens omfattning och karaktär. Detta kan tyckas problematiskt då vissa koder 

och/eller kategorier inte uppmärksammades under kodningsprocessens gång. Däremot 

baserades detta val på att inte gå förlorad i ett alltför omfattande kodningsarbete, utan snarare 

fokusera på de koder och kategorier som var av relevans för studien i fråga (Jfr. Thornberg & 

Fejes, 2015, s. 262). Kodningsprocessen inleddes med att söka identifiera teman och subteman 

i det transkriberade materialet. Under varje tematisering har, efter noggrann bearbetning av 

data, utformats flera koder som senare kom att bilda mer abstrakta kategoriseringar. Under 

kodningsförfarandet upptäcktes också luckor i det insamlade materialet, vilket bidrog till att 

fler intervjuer behövde genomföras för att i någon mening ”mätta” kategorierna (Jfr. Thornberg 

& Forslund Frykedal, 2015, s. 51; Bryman, 2008, s. 519). När olika mönster i materialet kunde 

utläsas började så småningom teorin ta en tydligare form vilken senare kom att kontrolleras vid 

det sista intervjutillfället (Jfr. Bryman, 2008, s. 519). Med tanke på studiens omfattning var det 

däremot inte möjligt att låta datainsamlingen fortgå till dess att en hög grad av teoretisk mättnad 

hade uppstått.  

 

3.1.4. Urval 

Föreliggande studie har för avsikt att undersöka hur yrkesverksamma reflekterar kring jujuns 

funktion som kontrollmekanism och vilka specifika utmaningar som jujun skapar när det gäller 

att hantera sådana ärenden. Eftersom det i nuläget inte finns någon forskning om detta utifrån 

en svensk kontext har jag valt att intervjua fem yrkesverksamma som på olika sätt arbetar mot 

människohandel i Sverige; Urvalet består av yrkesverksamma som arbetar inom olika ideella 

organisationer, på asylbyrå eller som regionskoordinator i Stockholm, Göteborg och Malmö.  

  

För att finna relevanta respondenter till studien gjordes inledningsvis en sökning på olika 

myndigheters hemsidor för att få fram i vilka städer där människohandel med nigerianska 

kvinnor förekommer och vilka organisationer och/eller verksamheter som på olika sätt kommer 

i kontakt med dessa kvinnor. Efter denna sökning kontaktades relevanta respondenter per e-
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post. Denna form av målinriktat urval, ett så kallat strategiskt urval, lämpade sig eftersom de 

utvalda respondenterna behövde vara relevanta för studiens syfte (Jfr. Bryman, 2008, s. 392). 

Under två intervjutillfällen gav de intervjuade respondenterna även förslag på andra relevanta 

personer som arbetar mot människohandel i Sverige, vilka senare också kontaktades per e-post. 

På så vis har studien också använt ett snöbollsurval (Jfr. Bryman, 2008, s. 196). Något som är 

viktigt att påpeka är att snöbollsurvalet kan komma att påverka studiens externa validitet och 

därför göra det mindre sannolikt att resultatet kan överföras till andra kontexter än den 

undersökta. Däremot har de intervjuade respondenterna givit utförliga reflektioner kring jujun 

som kontrollmekanism och vilka specifika svårigheter detta kan generera, vilket torde göra 

resultatet överförbart till andra kontexter (Ibid.).  

    

3.1.5. Forskningsetiska riktlinjer 

Då studiens primärmaterial är inhämtad genom intervjuer av olika yrkesverksamma som arbetar 

mot människohandel i Sverige är det av stor vikt att ta hänsyn till vissa forskningsetiska regler. 

Detta för att säkerställa att forskningen följer en god kvalitet och är moraliskt acceptabel i 

andras ögon (Vetenskapsrådet, u.å.). I detta sammanhang rör det sig om fyra olika krav som 

ska uppfyllas under forskningsprocessens gång, nämligen informationskravet, 

konfidentialitetskravet, nyttjandekravet och samtyckeskravet (Lindstedt, 2019, s. 51–55). Då 

primärmaterialet består av yrkesverksammas reflektioner kring människohandel med 

nigerianska kvinnor ska respondenterna ges information om studiens syfte men också själva 

bestämma över sin medverkan i studien (Jfr. Vetenskapsrådet, u.å.). Både samtyckeskravet och 

informationskravet har beaktats genom att respondenterna inledningsvis har fått tillgång till ett 

informationsbrev med tillhörande samtyckesblankett (se bilaga 1) men också fått ge sitt 

muntliga samtycke innan intervjuerna har påbörjats. När det gäller konfidentialitet har 

information givits att det insamlade materialet kommer förvaras på ett sätt så att inga obehöriga 

kan ta del av materialet. Respondenterna har dessutom bevarats anonyma (jfr. Lindstedt, 2019, 

s. 52–55). Slutligen har respondenterna i informationsbrevet också fått information att det 

insamlade materialet enbart ska nyttjas för forskningsändamålet, vilket stämmer överens med 

nyttjandekravet (Ibid.).    
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4.1. Teoretiskt ramverk  

4.1.1. Postkolonialt intersektionellt perspektiv 

Postkolonial teori har använts flitigt av såväl teoretiker som forskare för att undersöka 

kolonialismens historia och hur imperialistiska strukturer format och/eller formar vår syn på 

verkligheten (Jfr. Eckert, 2011; Ahluwalia, 2001). Denna teori söker att problematisera å ena 

sidan de kulturella interaktionerna mellan kolonialiserade stater och kolonisatörer under 

kolonialiseringstiden och framåt (Alhuwalia, 2001, s. 91f). Ett exempel på en sådan kulturell 

interaktion är det franska civiliseringsuppdraget i Afrika som rättfärdigades genom 

fransmännens uppfattning om afrikaner som ”outvecklade” och ”ociviliserade” (Eckert, 2011, 

s. 287f). Å andra sidan strävar postkolonial teori till att bryta ner imperialismens binarism, 

vilken har fungerat som ett sätt för Västvärlden att bibehålla sin makt över bland annat Tredje 

världen. Detta tyder på att binarismen inte enbart påvisar dikotoma skiljaktigheter utan kan 

även ses som ett svar på ojämlikhet och hierarki (Ahluwalia, 2001, s. 91f). För att få en mer 

nyanserad bild av yrkesverksammas förställningar om juju i hanteringen av ärenden där 

nigerianska kvinnor har tvingats in i människohandel krävs dock ytterligare ett perspektiv.     

  

Det intersektionella perspektivet har utvecklats genom postkolonial teori, där 

uppmärksamheten förskjutits från kolonialismens förtryck till att söka synliggöra situationer 

som kan komma att skapa ojämlikhet och orättvisa i nutida samhällen (Ahrne, 2016, s. 177–

181). Detta perspektiv söker att analysera samspelet mellan olika maktrelationer och hur dessa 

kan komma att skapa och/eller upprätthålla över- och underordningar utifrån faktorer som kön, 

klass, etnicitet och sexualitet (Ibid.). Både det postkoloniala och det intersektionella 

perspektivet har tidigare använts som en sammansluten teori, vilket bland annat har visat sig i 

feministiska studier. 

  

Chandra Talpade Mohanty (2003, s. 60–65) har tillämpat ett postkolonialt intersektionellt 

perspektiv i syfte att kartlägga och analysera tredjevärldenskvinnor och feministisk politik. Hon 

betonar vikten av att inte definiera kvinnor från Tredje världen som en homogen och enhetlig 

grupp utan att dessa kvinnor, på samma sätt som västerländska kvinnor, påverkas av faktorer 

som klass, religion, sexualitet och historia. Enligt Mohanty (2003) är det problematiskt ”att 

definiera tredje världens kvinnor i termer av deras problem eller prestationer i relation till en 

föreställd fri, vit och liberal demokrati” (s. 65) eftersom det berövar dem deras plats i historien. 

Även om definitionsfrågan gällande kvinnor i Tredje världen tycks skapa en binär hierarki 
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mellan Västvärlden och Tredje världen har också kontexten en stor betydelse; Feministisk 

engagemang i Tredje världen kan komma att påverkas av vems och/eller vilkas historia som är 

utgångspunkten i försök att kartlägga såväl engagemangen som produceringen av kunskap om 

kolonialiserade folkgrupper utifrån plats och position (Mohanty, 2003, s. 60–65). Vidare menar 

Mohanty (2003, s. 70f) att det finns ett stort behov av att uppmärksamma relationaliteten som 

formar människors sociala och politiska liv. Hon menar att mer uppmärksamhet bör riktas till 

hur människor relaterar till varandra utifrån faktorer som klass, religion, sexualitet och historia 

snarare än att reducera maktrelationer till enbart dikotoma skiljaktigheter (Ibid.). 

  

Det postkoloniala intersektionella perspektivet fyller en viktig funktion i föreliggande studie. 

Detta då perspektiven används både för att tolka det insamlade materialet men också för att 

tolka de yrkesverksammas medvetenhet kring dessa perspektiv. De intervjuade respondenterna 

är i högsta grad medvetna om deras makt i relation till de nigerianska kvinnorna, där denna 

makt utövas i olika hög grad för att hjälpa kvinnorna att hantera den situation de befinner sig i.  

 

4.1.2. Religiös agens 

När det gäller identitetspolitiken i feministisk forskning har bland annat Jakeet Singh (2015, s. 

662) och Kelsy C. Burke (2012, s. 128) framhållit vikten av att inte enbart erkänna ”autonomi 

och frihet” som det enda sättet att vara ett subjekt. För dessa forskare bör identitetspolitiken 

snarare öppna upp för andra sätt att ”vara” som förkroppsligas och bekräftas genom mänsklig 

handling. Sarah Bracke (2008, s. 61ff) menar att det finns en viss sekulär skepticism gällande 

den religiösa förståelsen av agens; Det finns en viss diskrepans mellan forskare som å ena sidan 

anser att troende inte kan klassas som agenter då de ofta hävdar att deras handlingar är ”utanför 

deras egen vilja” och forskare som å andra sidan anser att våra förståelser för agens och 

subjektivitet bör omvärderas (Ibid.).  

