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Sammanfattning
Studiens syfte var att undersöka hur Socialtjänst, Polis och frivilligorganisationer i
Göteborgs kommun arbetar med sexuellt människohandlade kvinnor. Metoden
som har används är kvalitativ i form av semistrukturerade intervjuer. Studiens
teoretiska utgångspunkt var empowerment. För studien innebar detta att vi tog
fäste vid sexuellt människohandlade kvinnors begränsade möjligheter att kunna
utöva makt över sina liv då deras liv styrs av exempelvis hallickar och
människohandlare. Studiens resultat har bland annat visat att respondenterna
arbetar med både kort- och långsiktiga insatser men att arbetet präglas av
restriktioner och motkrav. Men även att respondenterna upplever att samverkan
och Polisens arbete är av största vikt för att nå framgång i arbetet med sexuellt
människohandlade kvinnor.

Nyckelord: Empowerment, människohandel för sexuella ändamål, prostitution,
samverkan.

Abstract
The aim of the study was to explore how the social services, the police and
voluntary organizations in the municipality of Gothenburg work with sexually
trafficked women. The method that has been used is qualitative in form of semistructured interviews. The theoretical starting point was empowerment. For the
study, this meant that we had a basis in the limited opportunities of sexual
trafficked women to exercise power over their lives, as their life is controlled by,
for example, pimps and traffickers. The results of the study has shown that
respondents work with both short- and long-term measures but that the work is
characterized by restrictions and counterclaims. The results also showed the
respondents feel that cooperation and the work of the police is crucial for success
in the work with sexual trafficked women.
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1. Bakgrund och problemformulering
Prostitution och människohandel för sexuella ändamål är relativt dolda och outforskade
fenomen (Brå, 2011). Det är svårt att uppskatta hur många individer som utsätts för
människohandel runt om i världen, men under 2007 uppskattade man att mellan 4 miljoner till
27 miljoner individer ska ha fallit offer för olika former av människohandel under året
(Alvarez & Alessi, 2012). Under 2014 genomfördes en omfattningskartläggning i Sverige
som visar på att det finns omkring 200-250 kvinnor i gatuprostitution i Sverige (Länsstyrelsen
Stockholm, 2015). De kvinnor som rekryterades till Sverige för prostitutionsändamål under
2015 kom i första hand från Öst- och Sydösteuropa, företrädesvis Rumänien men också från
Bulgarien, Ryssland, Litauen och Polen (Polismyndigheten, 2016). Tidigare forskning
(Skilbrei & Holmström, 2013) problematiserar dock att det även finns dolda marknader för
prostitution där det råder kunskapsluckor kring hur forskningen ska kartlägga omfattningen.
Dessa dolda marknader kan exempelvis vara massagesalonger, hotell, restauranger eller
handel av sexuella tjänster via internet (Länsstyrelsen Stockholm, 2015; Waltman, 2011).
Detta leder till att förkunskapen om prostitutionens och den sexuella människohandelns
omfattning är mycket bristfällig (Brå, 2011).
Prostitution och människohandel för sexuella ändamål är ett komplicerat
samhällsproblem samt en allvarlig kränkning av den enskilda individens människovärde
(Länsstyrelsen Västra Götaland, u.å.). Enligt Länsstyrelsen Västra Götaland (u.å.) innebär
människohandel att människor utnyttjas och behandlas som handelsvaror. Människohandel
kränker flera grundläggande mänskliga rättigheter eftersom den berövar individer rätten till
frihet och mänsklig värdighet. Den främsta anledningen till att människohandel för sexuella
ändamål och prostitution förekommer beror på att det finns en efterfrågan i
destinationsländerna. Det finns människor, främst män, som är beredda att köpa sexuella
tjänster. Sexköparna skapar därmed en marknad och utan deras pengar skulle människohandel
för sexuella ändamål inte existera (Länsstyrelsen Västra Götaland, u.å.).
Prostitution och människohandel för sexuella ändamål är något som ur olika aspekter
berör individer, olika professioner, myndigheter, lagstiftare, organisationer och andra aktörer
(Socialstyrelsen, 2008). Även om det finns många gemensamma nämnare i olika länder och
kontext när det gäller prostitution och människohandel för sexuella ändamål, finns det också
det som skiljer (Socialstyrelsen, 2008). Lagstiftning kring prostitution skiftar – Sverige
utmärker sig med sin sexköpslag (1998:408), enligt vilken det är förbjudet att köpa eller försöka
3