  

Laura M. Leming (2007, s. 73f) har sökt att begreppsliggöra religiös agens för att skärpa 

förståelsen för hur individer gör anspråk på och fastställer en för dem meningsfull identitet. 

Hon förklarar religiös agens som ett personligt och/eller kollektivt anspråk på och en 

föreställning om en dynamisk religiös identitet. Denna identitet kan antingen vara erhållen eller 

förvärvad från exempelvis familj, en religiös grupp eller genom personens egen aktiva 

eftersökning av den. För att en religiös agens ska anses vara etablerad bör identiteten efterlevas 

som individens egen (Ibid.). I sin forskning har Leming (2007, s. 76–79) studerat religiös agens 

hos katolska kvinnor för att synliggöra kvinnors handlande och/eller agerande utifrån deras 
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spirituella liv och religiösa praxis. Däremot har hon inte sökt förklara hur religionen kan komma 

att utgöra ett hinder för utövandet av religiös agens. 

   

Vidare har det även visat sig att religiös praxis både kan fungera som ett medel och som en 

källa för kritik, vilket Ulf Zackariasson (2020, s. 210) har sökt att belysa genom en pragmatisk 

ansats. Utifrån den pragmatiska ansatsen antas människor ha förvärvat vissa vanestyrda 

mönster av tanke, handling och bedömning som kommer till uttryck i interaktion med andra 

och den kontext de befinner sig i (Zackariasson, 2020, s. 214–218). I flera fall agerar människor 

utifrån vana snarare än att ständigt göra aktiva och fria val. Hur vi agerar i existentiellt viktiga 

situationer formas i högsta grad av våra vanor men kan också forma våra vanor. När religiös 

agens utövas som svar på de problem som de riktas mot kan det skapa frustration hos individen 

när denne inser att dennes egna etablerade vanor utgör ett hinder för att kunna lösa problem på 

ett tillfredsställande vis (Ibid.). 

  

I likhet med Zackariasson menar även Burke att religiös praxis kan fungera som en källa för 

kritik. I sin forskning har Burke (2012, s. 123) sökt belysa olika angreppssätt för studiet av 

religiös agens, som exempelvis strategierna ”empowerment agency” och ”compliant agency”. 

Den förstnämnda strategin antar att det finns vissa grundläggande faktorer i könstraditionella 

religioner som är skadliga för kvinnor (Burke, 2012, s. 125f). Däremot kräver inte denna 

strategi att kvinnor bör utmana och/eller försöka att förändra sin religiösa tro eller praxis utan 

snarare förändra sin respons på sina religiösa övertygelser (Ibid.). När det gäller compliant 

agency förklarar Burke (2012, s. 127f) att den syftar till att synliggöra hur kvinnor kan komma 

att uppvisa olika religiösa agentskap beroende på hur de väljer att införliva religiös praxis och 

tradition i deras vardagsliv. Hon menar att kvinnor förhåller sig till religiösa regler på olika sätt; 

Kvinnornas förhållningssätt till religiös praxis och tradition kan alltså te sig olika beroende på 

hur de väljer att ”göra religion”. Kvinnornas förmåga att förstå sin värld kan därför leda till att 

kvinnan avsiktligen handlar för att anpassa sig till religiös praxis och tradition eller handlingar 

som söker att förändra detsamma. Oavsett hur kvinnorna väljer att handla bör det betraktas som 

ett utövande av religiös agens (Ibid.).    

  

Studiens teoretiska ramverk som till stor del tagits fram genom noggrann bearbetning av 

datainsamlingen har en dubbel funktion i föreliggande studie; Detta då den används både för 

att tolka det insamlade materialet men också för att tolka hur respondenterna förhåller sig till 

densamma. Vidare är det teoretiska ramverket ytterst värdefullt när det gäller studiet av 
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mänskliga rättigheter och i synnerhet rätten till religionsfrihet enligt artikel 9 i EKMR. Detta 

eftersom de yrkesverksamma tycks behöva finna lämpliga strategier för att i någon mån bryta 

den andliga kontroll som människohandlarna har över kvinnorna samtidigt som de också 

behöver förhålla sig till hur kvinnorna väljer att leva sina religiösa liv.   

 

5.1. Resultat och analys  

Följande kapitel presenterar och analyserar det insamlade materialet genom studiens teoretiska 

ramverk. Resultatet från de fem intervjuerna har delats in i olika teman: Förhållningssätt och 

hantering av juju, strategier för att bryta den andliga kontrollen och skillnader i utövandet av 

religiös agens. Genomgående i varje tema förs analyser av respondenternas svar. För att bevara 

de yrkesverksammas anonymitet kommer dessa att benämnas som IP: (intervjuperson) 1, IP: 2, 

IP: 3 osv. Kapitlet kommer slutligen mynna ut i studiens slutsats. 

 

5.1.1. Förhållningssätt och hantering av juju 

Som tidigare nämnt är yrkesverksammas föreställningar om och/eller attityder till afrikansk 

traditionell religion, och i synnerhet juju, en ytterst central faktor när det kommer till deras 

hantering av människohandelsärenden med nigerianska kvinnor. Utifrån tidigare forskning har 

det bland annat visat sig att yrkesverksamma upplever svårigheter utifrån deras västerländska 

tanketradition att förstå de nigerianska kvinnornas starka tilltro till jujun och dess efterföljande 

effekter (Van der Watt & Kruger, 2017, s. 81). Föreliggande studie har funnit såväl likheter 

som skillnader när det kommer till hur de intervjuade respondenterna förhåller sig till jujun och 

hur de väljer att bemöta kvinnornas rädsla för jujuns efterföljande effekter.  

 

En yrkesverksam (IP: 1) beskriver hur hen förhåller sig till jujun i mötet med de nigerianska 

kvinnorna i syfte att motivera dem att genomföra polisförhör: 

 

[…] Vi försöker försäkra dom om att, att du säger deras namn nu kommer inte få din mamma 

att dö. Och det kan ju vara att man är liksom i en liten maktposition då, att man säger vårat sätt 

är rätt. Men vi brukar ändå säga att vi tror inte att det kommer att hända […] vi tror inte att juju 

är sant. Men det känns ju lite ibland som att trampa över liksom deras sätt att tro på (IP: 1) 

 

En annan yrkesverksam (IP: 4) anser istället att det är av stor vikt att upplysa kvinnorna om 

svårigheten att övertyga myndigheter som Migrationsverket och Tingsrätten i en asylutredning 
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att det finns en reell hotbild genom jujun, att det är på grund av jujun som exempelvis människor 

mördas: 

 

[…] Jag brukar vara väldigt öppen med hur, vad jag tror och så vidare. Och jag förstår att dom 

tror något annat […] Och det är väldigt viktigt att också berätta rakt ut att Migrationsverket 

kommer inte tro på voodoon […] Svenskt Migrationsverk, dom har en annan syn (IP: 4) 

 

Utifrån ovanstående citat tycks de yrkesverksamma (IP: 1; IP: 4) söka förbereda kvinnorna på 

hur deras rädsla för jujuns andliga kraft kommer bemötas av svenska myndigheter som 

kvinnorna behöver samarbeta med för att få internationellt skydd i Sverige. Det kan tolkas att 

svenska myndigheter har en viss svårighet att förstå den traditionella afrikanska religionen och 

dess koppling till spiritualitet, vilket också stämmer överens med tidigare forskning (Jfr. Van 

der Watt & Kruger, 2017, s. 81). När det gäller svenska statliga myndigheters svårighet att 

förstå kvinnornas reella rädsla för jujuns andliga kraft och om detta bygger på okunskap om 

den traditionella afrikanska religionen i allmänhet kan jag inte uttala mig om. Detta är heller 

inget jag kommer gå djupare in på utan jag kommer nu undersöka de intervjuade 

respondenternas förhållningssätt och hantering av juju i mötet med de nigerianska kvinnorna.    

 

Som framgår av det förstnämnda citatet resonerar den yrkesverksamme (IP: 1) kring 

maktobalansen som tycks finnas i mötet med de nigerianska kvinnorna. Genom att koppla detta 

till det intersektionella perspektivet tycks den yrkesverksammes erkända maktposition skapa 

en viss hierarki gällande vem som har makten att bestämma över vad som är rätt och fel (Jfr. 

Mohanty, 2003, s. 60–65; Ahluwalia, 2001, s. 91f). Resultatet indikerar att den 

yrkesverksamme har en intersektionell medvetenhet, vilket synliggörs då den yrkesverksamme 

är medveten om att dennes maktposition kan användas i ett försök att utmana och/eller 

underminera kvinnornas rädsla för jujun. För att koppla detta till religiös agens kan det tolkas 

att den yrkesverksamme nyttjar sin maktposition för att påvisa hur kvinnornas övertygelser om 

jujuns andliga kraft försvårar samarbetet med polisen. Det kan tänkas att den yrkesverksamme 

upplever att kvinnornas religiösa övertygelser hindrar dem från att få tillgång till det statliga 

skydd som de är berättigade till, varför den yrkesverksamme söker att förändra kvinnornas 

respons på sina övertygelser genom att försäkra kvinnorna om att inget kommer hända om de 

avslöjar människohandlarnas identiteter (Jfr. Zackariasson, 2020, s. 210; Burke, 2012, s. 125f).  
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Utifrån det andra citatet tycks den yrkesverksamme (IP: 4) söka att uppmärksamma kvinnorna 

om de kulturella skillnader som finns mellan dem och ”oss” i Västvärlden. Detta visar på en 

postkolonial intersektionell medvetenhet hos den yrkesverksamme som betonar vikten av att 

visa respekt och förståelse för varandras kulturella olikheter. Vidare kan det tolkas att den 

yrkesverksamme, genom sin medvetenhet kring det postkoloniala intersektionella perspektivet, 

upplyser kvinnorna om att deras kulturella övertygelser kommer ställas i relation till en 

västerländsk kontext och en västerländsk förståelse av människohandel som fenomen i mötet 

med statliga myndigheter (Jfr. Mohanty, 2003, s. 60–65). Detta torde indikera att den 

yrkesverksammes förhållningssätt till kvinnornas rädsla för jujuns andliga kraft skiljer sig från 

hur denne uppfattar att svenska statliga myndigheter förhåller sig till densamma.  

 

En tredje yrkesverksam (IP: 3) anser att ett ifrågasättande av kvinnornas livsåskådning inte är 

ett effektivt sätt att bemöta deras rädsla för jujuns andliga kraft på samtidigt som hen menar att 

ett sådant ifrågasättande heller inte kan och/eller bör göras av vem som helst: 

 

[…] Jag ifrågasätter inte deras trosåskådning utan jag tänker att det är inte verksamt att säga till 

dom att dom har blivit lurade” (IP: 3) 

 

Det handlar väl också om vem som har mandatet att ifrågasätta, alltså att jag måste också vara 

medveten om mina, om min bakgrund, alltså att jag är vit, jag kommer från Sverige, jag är 

utbildad, alltså att jag. Det finns även ett högt beroendeförhållande mellan mig och den jag 

möter (IP: 3)  

 

Till skillnad från tidigare nämnda citat indikerar det tredje resultatet att den yrkesverksamme 

(IP: 3) balanserar mellan en form av medmänsklighet inför kvinnornas religiösa övertygelser 

samtidigt som hen också påvisar en viss uppgivenhet när det gäller kvinnornas förmåga att 

hantera den situation de befinner sig i. Den intersektionella medvetenheten tycks synliggöras 

då den yrkesverksamme resonerar kring sina egna sociala kategoriseringar i form av kön, klass 

och etnicitet vilka hen antar har en viss påverkan på maktdynamiken i mötet med de nigerianska 

kvinnorna (Jfr. Ahrne, 2016, s. 177–181). Att den yrkesverksamme anser att ett ifrågasättande 

av kvinnornas livsåskådning inte är ett effektivt sätt att bemöta deras rädsla på kan också tänkas 

bero på att hen vill undvika att missbruka sin makt på ett sätt som skulle tvinga kvinnorna att 

ta avstånd från sin juju-tro.  
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Resultatet skulle också kunna kopplas till compliant agency. Det kan tolkas att den 

yrkesverksamme inte har någon större tilltro till att kvinnorna kan anpassa sina övertygelser om 

jujuns andliga kraft genom att hen förklarar att jujun de facto har använts av människohandlarna 

som ett sätt att utnyttja människor på (Jfr. Burke, 2012, s. 127f). Genom att den 

yrkesverksamme dessutom förklarar att ett ifrågasättande av någons livsåskådning handlar om 

vem som har rätten att ifrågasätta blir det mer tydligt att hen har en respekt för hur kvinnorna 

väljer att leva sina religiösa liv. Detta kan kopplas till Lemings förklaring av religiös agens. 

Utifrån detta kan det tolkas att den yrkesverksamme är medveten om att juju-ritualer är en 

införlivad tradition i den traditionella afrikanska religionen och som dessutom är inkorporerad 

i kvinnornas religiösa identiteter (Jfr. Leming, 2007, s. 73f). Resultatet tycks indikera att den 

yrkesverksamme anser det vara olämpligt att ifrågasätta hur kvinnorna väljer att leva sina 

religiösa liv, då ett sådant ifrågasättande i sin tur tycks ifrågasätta kvinnornas rätt att utöva sin 

religion.  

 

När det gäller kvinnornas rädsla för jujuns andliga kraft finns det generellt en gemensam 

förståelse hos de intervjuade respondenterna om att respektera och uppvisa en medmänsklig 

förståelse för kvinnornas övertygelser även om respondenterna själva inte tror på den andliga 

kraften, vilket är en slående skillnad över vad som har framkommit i tidigare forskning (Jfr. 

Ikeora, 2016, s. 13).  

 

En yrkesverksam (IP: 2) förklarar hur denne förhåller sig till kvinnornas religiösa övertygelser 

om jujuns efterföljande effekter: 

 

[...] Att i slutändan så är det ju så att en del av dom här klienterna tror ju verkligen på voodoons 

makt på ett sätt som man bara får acceptera eller ja, det är svårt. Det är också svårt att gå in i 

någon slags debatt om nej men det ligger nog inget bakom det här egentligen utan själva den 

liksom ja övertygelsen i sig är ju väldigt kraftfull (IP: 2)  

 

Denna syn är också ganska snarlik hur en annan yrkesverksam (IP: 3) resonerar kring religion 

i allmänhet: 

 

[...] Det här med troende [...] det går inte att liksom driva någon tes för att försöka motbevisa att 

gud inte finns eller att gud finns liksom. Men jag kan visa på hur det har, hur andra personer har 

utnyttjats med det (IP: 3). 
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Ovanstående resultat indikerar att båda de yrkesverksamma (IP: 2; IP: 3) har en respekt för 

kvinnornas övertygelser om jujuns andliga kraft även om de själva inte tror på den. För att 

koppla detta till ett postkolonialt perspektiv kan det tyckas att de yrkesverksamma har en 

medvetenhet om att rädslan för jujuns andliga kraft är en kontextuell och kulturell skillnad 

parterna emellan, vilket synliggörs eftersom de yrkesverksamma, i synnerhet en yrkesverksam 

(IP: 2), anser det vara svårt att förstå och/eller acceptera denna rädsla. De yrkesverksamma 

erkänner således en viss främmandehet kring de nigerianska kvinnornas religiösa tro och 

påvisar en insikt om att denna livsåskådning är olik deras egen (Jfr. Ahluwalia, 2001, s. 91f). 

Deras medvetenhet kring det postkoloniala perspektivet torde också påverka i vilken grad de 

yrkesverksamma väljer att utmana kvinnornas religiösa övertygelser i syfte att säkerställa 

kvinnornas rätt till frihet utanför exploateringen och människohandeln.   

 

Samtidigt menar de yrkesverksamma att det inte går att ifrågasätta kvinnornas religiösa 

övertygelser om jujuns andliga kraft utan snarare att de får försöka visa för kvinnorna ”att 

försöka se att det här liksom är ett av flera sätt att kontrollera människor [...] att se det i termer 

i lite mer krast maktutövning helt enkelt” (IP: 2). Att de yrkesverksamma upplever 

människohandlarnas användning av juju som ”maktutövning” och ett sätt att ”utnyttja” 

människor på stämmer överens med tidigare forskning, där bland annat Ikeora (2016, s. 1) har 

förklarat detta som ett missbruk av nigerianers religiösa och kulturella tro. Att de 

yrkesverksamma inte ifrågasätter kvinnornas rädsla för jujuns andliga kraft tyder på en respekt 

för kvinnornas religiösa agens. För att koppla detta till Burkes empowerment agency tycks de 

yrkesverksamma utmana kvinnornas religiösa övertygelser indirekt genom att erbjuda 

kvinnorna en annan bild av situationen, vilket görs i syfte att söka förändra kvinnornas respons 

på sina övertygelser (Burke, 2012, s. 125f). Däremot indikerar resultatet att de yrkesverksamma 

vill att kvinnorna själva ska göra aktiva val för att lösa den situation de befinner sig i snarare 

än att de yrkesverksamma ska tvinga kvinnorna att ta avstånd från sin juju-tro (Jfr. 

Zackariasson, 2020, s. 214–218). Utifrån detta kan det rent hypotetiskt antas att de 

yrkesverksammas föreställningar om utövandet av religion är förknippat med hur vi i 

Västvärlden förstår innebörden av agens, att människor själva ska välja sin religion och/eller 

tro och fritt kunna utöva densamma (Jfr. artikel 9, EKMR).  

 

Ovanstående två citat skiljer sig däremot från hur en annan yrkesverksam (IP: 1) bemöter 

kvinnornas rädsla för jujuns efterföljande effekter: 
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[...] Vissa tjejer kan säga jag vet vad som kommer att hända och det har hänt förut och då vill 

dom liksom visa Facebookklipp och Youtubeklipp när människor dör eller människor får en 

sjukdom och så säger dom det här är på grund av jujun. Och då kan jag säga att jag tror att det 

är på grund av att ibland får man en sjukdom. Det är inte alltid att man får en ond ande som ger 

en en sjukdom [...] Ibland får man en sjukdom utan att man har gjort någonting dåligt (IP: 1)   

 

Till skillnad från tidigare citat indikerar följande att den yrkesverksamme (IP: 1) använder sin 

maktposition till att mer direkt söka utmana kvinnornas tankesätt om jujun. Att den 

yrkesverksamme faktiskt ger en mer västerländsk bild om sjukdom och död torde vara ett försök 

att visa för kvinnorna att det finns olika sätt att tolka jujuns andliga kraft på. För att koppla detta 

till religiös agens kan det tolkas att den yrkesverksamme inte söker att underminera kvinnornas 

rädsla för jujun, utan snarare förändra kvinnorna inställning till jujuns andliga kraft (Jfr. Burke, 

2013, s. 123–126). Således indikerar resultaten att den yrkesverksamme (IP: 1) i högre grad än 

de tidigare nämnda yrkesverksamma (IP: 2; IP: 3) försöker utmana de nigerianska kvinnornas 

övertygelser och därmed aktivera deras agens. Däremot försöker inte den yrkesverksamme (IP: 

1) utmana kvinnornas övertygelser till den grad att hela deras livsvärld ifrågasätts.  

 

5.1.2. Strategier för att bryta den andliga kontrollen 

Den största utmaningen som samtliga yrkesverksamma lyft fram när det gäller att hjälpa 

kvinnorna ur exploateringen och människohandeln är deras rädsla att våga berätta om sin 

situation för polisen. De yrkesverksamma upplever att denna rädsla grundar sig i att kvinnorna 

å ena sidan har svurit en ed att inte berätta för någon om människohandlarnas identiteter och att 

dem å andra sidan har ett bristande förtroende till polisen. Flera av de yrkesverksamma har 

dessutom lyft fram vissa juridiska hinder som kan komma att påverka kvinnornas rätt till statligt 

skydd och stöd i Sverige. De menar att brottsoffer som inte vågar tala om att de är brottsoffer 

för människohandel samtidigt som de befinner sig i Sverige illegalt har en ökad risk att utvisas. 

 

Ovanstående kontextuella utmaning delas av merparten av de intervjuade respondenterna. 

Däremot tycks de ha olika uppfattningar om var gränsen går i att försöka få dessa kvinnor att 

samarbeta i en eventuell polisutredning. En yrkesverksam (IP: 2) menar att det inte går att 

påskynda den polisiära utredningsprocessen och att det istället är av stor vikt att kvinnorna 

själva får tid att ta ställning till sin medverkan. Till skillnad mot detta menar en annan 

yrkesverksam (IP: 1) att trots kvinnornas rädsla för att samarbeta med polisen uppmuntras 

kvinnorna att delta i polisförhör eftersom det kan underlätta en framtida asylansökan i Sverige: 
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[...] Processen får ta tid helt enkelt, att vi försöker att inte pressa på liksom vid ett första eller ett 

andra möte och liksom försöka ja men ska du liksom inte polisanmäla eller ska du inte göra si 

eller så utan då tänker vi att dom bara får liksom vara hos oss ett tag så att vi bygger tillit och 

förtroende och att [...] dom känner sig trygga med att det dom berättar för oss liksom stannar 

hos oss (IP: 2) 

 

[...] Samtidigt så uppmuntrar vi alla att när dom har varit i kontakt med polisen att fortsätta hålla 

den kontakten. Vi uppmuntrar kvinnorna att delta i polisförhör och våga stanna kvar i det fast 

det är väldigt läskigt för dom [...] där har vi mycket motiveringssamtal [...] Vi vet att tjejen i 

slutändan själv gynnas av det och om det skulle bli en fällande dom så är det till exempel 

fällande dom som människohandel. Då är det mycket lättare att få asyl i Sverige för då har man 

på pappret att man har en liksom asylskäl av humanitära skäl (IP: 1) 

 

Ovanstående resultat indikerar att de yrkesverksamma (IP: 2; IP: 1) har en gemensam 

målsättning att kvinnorna bör samarbeta med polisen för att dels kunna ta del av den statliga 

skyddsapparaten och dels utöka sina möjligheter att eventuellt få asyl i Sverige. Även här tyder 

resultaten att de yrkesverksamma och i synnerhet en yrkesverksam (IP: 1) brottas med att hitta 

en balans mellan ett medmänskligt förhållningssätt inför kvinnornas religiösa övertygelser 

samtidigt som de vill hitta effektiva strategier för att hjälpa kvinnorna hantera den situation de 

befinner sig i. Genom att tolka resultaten med det intersektionella perspektivet tycks de 

yrkesverksamma på olika sätt använda deras makt i mötet med de nigerianska kvinnorna; Den 

ena yrkesverksamma (IP: 1) använder motivering för att söka få kvinnorna att trots sin rädsla 

för jujuns andliga kraft berätta om sin situation till polisen, vilket tyder på en högre nivå av 

maktutövning i jämförelse med den andra yrkesverksamme (IP: 2) som snarare söker att 

reducera maktdynamiken parterna emellan (Jfr. Ahrne, 2016, s. 177–181). Vidare kan 

resultaten även tolkas genom Burkes förståelse av religiös agens. Den ena yrkesverksamme (IP: 

2) tycks i en inledande kontakt med kvinnorna vara mån om att respektera kvinnornas egna 

hantering och agerande i den situation de befinner sig; Kvinnorna ska själva ta ställning till en 

eventuell medverkan i en polisutredning och själva avgöra om denna medverkan är kompatibel 

med hur de väljer att efterleva sin religion (Jfr. Burke, 2012, s. 127f). Till skillnad från detta 

tycks den andra yrkesverksamme (IP: 1) i högre grad söka utmana kvinnornas religiösa 

övertygelser för jujuns andliga kraft i syfte att aktivera kvinnornas agens. I detta fall kan det 

tänkas att den yrkesverksamme (IP: 1) upplever jujuns kraft som något skadligt för kvinnan 

vilket i sin tur gör att den yrkesverksamme söker att påverka kvinnans utformning av sin 

religiösa agens på ett sätt som möjliggör ett samarbete med polisen (Jfr. Burke, 2012, s. 125f). 
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Utifrån tidigare forskning tycks det finnas vissa kunskapsluckor gällande försök att bryta den 

andliga kontroll som människohandlarna har över kvinnorna samt hur yrkesverksamma bör 

arbeta för att söka förändra kvinnornas tankesätt kring deras situation. Däremot har Van der 

Watt och Kruger (2017, s. 80f) i sin studie funnit bön, kristen rådgivning och bränningen av 

offrens amuletter som lämpliga strategier för att i någon mån underlätta en form av frihet från 

den andliga kontrollen. I samklang med tidigare forskning visar studiens resultat att även flera 

av de yrkesverksamma har utvecklat olika strategier för att i någon mån bryta denna kontroll.   

En utmaning som delades av flera yrkesverksamma var svårigheten att få kvinnorna att känna 

sig trygga, både fysiskt och psykiskt i den situation de befinner sig i. En strategi för detta och 

som också delades av två yrkesverksamma (IP: 1; IP: 3) var användningen av den kristna tron 

för att i sin tur underminera kvinnornas rädsla för jujuns andliga kraft: 

 

[...] Kvinnorna från Nigeria [...] dom är ju uppvuxna i en kristen kontext [...] så dels är dom 

uppväxta med en tro på gud men dom har ju också naturreligionerna inblandat i det. Så att få 

prata mycket om tros- och livsåskådning och gud och sådär då hjälper dom mycket, att vi kan 

möta dom på det spirituella planet på ett sätt (IP: 1) 

 

[...] Dom tjejerna som är väldigt troende, dom går ju runt med sin bibel [...] Vi har haft en tjej, 

hon har med sig sin bibel till varje polisförhör [...] Man försöker prata om det alltså varför tror 

du att bibeln beskyddar dig och kan du tänka att det finns en gud som beskyddar dig oavsett om 

du har med dig bibeln eller inte? (IP: 1) 

 

Den ovan citerade yrkesverksamme (IP: 1) menar att mötet genom den kristna tron är ett sätt 

för kvinnorna att i någon mån ”göra sig fri” från jujun och istället få beskydd av gud. En annan 

yrkesverksam (IP: 3) menar att många kvinnor ber till gud i syfte att hitta trygghet i sin tro, 

vilket tycks stämma överens med vad som framkommit i tidigare forskning (Jfr. Van der Watt 

& Kruger, 2017, s. 80f).   

 

Ovanstående citat indikerar att den yrkesverksamme (IP: 1) har hittat en strategi där hen kan 

möta de nigerianska kvinnorna genom deras gemensamma kristna tro. Utifrån det 

intersektionella perspektivet tycks denna strategi generera ett mindre intersektionellt avstånd 

eftersom den yrkesverksamme har funnit den kristna tron som en gemensam nämnare parterna 

emellan (Jfr. Mohanty, 2003, s. 70f). Däremot kan det genom ett postkolonialt perspektiv också 

tolkas att den yrkesverksamme (IP: 1) ställer de nigerianska kvinnornas livsåskådningar mot 

varandra, där kristendomen i högre grad än den traditionella afrikanska religionen ses som en 
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positiv resurs för kvinnorna att hantera den situation de befinner sig i (Jfr. Ahluwalia, 2001, s. 

91f). Detta tycks dock inte vara ett resultat av att den yrkesverksamme värderar kristendom 

som mer värdefull än den traditionella afrikanska religionen i allmänhet utan snarare att den 

kristna tron kan fylla en funktion i att få kvinnorna att känna sig trygga i den situation de 

befinner sig i. Vidare menar den yrkesverksamme att den kristna tron kan underlätta en viss 

form av frihet från den andliga kontroll som jujun medför, vilket kan tolkas genom religiös 

agens. Utifrån det andra citatet tycks den yrkesverksamme söka aktivera kvinnornas agens 

genom att framhäva den kristna tron och guds beskydd framför jujuns andliga kraft. Detta tycks 

vara en strategi som den yrkesverksamme bedömt som effektiv för att i någon mån få kvinnorna 

att omvärdera sina övertygelser om jujuns andliga kraft i syfte att kunna lösa den situation de 

befinner sig i (Jfr. Zackariasson, 2020, s. 214–218). I detta fall tycks användningen av den 

kristna tron vara en lämplig strategi för att aktivera kvinnornas religiösa agens utan att deras tro 

på jujuns andliga kraft ifrågasätts.  

 

En annan strategi som framgår av den insamlade empirin är användningen av traumaterapi. Två 

yrkesverksamma (IP: 1; IP: 5) delar uppfattningen om att flera av de nigerianska kvinnorna 

kopplar samman symptom som exempelvis ångest, svettningar, flashbacks och mardrömmar 

till spiritualitet, att det är på grund av den andliga kraften som kvinnorna upplever dessa 

symptom. En yrkesverksam (IP: 1) förklarar att traumaterapi erbjuds som en del av ett 

rehabiliteringsprogram som är frivilligt för kvinnorna att delta i: 

 

[...] Att man till exempel förklarar då vad en flashback är och varför man får en flashback och 

mardrömmar. För dom kopplar också ihop det med spiritualitet [...] men då kan vi ge ytterligare 

kunskap som liksom kopplar deras kunskap till psykologi då till exempel [...] att det finns något 

som heter trauma och att det finns forskning om hur det påverkar ens kropp och ens psyke. Så 

det tror jag hjälper många att som sagt förstå sig själva och vad dom går igenom (IP: 1) 

 

Ovanstående resultat är något som skiljer sig från tidigare forskning, då det inte har framkommit 

att traumaterapi skulle kunna underlätta en viss frihet från den andliga kontrollen (Jfr. Van der 

Watt & Kruger, 2017, s. 80f). I jämförelse med den förstnämnda strategin tycks traumaterapi 

vara ett större ifrågasättande av kvinnornas övertygelser om andlig kraft och spiritualitet, vilket 

i sin tur tycks vara ett större ifrågasättande över hur kvinnorna väljer att leva sina religiösa liv 

och utöva sin religiösa tradition och praxis. 
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För att tolka detta resultat utifrån det postkoloniala intersektionella perspektivet tycks 

användningen av traumaterapi göra att den yrkesverksamme (IP: 1) tar på sig en viss 

paternalistisk hållning, där kvinnornas religiösa övertygelser om den andliga kraften beskrivs i 

termer av symptom från ett trauma (Jfr. Ahluwalia, 2001, s. 91f; Mohanty, 2003, s. 60–65). 

Däremot går det inte att säga att den yrkesverksamme söker påtvinga kvinnorna en västerländsk 

förståelse för hur kropp och psyke fungerar och därmed förneka deras rädsla för jujuns andliga 

kraft. Som framgår av citatet förklarar den yrkesverksamme olika traumasymptom för att hjälpa 

kvinnorna att förstå sig själva och vad de går igenom, vilket också kan tolkas genom religiös 

agens. Att den yrkesverksamme erbjuder kvinnorna ett annat perspektiv på kropp och psyke 

tycks vara ett sätt för den yrkesverksamme att aktivera kvinnornas agens för att i sin tur få dem 

att förändra sina uppfattningar om jujuns andliga kraft (Burke, 2012, s. 127). Eftersom 

traumaterapin dessutom är frivillig för kvinnorna att delta i kan det också tolkas att den 

yrkesverksamme har en föreställning om att kvinnorna själva ska vara subjekt över sina liv även 

om de gör val som inte är till deras fördel. Detta indikerar att kvinnorna inte är tvingade till att 

i någon mån ”frigöra sig” från jujun utan snarare själva ska ta ställning till hur de vill efterleva 

sin religiösa tradition och praxis. 

    

En tredje strategi som framgår är användningen av Youtube-videos. En yrkesverksam (IP: 5) 

förklarar att hen har visat Youtube-videos när en känd präst vid namn Oba of Benin har brutit 

kvinnornas juju-ritualer och dessutom lagt en förbannelse på de människohandlare som använt 

sig av jujun som ett sätt att utnyttja människor på. Däremot menar den yrkesverksamme att flera 

av de nigerianska kvinnorna har en viss misstro till att Oba har lyckats bryta ritualerna: 

 

 [...] Dom vet vem han är den här Oba och sådär men dom, det finns hela tiden en misstro till 

att det faktiskt stämmer. Någon sa att okej när sa han det här, okej det var två år sedan, jaha men 

människohandlarna fortsätter ju så då kan ju inte det ha någon verkan. Och någon annan sa att 

okej men jag vet att han har sagt det här och att det är så men han, dom här människohandlarna 

gjorde den här ceremonin utanför Benin (IP: 5) 

 

En annan yrkesverksam (IP: 3) menar dessutom att det krävs tillit mellan den yrkesverksamme 

och de nigerianska kvinnorna för att överhuvudtaget kunna tala om den situation som kvinnorna 

befinner sig i eftersom flera av dessa kvinnor har levt under exploateringsförhållanden i många 

år: 
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[...] Jag tror inte det är verksamt att bara slänga upp en video och visa såhär är det [...] Ja, det 

handlar också om att inte låta människan känna sig dum (IP: 3) 

 

Det första citatet tyder på att den yrkesverksamme (IP: 5) använder sig av en känd juju-prästs 

uttalanden om människohandlarnas användning av juju i syfte att upplysa kvinnorna att jujun 

har använts för att utnyttja kvinnorna för pengar. Att den yrkesverksamme använder juju-

prästens uttalanden snarare än att själv berätta för kvinnorna att de har blivit utnyttjade eller 

lurade tycks ha en koppling till resonemanget om ”vem som har rätten att ifrågasätta” som en 

tidigare yrkesverksam (IP: 3) har framhållit. Det kan tolkas att den yrkesverksamme anser att 

juju-prästens roll inom den traditionella afrikanska religionen genererar ett mindre 

intersektionellt avstånd gentemot kvinnorna, vilket kan göra prästen mer trovärdig än den 

yrkesverksamme när det gäller att utmana och/eller ifrågasätta kvinnornas rädsla för jujuns 

andliga kraft (Jfr. Mohanty, 2003, s. 70f). Samtidigt går det att följa den andra 

yrkesverksammes (IP: 3) resonemang om att eventuella strategier för att hjälpa kvinnorna att ta 

avstånd från jujuns andliga kraft heller inte får verka för ifrågasättande för hur kvinnorna väljer 

att leva sina religiösa liv. Resultatet indikerar att den yrkesverksamme balanserar mellan ett 

effektivitetsbehov och en medmänsklighetskänsla, vilket kan kopplas till religiös agens. Då den 

yrkesverksamme betonar vikten av att inte låta människan känna sig dum kan det tolkas att hen 

respekterar att jujun och dess andliga kraft är en etablerad del av kvinnornas identitet som också 

påverkar hur kvinnorna väljer att agera i den situation de befinner sig i (Jfr. Leming, 2007, s. 

73f). Det kan tolkas att den yrkesverksamme anser att ett alldeles för kraftigt ifrågasättande av 

kvinnornas religiösa övertygelser i sin tur också kränker deras rätt till religionsfrihet.   

 

5.1.3. Skillnader i utövandet av religiös agens 

Efter en genomgång av tidigare forskning går det att konstatera att det finns en stor 

kunskapslucka kring de nigerianska kvinnornas religiösa agens i relation till fenomenet 

människohandel samt hur dessa kvinnor på olika sätt använder sin religiösa agens för att hantera 

den situation de befinner sig i. Utifrån studiens empiri går det att uppfatta de yrkesverksammas 

olika resonemang om såväl upplysning om människohandlarnas maktstrategier som 

tidsaspekten och hur dessa kan komma att påverka kvinnornas inställning till jujuns andliga 

kraft. Däremot råder det emellertid oenigheter om rädslan för jujun och rädslan för 

människohandlarnas makt de facto någonsin kan reduceras och/eller försvinna helt.  
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Utifrån det insamlade materialet går det att följa två yrkesverksammas (IP: 1; IP: 3) resonemang 

om hur jujun kan komma att påverka kvinnorna på olika sätt: 

 

[...] För vissa är det väldigt påtagligt och för andra mindre påtagligt, alltså hur det påverkar 

individen i fråga [...] men det finns såklart, det finns personer som inte, som bryter eller som 

inte tror på det längre och då är det oftast för att dom har blivit upplysta om att det här används 

för att lura individer (IP: 3) 

 

[...] Alltså man kan märka vissa tjejer som har bott i Sverige lite längre typ. Vissa av dom har 

tagit lite avstånd från jujun. Och dom kanske har fått ett litet annat perspektiv på det och kanske 

inte då tror på det lika mycket. Och andra tror på det liksom stenhårt (IP: 1) 

[...] Men mycket hjälper ju med tiden i att dom märkte att dom fick ju ingen sjukdom eller att 

det hände inget speciellt efter att jag var på polisförhöret. Så efter några veckor eller några 

månader så lägger sig ju rädslan också (IP: 1) 

 

I detta fall menar den första yrkesverksamme (IP: 3) att tilltron till jujun och dess efterföljande 

effekter skiftar i sin kraftfullhet hos kvinnorna; Vissa kvinnor fortsätter att tro på jujuns kraft 

även om de har blivit upplysta om att jujun används för att utnyttja människor medan andra tar 

avstånd från den. Även den andre yrkesverksamme (IP: 1) menar att jujuns makt och rädslan 

för jujun kan reduceras. Det som skiljer dessa åt är att den senare yrkesverksamme (IP: 1) menar 

att makten kan reduceras om kvinnorna märker att effekterna av jujun uteblir. Resultaten ovan 

indikerar att upplysning och tidsaspekten kan ha en betydelse för tilltron till jujuns efterföljande 

effekter.   

 

Utifrån ovan nämnda citat framgår att de yrkesverksamma (IP: 1; IP: 3) har en förståelse för att 

kvinnorna kan respondera på jujun på olika sätt, att kvinnornas respons på sin situation skiljer 

sig på individnivå. Detta torde indikera att de yrkesverksamma inte har för avsikt att placera de 

nigerianska kvinnorna i en homogen grupp som alla påverkas på samma sätt utan snarare söker 

förståelse för hur kvinnorna utifrån sina förmågor och förutsättningar kan agera olika i samma 

situation (Jfr. Mohanty, 2003, s. 64f). Detta skulle även kunna kopplas till Burkes (2012, s. 

127f) compliant agency. Utifrån den första yrkesverksammes resonemang (IP: 3) kan det tänkas 

att hen upplever att de nigerianska kvinnor som kommer till insikt om att jujun används av 

människohandlare som ett sätt att utnyttja människor på är mer benägna att ta avstånd från den 

än de kvinnor som inte kommer till denna insikt. Utöver detta menar den andra yrkesverksamme 

(IP: 1) att tidsaspekten kan skapa olika slags agensmöjligheter för de nigerianska kvinnorna. 



 30 

Den yrkesverksamme tycks anta att kvinnorna kan komma att ändra sin inställning och 

bedömning av sin situation om de märker att effekterna av jujun uteblir efter det att kvinnorna 

har berättat för polisen om deras situation och de inblandade aktörerna. Den yrkesverksamme 

anser att detta torde omvärdera kvinnornas rädsla för jujuns efterföljande effekter (Jfr. 

Zackariasson, 2020, s. 214–218). Däremot visar båda de yrkesverksamma en förståelse för att 

inte alla kvinnor erhåller fler handlingsmöjligheter genom upplysning och heller inte behöver 

förändra sina övertygelser om jujuns efterföljande effekter när det visar sig att inget händer 

efter det att kvinnorna har ställt upp i polisförhör. Detta indikerar att de yrkesverksammas 

upplevelser av kvinnornas utövande av religiös agens kan se olika ut beroende på hur kvinnorna 

väljer att efterleva religionen i stort (Jfr. Burke, 2012, s. 127f). 

 

Ovanstående resultat skiljer sig däremot från andra yrkesverksamma (IP: 4; IP: 5; IP: 2) som 

menar att tidsaspekten inte spelar någon roll när det gäller kvinnornas upplevda rädsla för 

människohandlarnas makt. Två yrkesverksamma (IP: 2; IP: 5) menar att människohandlarna 

också kan använda sig av andra kontrollmekanismer som exempelvis våld om de nigerianska 

kvinnorna bryter mot kontraktsavtalet. Kvinnorna kopplar ofta samman våldet med den andliga 

kraften vilken ses som en effekt av jujun och som i sin tur försvårar kvinnornas möjligheter att 

förändra deras religiösa agens. Detta resultat indikerar en annan form av kontrollmekanism som 

denna studie inte har för avsikt att undersöka. Därför kommer jag inte lägga någon större vikt 

vid detta resultat utan istället visa hur en annan yrkesverksam har resonerat kring kvinnornas 

agensmöjligheter.    

 

Till skillnad från ovanstående citat är en tredje yrkesverksam (IP: 4) inte övertygad om att 

kvinnornas rädsla för jujuns efterföljande effekter kan reduceras efter tid. Hen beskriver hur en 

kvinna som denne haft regelbunden kontakt med sedan år 2009 fortfarande är rädd för jujuns 

andliga kraft eftersom madamen fortfarande har kvar knytet med blod, naglar och könshår från 

kvinnan (Se Siddharth, 2009, s. 90) som togs av henne under en juju-ritual. I sammanhanget 

bör också nämnas att kvinnans människohandlare fick fängelsestraff och senare blev utvisade 

ur Sverige: 

 

[...] Nu har hon medborgarskap. Hon borde ju liksom vara trygg tänker man såhär. Men hon är 

ju inte det. Hon går fortfarande och är rädd för att hennes mage ska sprängas och det här är för 

att hon aldrig har brutit den här eden (IP: 4) 

 



 31 

Utifrån ovan nämnda citat tycks det finnas svårigheter att reducera kvinnornas rädsla eftersom 

människohandlarna bibehåller sin makt över kvinnorna trots att kvinnorna inte längre kan nås 

rent fysiskt; Makten bibehålls eftersom människohandlarna, i detta fall madamen, fortfarande 

har kvar knytet i sina ägor som kan användas för att framkalla negativa eller destruktiva andliga 

krafter om kvinnan inte uppfyller sitt kontraktsavtal (Jfr. Wlodarczyk, 2013, s. 154ff). Det enda 

sättet som denna makt kan elimineras är i detta fall om en juju-präst bryter juju-ritualen. För att 

koppla detta till religiös agens kan det tolkas att den yrkesverksamme upplever att kvinnan, 

trots tidsaspekten och trots att hon rent fysiskt är trygg i Sverige, fortfarande har en inbyggd 

tilltro till jujun och dess efterföljande effekter då detta är en del av kvinnans religiösa identitet 

(Jfr. Leming, 2007, s. 73f). Att kvinnan inte förändrar sin övertygelse om jujun kan tänkas bero 

på att juju-ritualer är en allmänt erkänd tradition i den afrikanska traditionella religionen (Jfr. 

Wlodarczyk, 2013, s. 154ff). 

 

Sammanfattningsvis tycks de yrkesverksamma (IP: 1; IP: 3; IP: 4) ha mött nigerianska kvinnor 

som på olika sätt uppvisar olika agensmöjligheter för att hantera den situation de befinner sig i, 

vilket kan tolkas utifrån Burkes compliant agency. För det första tycks vissa kvinnor ta avstånd 

från jujun på grund av att människohandlarna har missbrukat den traditionsenliga juju-ritualen. 

Detta behöver däremot inte indikera att kvinnorna tar avstånd från den afrikanska traditionella 

religionen i sin helhet utan snarare erkänner att vissa delar av den religiösa traditionen har 

missbrukats (Jfr. Burke, 2017, s. 127f). För det andra tycks vissa kvinnor ha en stark tilltro till 

jujuns kraft och att denna kraft enbart kan reduceras och/eller helt elimineras om en juju-präst 

bryter juju-ritualen. För det tredje tycks vissa kvinnor bibehålla en stark tilltro till jujuns andliga 

kraft trots att de yrkesverksamma sökt upplysa dem om hur jujun har använts av 

människohandlare för att utnyttja människor på och trots att jujuns effekter har uteblivit efter 

det att kvinnorna har deltagit i polisförhör. Detta skulle kunna bero på att den andliga kraften 

är en inneboende del av kvinnornas religiösa identiteter, vilket gör det svårt för kvinnorna att 

överhuvudtaget ifrågasätta den (Jfr. Leming, 2007, s. 73f; Zackariasson, 2020, s. 214–218). 

Slutligen indikerar resultatet att det finns vissa kvinnor som genom upplysning eller efter tid 

har tagit avstånd från jujun helt eller i stora drag (Jfr. Burke, 2017, s. 127f).     

 

5.2. Slutsats 

Som tidigare nämnt har föreliggande studie sökt undersöka huruvida yrkesverksamma inom 

svenska organisationer och verksamheter hanterar ärenden där nigerianska kvinnor tvingats in 
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i människohandel genom juju-ritualer. Studien har undersökt hur yrkesverksamma förhåller sig 

till kvinnornas religiösa övertygelser och vilka strategier som används för att kunna bryta den 

andliga kontrollen. Vidare har studien undersökt de yrkesverksammas föreställningar om de 

nigerianska kvinnornas förmågor att lösa den situation de står inför. Nedan kommer jag att 

presentera hur studiens resultat och analys har besvarat studiens frågeställningar: 

 

1. Hur förhåller sig de yrkesverksamma till jujuns andliga kraft och på vilket sett kommer 

detta till uttryck i mötet med de nigerianska kvinnorna? 

2. Vilka strategier använder de yrkesverksamma för att bryta jujuns andliga kontroll och 

vilka föreställningar om mänskliga rättigheter vilar dessa strategier på? 

3. Hur reflekterar de yrkesverksamma kring de nigerianska kvinnornas möjligheter att 

hantera den situation de befinner sig i?  

 

Av vad som framgår av resultatet tycks flera yrkesverksamma öppet uttrycka för de nigerianska 

kvinnorna att tilltron till jujuns andliga kraft är en kulturell skillnad från hur religion praktiseras 

i Västvärlden. Flera av de yrkesverksamma har lyft fram att kvinnornas religiösa övertygelser 

kommer att bemötas av en viss sekulär skepticism av svenska statliga myndigheter. Det har 

också visat sig att vissa yrkesverksamma uppvisar en medmänsklig förståelse till kvinnornas 

rädsla för jujuns efterföljande effekter medan andra uppvisar en viss främmandehet till 

densamma, vilket i sin tur tycks påverka hur de väljer att bemöta kvinnornas religiösa 

övertygelser.  

 

De yrkesverksamma tycks ha olika tillvägagångssätt när det gäller att bemöta de nigerianska 

kvinnornas rädslor för jujuns andliga kraft. Genomgående i resultatet uppvisar de 

yrkesverksamma en medvetenhet kring såväl postkolonialism som intersektionalitet, vilket 

också tycks påverka i vilken grad de yrkesverksamma söker att utmana kvinnornas rädsla för 

jujuns andliga kraft. Många av de yrkesverksamma upplever att det finns en viss maktrelation 

i mötet med de nigerianska kvinnorna; Vissa av de yrkesverksamma använder makten mer 

direkt till att söka utmana kvinnornas religiösa övertygelser medan andra snarare söker att 

reducera maktövertaget då de vill undvika ett maktmissbruk som skulle kunna innebära ett 

ifrågasättande för hur kvinnorna väljer att leva sina religiösa liv. Något som har visat sig vara 

gemensamt för de yrkesverksamma är deras förståelse att inte ifrågasätta kvinnornas religiösa 

övertygelser för jujuns andliga kraft utan snarare uppvisa en medmänsklig förståelse inför den 

rädsla som jujun medför. Detta tycks vara något som skiljer sig från tidigare forskning (Jfr. 
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Ikeora, 2016, s. 13). Istället för att försöka övertyga kvinnorna om att de har blivit lurade av 

sina människohandlare är det tydligt att de yrkesverksamma vill att kvinnorna själva ska ta 

ställning till hur de vill bemöta den information som givits dem för att senare ta ställning till 

hur de vill hantera den situation de befinner sig i.   

 

Av resultatet framgår att de yrkesverksamma använder strategier som kristen tro, traumaterapi 

och uppvisandet av Youtube-videos för att i någon mån bryta den andliga kontroll som 

människohandlarna har över kvinnorna. Däremot har det visat sig att de yrkesverksamma har 

olika förståelser för när deras utmanande av kvinnornas religiösa övertygelser går över en gräns 

där även kvinnornas religionsfrihet börjar ifrågasättas. Vissa yrkesverksamma tycks utmana 

kvinnornas religiösa övertygelser på ett sätt som uppenbart skiljer sig från hur kvinnorna förstår 

sin värld. Däremot tycks ingen av de yrkesverksamma gå över den gräns att kvinnornas hela 

livsvärld ifrågasätts eller förnekas. Detta torde vara på grund av att de yrkesverksamma ständigt 

balanserar mellan behovet av att finna effektiva strategier för att hjälpa kvinnorna att hantera 

den situation de befinner sig i med en medmänsklig förståelse till kvinnornas upplevda rädsla 

för jujuns andliga kraft. Hur de yrkesverksamma drar gränsen för i vilken grad kvinnornas 

religiösa övertygelser kan utmanas tycks hänga samman med deras uppfattningar om rätten till 

religionsfrihet. Utifrån resultaten går det att tyda att vissa yrkesverksamma anser det vara tillåtet 

att ”ifrågasätta” eller snarare utmana kvinnornas rädsla för jujuns andliga kraft om detta 

utmanande syftar till att aktivera kvinnornas agens; I detta sammanhang bör denna aktivering 

syfta till att få kvinnorna att utforma sin agens på ett sätt som möjliggör ett samarbete med 

polisen. Däremot tyder resultaten att de yrkesverksamma delar uppfattningen om att 

missbrukandet av ens maktposition i syfte att tvinga kvinnorna att ta avstånd från sin juju-tro 

är en kränkning av kvinnornas religionsfrihet.  

 

Slutligen visar resultaten att de yrkesverksamma har en förståelse för att de nigerianska 

kvinnornas inställning till jujuns andliga kraft kan skilja sig eftersom kvinnorna har olika 

förmågor och förutsättningar till att hantera den situation de befinner sig i. Enligt de 

yrkesverksamma tycks vissa kvinnors agensmöjligheter öka genom dels upplysningen om 

människohandlarnas syfte med juju-ritualerna och dels genom att jujuns efterföljande effekter 

uteblir efter det att kvinnorna har deltagit i polisförhör. Däremot delar de yrkesverksamma 

uppfattningen om att agensmöjligheterna inte behöver öka för samtliga kvinnor. Enligt de 

yrkesverksamma har de också mött kvinnor som trots upplysning och tidsaspekten fortsatt har 

en stark tilltro till jujuns andliga kraft. Detta tycks enligt de yrkesverksamma bero på den starka 
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tron som kvinnorna har till den andliga kraftens inflytande på den fysiska världen. Att 

kvinnorna dessutom har utformat sina religiösa identiteter utifrån den traditionella afrikanska 

religionen gör det mindre sannolikt enligt de yrkesverksamma att kvinnorna ska ta avstånd från 

deras juju-tro.   

 

6.1. Diskussion  

I detta avslutande kapitel förs en diskussion om studiens resultat som tolkats i ljuset av den 

tidigare forskningen. Slutligen förs en kort diskussion om eventuella brister i det teoretiska 

ramverket följt av en diskussion kring förslag på vidare studier inom området. 

 

6.1.1 Diskussion om studiens resultat utifrån tidigare forskning  

Utifrån tidigare forskning har det framkommit att yrkesverksamma som arbetar mot 

människohandel i Europa, framförallt brottsbekämpande myndigheter som exempelvis polisen, 

ofta förklarar kopplingen mellan människohandel och det religiösa tvånget som hjärntvätt. Att 

förklara fenomenet som hjärntvätt bidrar enligt Ikeora (2016, s. 13ff) till ett ifrågasättande av 

de nigerianska kvinnornas livsåskådning i allmänhet såväl som ett förnekande av kvinnornas 

agens i synnerhet. Detta resultat är en slående skillnad från vad som har framkommit i 

föreliggande studie. Utifrån studiens resultat delar de intervjuade respondenterna en gemensam 

förståelse för att visa respekt för och heller inte ifrågasätta de nigerianska kvinnornas 

livsåskådning, utan snarare att på olika sätt söka utmana kvinnornas hantering och/eller 

inställning till den situation de befinner sig i. Trots att vissa av de yrkesverksamma upplever en 

viss främmandehet till kvinnornas rädsla för jujuns andliga kraft betonar majoriteten av de 

yrkesverksamma vikten av att visa medmänsklighet och ödmjukhet inför denna rädsla. Till 

skillnad från tidigare forskning kan det tyckas att de yrkesverksamma i föreliggande studie 

söker att utmana kvinnornas religiösa övertygelser men inte till den grad att kvinnorna 

förlöjligas eller dumförklaras. De yrkesverksamma tycks snarare utmana kvinnornas religiösa 

övertygelser i syfte att aktivera kvinnornas agens för att i sin tur möjliggöra flera alternativ för 

kvinnorna att hantera och/eller bemöta den situation som de befinner sig i. De yrkesverksamma 

är således måna om att hitta en balans mellan att finna effektiva strategier för att hjälpa de 

nigerianska kvinnorna att kunna ta del av den svenska stödapparaten samtidigt som de också 

uppvisar en medmänsklig förståelse till att den rädsla som kvinnorna upplever är reell och 

därför ska tas på allvar.   

 



 35 

Även om Ikeoras (2016, s. 1) studie bygger på empiri från fältarbeten i Nigeria och 

Storbritannien, tycks inte den nationella kontexten ha någon avgörande påverkan gällande 

studiernas olika slutsatser. Det som skiljer dessa studier åt torde istället grunda sig i hur olika 

yrkesgrupper förhåller sig till kopplingen mellan människohandel och jujuns andliga kraft. För 

att resonera lite mer hypotetiskt om denna skillnad kan det tänkas att brottsbekämpande 

myndigheter och institutioner är mer inriktade på förövare än brottsoffer. Det kan tänkas att 

dessa myndigheter arbetar för att kartlägga förövares metoder och tillvägagångssätt och för att 

bekämpa brottslighet snarare än att söka rättvisa och skydd för brottsoffer. Detta skiljer sig från 

hur de intervjuade respondenterna i föreliggande studie arbetar; Dessa fokuserar i första hand 

på brottsoffer för människohandel och arbetar snarare för att brottsoffer ska få tillgång till sina 

rättigheter, erbjudas skydd, stöd och rehabilitering.  

 

När det gäller strategier för att i någon mån bryta den andliga kontroll som människohandlare 

har över de nigerianska kvinnorna går det att finna vissa likheter med den tidigare forskningen; 

Detta då den kristna trosåskådningen tidigare har använts av yrkesverksamma för att underlätta 

en form av frihet och trygghet för kvinnorna (Van der Watt & Kruger, 2017, s. 80f). Däremot 

tycks inte traumaterapi vara något som har lyfts fram i den tidigare forskningen. En anledning 

till detta torde kunna vara att urvalet i tidigare forskning inte har inrymt yrkesområden för 

rehabiliterande arbeten.  

 

Utifrån den framtagna forskningsöversikten tycks det finnas förhållandevis stora 

kunskapsluckor relaterade till de nigerianska kvinnornas agens och hur deras utövande av agens 

kan komma att påverka deras hantering och/eller bedömning av den situation de befinner sig i 

(Jfr. Ikeora, 2016, s. 13ff; Van der Watt & Kruger, 2017, s. 81). Utifrån tidigare forskning har 

bland annat Baarda (2016, s. 265ff) funnit empirisk evidens att de nigerianska kvinnorna kan 

komma att uppvisa ett visst motstånd gällande utformandet av kontraktsavtalet mellan kvinnan 

och människohandlarna. Detta resultat skiljer sig från föreliggande studies resultat eftersom 

Baarda i sin studie fokuserat på kvinnans handlingsmöjligheter när denne befinner sig i 

transitlandet medan denna studie fokuserar på när kvinnorna har tagit sig till Sverige för att 

försöka ta sig ur exploateringen och människohandeln. Således bidrar föreliggande studie till 

ny forskning eftersom yrkesverksamma som arbetar mot människohandel i Sverige har 

uppmärksammat att de nigerianska kvinnorna uppvisar olika agensmöjligheter när det kommer 

till att ”göra sig fri” från den andliga kontrollen.   
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Det som är av ytterst intresse utifrån föreliggande studies resultat är de intervjuade 

respondenternas poängtering av att de nigerianska kvinnornas inställning till och hantering av 

jujuns andliga kraft inte ser likadan ut; Som framgår av studiens resultat tycks vissa nigerianska 

kvinnor enligt de yrkesverksamma omvärdera sin inställning till människohandlarnas 

användning av juju, dels efter att de yrkesverksamma har upplyst kvinnorna om att jujun 

använts som ett sätt att utnyttja människor på och dels då jujuns efterföljande effekter inte 

realiseras. Däremot har de yrkesverksamma också lyft fram att upplysning och tidsaspekten 

inte möjliggör flera agensmöjligheter för samtliga kvinnor. Utifrån detta finns det således en 

viss diskrepans när det gäller kvinnornas förmågor och förutsättningar till att hantera den 

situation de befinner sig i. Att de yrkesverksamma betonar en medmänsklig förståelse för hur 

kvinnorna väljer att leva sina religiösa liv, även om kvinnornas utövande av sin religion ibland 

inte resulterar i effektiva lösningar på deras problem, torde också indikera att de 

yrkesverksamma erkänner flera möjliga sätt att vara subjekt på; Att vara ett subjekt behöver 

inte enbart betyda att kvinnorna ska göra val som är helt frånkopplade deras livsåskådning (Jfr. 

Singh, 2015, s. 662f; Burke, 2012, s. 128; Bracke, 2008, s. 61ff). De yrkesverksammas 

förståelse av kvinnornas religiösa agens kan tyckas motsätta sig identitetspolitikens sekulära 

koppling till subjekt. I detta fall tycks de yrkesverksammas erkännande och respekt för 

kvinnornas agens vara starkt sammankopplat till deras rätt att utöva sin religion. 

 

6.1.2. Reflektion kring studiens teoretiska ramverk 

Eftersom det teoretiska ramverket som implementerats i föreliggande studie tagits fram genom 

grundad teori har dess relevans för det studerade fenomenet varit betydande i flera avseenden. 

Det postkoloniala intersektionella perspektivet har varit verksamt när det gäller att undersöka 

hur de yrkesverksamma responderar på kulturella olikheter och hur de nyttjat sin överordnade 

maktposition gentemot de nigerianska kvinnorna för att på olika sätt utmana och/eller 

underminera kvinnornas upplevda rädsla för jujun och dess efterföljande effekter. På grund av 

studiens avgränsning till faktorer relaterade till religion har jag inte undersökt maktdynamiken 

i förhållande till andra faktorer såsom kön, klass eller sexualitet. Detta kan ha bidragit till att 

användningen av det intersektionella perspektivet inte har kunnat synliggöra en mer nyanserad 

bild av det studerade fenomenet. Däremot kan det tyckas vara av ytterst stor relevans att studera 

religionsfaktorn mer ingående eftersom det har visat sig finnas en frånvaro av religion i tidigare 

intersektionalitetsstudier (Jfr. Singh, 2015, s. 660).  
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När det kommer till religiös agens har denna teori vanligtvis används för att undersöka kvinnors 

agensutövande inom olika livsåskådningar (Jfr. Leming, 2007; Burke, 2012; Zackariasson, 

2020). I detta fall har teorin om religiös agens använts som ett metaperspektiv, då jag istället 

har fokuserat på yrkesverksammas upplevelser av nigerianska kvinnors olika 

handlingsmöjligheter i den situation de befinner sig i. Eftersom jag i föreliggande studie inte 

haft möjlighet att även intervjua brottsoffer för människohandel kan det tyckas att 

användningen av teorin om religiös agens blir mindre enhetlig kvinnornas upplevelser av sina 

handlingsmöjligheter. Däremot har religiös agens i detta sammanhang kunnat bidra ytterligare 

till identitetspolitiks-debatten om att det finns fler sätt att vara subjekt på utöver tanken om 

autonomi och frihet (jfr. Singh, 2015; Bracke, 2008).    

 

6.1.3. Implikationer för studiet av mänskliga rättigheter 

När är det rättfärdigat att ifrågasätta någons livsåskådning och vem har egentligen mandaten att 

ifrågasätta? När går man över gränsen där den andres agens och religionsfrihet börjar 

ifrågasättas? Dessa moraliska dilemman är något som de yrkesverksamma i föreliggande studie 

ständigt brottas med i deras arbete mot människohandel med nigerianska kvinnor. Genom 

denna studie har jag kommit till insikt om den komplexitet som finns när det kommer till att 

hjälpa de nigerianska kvinnorna att ta sig ur människohandeln och människohandlarnas 

kontroll. Detta är en högst relevant problematik när det gäller studiet av mänskliga rättigheter 

eftersom de yrkesverksamma tvingas göra överväganden kring hur långt de är villiga att gå för 

att kunna tillgodose kvinnorna rätt till frihet och hur detta kan komma att inskränka på 

kvinnornas religionsfrihet. Utifrån föreliggande studie tycks de yrkesverksamma lägga stor vikt 

vid att hitta en balans mellan å ena sidan finna effektiva lösningar till kvinnornas situation och 

å andra sidan uppvisa ett erkännande av kvinnornas egna förmåga att göra fria val. Det handlar 

om att söka aktivera kvinnornas religiösa agens snarare än att söka motbevisa deras religiösa 

övertygelser som något grundat i ”irrationalitet” eller ”orimlighet”.   

 

6.1.4. Diskussion kring vidare studier 

Eftersom föreliggande studie har funnit empiriskt stöd för att förståelsen av människohandel 

med nigerianska kvinnor som fenomen kan variera utifrån yrkeskategori hade det varit 

intressant att genomföra denna studie med ett större urval. Med en större urvalsgrupp där även 

statliga myndigheter som arbetar mot människohandel, eller yrkesverksamma som arbetar med 

myndighetsutövning i synnerhet och brottsoffer för människohandel hade ingått kan det tänkas 
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ha framgått fler skillnader i studiens resultat. Eftersom det genom tidigare forskning har 

framgått att brottsbekämpande myndigheter förklarar fenomenet människohandel med 

nigerianska kvinnor som hjärntvätt, hade det varit intressant att undersöka om detta också är en 

kontextuell skillnad. Om inte så hade det varit intressant att undersöka varför brottsbekämpande 

myndigheter har denna syn på fenomenet i fråga. 

 

Föreliggande studie har inte haft för avsikt att söka förklaringar till hur människohandeln med 

nigerianska kvinnor är organiserad i Sverige. Detta hade inte varit möjligt att genomföra sett 

till studiens omfattning och karaktär. Däremot har det framkommit av det insamlade materialet 

att människohandlarna inte enbart använder sig av jujun för att kontrollera de nigerianska 

kvinnorna utan att de även använder andra former av kontrollmetoder som exempelvis 

våldsutövning. Utifrån detta kan det tänkas vara intressant att genom en fältundersökning för 

att söka kartlägga hur människohandeln är organiserad i Sverige. 
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Bilaga 1 – Informationsbrev och samtyckesblankett 

Informationsbrev och förfrågan om medverkan i en intervjustudie som berör 

människohandel med nigerianska kvinnor med särskilt fokus på religiöst tvång. 

 
Jag heter Victoria Eriksson och studerar magisterprogrammet i mänskliga rättigheter på 

Uppsala Universitet. Jag ska under vårterminen 2020 skriva min magisteruppsats (15 HP) och 

behöver därför komma i kontakt med yrkesverksamma som har möjlighet att ställa upp på en 

intervju som kommer att beröra människohandel för sexuella ändamål. 

 

Denna magisteruppsats syftar till att undersöka vilken roll juju som tros-/livsåskådning har 

när det gäller människohandel med nigerianska kvinnor. Här vill jag främst undersöka 

kopplingen mellan voodoo (eller juju-ritualer) och hur den används av kriminella nätverk som 

en form av kontrollmekanism av dessa kvinnor. Uppsatsen syftar också till att undersöka hur 

Sverige arbetar för att skydda dessa kvinnor. Främst vill jag få reda på hur skyddsarbetet i 

praktiken går till, samverkan med andra myndigheter/organisationer och om ni som 

yrkesverksamma upplever några uppenbara hinder i ert arbete med dessa kvinnor. 

 

Jag kommer intervjua runt 4–6 yrkesverksamma som arbetar med människohandel inom en 

myndighet eller organisation i Sverige. Jag kommer att genomföra semistrukturerade 

intervjuer med en tidsomfattning på 45 minuter som antingen genomförs på plats eller via 

skype. Hela intervjun kommer att spelas in. Det intervjumaterial som samlas in och bearbetas 

kommer att behandlas med hög grad av konfidentialitet/sekretess och vid verkliga exempel 

och/eller känslig information råder total avidentifiering och tystnadsplikt. Materialet kommer 

att skyddas från omgivningen och från att övriga personer ska kunna ta del av materialet 

under undersökningsprocessen. Den enda som kommer kunna ta del av materialet förutom jag 

själv är min handledare Ulf Zackariasson, i syfte att kontrollera vederhäftigheten i de 

uppgifter som uppsatsen innehåller. Av det insamlade materialet kommer nyckel för 

identifiering förvaras separat från det inspelade materialet. När uppsatsen är godkänd och 

publicerad kommer materialet att raderas. Du som deltagare bestämmer själv över din 

medverkan och kan när som helst under studiens gång välja att avsluta din medverkan utan att 

ange orsak till detta.   

 

Om du önskar ta del av den färdigställda uppsatsen kommer den finnas att tillhandahålla på 

det Digitala Vetenskapliga Arkivet (DIVA).  

 

Vid frågor om medverkan i studien eller andra frågor, kontakta gärna: 

Forskaren: Victoria Eriksson  

E-post: Victoria.Eriksson.2176@student.uu.se 

Tel: 070-954 55 79 

 

Handledare: Ulf Zackariasson 

E-post: ulf.zackariasson@teol.uu.se 

Tel: 018-471 63 91 

 

Samtycke 

Jag har härmed informerats om studiens syfte och om hur information från dig som 

respondent samlas in, bearbetas och behandlas genomgående under studiens gång. Jag har 

också informerats om att deltagandet i studien är frivilligt och att jag som respondent när som 

helst kan avbryta min medverkan utan krav på att ange orsak. Härmed samtycker jag till att 
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medverka i denna intervjustudie angående människohandel av nigerianska kvinnor med 

särskilt fokus på religiöst tvång av kriminella organisationer. 

 

 

Ort/Datum/År______________________________________ 

 

 

Underskrift________________________________________ 

 

 

Namnförtydligande__________________________________ 

 

 

Forskarens underskrift_______________________________ 

 

 

Namnförtydligande__________________________________ 
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Bilaga 2 - Intervjuguide 

Tema: Människohandel genom sexuell exploatering: 

1. På vilket sätt arbetar ni med människohandel i er verksamhet? 

2. Hur kommer ni i kontakt med kvinnor som utsätts för människohandel genom sexuell 

exploatering? 

3. Hur utbredd tror ni kopplingen är mellan organiserad brottslighet om människohandel 

av nigerianska kvinnor? 

 

Tema: Människohandel med nigerianska kvinnor med koppling till organiserad 

brottslighet: 

1. Har ni i ert yrke stött på brottsoffer som tvingats in i trafficking genom olika tros- eller 

livsåskådningar, som voodoo och juju-ritualer?  

2. Upplever ni några särskilda utmaningar att arbeta med brottsoffer som har blivit 

utsatta för voodoo och juju-ritualer som en form av kontrollmekanism? 

3. Hur hanterar ni situationer där ni möter kvinnor som genom tros-och livsåskådning 

tvingats in i människohandel? 

4. Vilka strategier kan användas i dessa situationer för att bryta människohandlarnas 

makt över kvinnorna?  

 

Tema: Skydd, stöd och förebyggande arbete för människohandel av nigerianska 

kvinnor: 

1. Hur arbetar ni i dagsläget förebyggande för att minska antalet nigerianska kvinnor som 

utsätts för människohandel? 

2. På vilket sätt samarbetar ni med andra myndigheter och organisationer och hur 

fungerar samarbetet? 

3. Utifrån vilken värdegrund arbetar ni? Riktlinjer, policys m.m. 

4. På vilket sätt inkorporerar ni ett mänskligt rättighetsperspektiv när ni arbetar med 

människohandel inom er verksamhet? Tänker ni i termer av rättigheter, friheter, 

kränkning av rättigheter när ni arbetar? 

5. Vilken lagstiftning arbetar ni utifrån? 

 

 