köpa sexuella tjänster medan försäljning av sexuella tjänster inte är straffbart. Omfattning,
uttryck och villkor kan också se olika ut, tillika de åtgärder och interventioner som vidtas.
Denna undersökning med fokus på människohandel för sexuella ändamål tog sikte på
kvinnor som utsätts för tvång eller förs bakom ljuset och hamnar i prostitution och koppleri på
någon annan plats än den de egentligen kommer ifrån. Vårt val att avgränsa oss till sexuellt
människohandlade kvinnor och därmed utesluta sexuellt människohandlade män berodde
delvis på studiens tidsram, men även att kvinnorna utgör en större population bland sexuellt
människohandlade individer. Prostitution samt sexuell människohandel är som synligast i
storstäderna (Länsstyrelsen Stockholm, 2015) och på grund av detta föll vårt val på att studera
sexuell människohandel i Göteborg.
Holmström (2008) belyste i antologin Prostitutionen i Norden att den kunskap som
finns att tillgå avseende sexuell människohandel i huvudsak härrör från material som
myndigheter, exempelvis Polisen samt Socialtjänsten, har publicerat. Beroende av hur
myndigheterna arbetar mot fenomenet faller vissa arenor för sexuell människohandel av
kvinnor i glömska (Holmström, 2008).
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2. Syfte och frågeställningar
2.1 Syfte
Studiens syfte var att undersöka hur Socialtjänst, Polis och frivilligorganisationer i Göteborgs
kommun arbetar med sexuellt människohandlade kvinnor.

2.2 Frågeställningar


På vilket sätt arbetar Polis, Socialtjänst och frivilligorganisationer med sexuellt
människohandlade kvinnor?



Vilka faktorer upplever aktörerna främjar deras arbete med sexuellt människohandlade
kvinnor?



Vilka hinder upplever aktörerna i sitt arbete med sexuellt människohandlade kvinnor?

2.3 Disposition
I kommande avsnitt presenteras och förklaras tre begrepp som är centrala för studien. Därefter
kommer ett avsnitt innehållande tidigare forskning på området. Vidare presenteras studiens
teoretiska utgångspunkt. Därefter presenteras studiens metodavsnitt innehållande metodval,
redogörelse för val av semistrukturerade intervjuer, förförståelse, urval, avgränsningar,
genomförandet av intervjuer, databearbetning och analys, metoddiskussion samt etiska
överväganden. Efter detta följer en presentation av studiens resultat. Avslutningsvis
presenteras studiens diskussion och slutsatser samt dess implikationer för socialt arbete.
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3. Centrala begrepp
3.1 Sexuell människohandel
Begreppet människohandel innebär att människor utnyttjas och behandlas som handelsvaror.
Det kränker flera grundläggande mänskliga rättigheter eftersom människohandel berövar
individer rätten till frihet och mänsklig värdighet (Länsstyrelsen Västra Götalands län, u.å.).
Enligt Länsstyrelsen Västra Götalands län (u.å.) finns tre kriterier som måste vara uppfyllda
för att en handling ska definieras som människohandel (ibid.). Handelsåtgärder – vad som
görs: rekrytering, transport eller mottagande. Otillbörliga medel – hur det görs: genom hot,
tvång eller våld. Utnyttjandesyfte – varför det görs: i syfte att utnyttja någon sexuellt, för
tvångsarbete, krigstjänst eller avlägsna någons organ (Länsstyrelsen Västra Götalands län,
u.å).
Enligt 1a § i 4 kap. av Brottsbalken (1962:700) framgår följande om människohandel;
“Den som, i annat fall än som avses i 1 §, genom olaga tvång, vilseledande, utnyttjande av
någons utsatta belägenhet eller med annat sådant otillbörligt medel rekryterar, transporterar,
överför, inhyser eller tar emot en person i syfte att han eller hon ska exploateras för sexuella
ändamål, avlägsnande av organ, krigstjänst, tvångsarbete eller annan verksamhet i en
situation som innebär nödläge för den utsatte...”
Det finns inga gränsöverskridande kriterier vid bedömning av sexuell människohandel.
Sexuell människohandel kan därför ske inom Sveriges gränser. Denna studie ämnade dock
undersöka den gränsöverskridande sexuella människohandeln av kvinnor.
Ett synonymt begrepp för människohandel för sexuella ändamål är trafficking
(UNODC, u.å.). Vid sökandet av forskning via internet använde vi oss bland annat av
begreppet trafficking som sökord. Detta på grund av dess förhållande till människohandel som
en engelsk översättning av det svenska begreppet. Anledningen till att begreppet trafficking
inte används i denna studie är för att vi hade behövt precisera, på samma sätt som med
människohandel, att vi ämnade undersöka den sexuella aspekten av trafficking. Detta då
trafficking som fenomen, på samma sätt som människohandel, berör mer än bara sexuell
trafficking. Då vår undersökning skrevs på svenska valde vi därför att använda oss av den
svenska versionen av begreppet för att redogöra för vår problemgrupp.
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3.2 Prostitution
Prostitution definieras enligt SOU (1995:15) som när minst två parter köper eller säljer
sexuella tjänster mot ersättning (vanligen ekonomisk). Definitionen lyfter fram pengar som
den vanligaste ersättningsformen för sexuella tjänster. Den lämnar dock även utrymme för
andra typer av ersättningar som också förekommer, till exempel droger, kläder och mat
(Länsstyrelsen Stockholm, 2015). I Sverige finns det två öppna prostitutionsarenor, gatan och
internet (Länsstyrelsen Stockholm, 2015). Öppen prostitution avser platser där sexuella
tjänster marknadsförs eller köps öppet, exempelvis genom annonser via sex- och eskortsidor
på internet. Den dolda prostitutionen förekommer på exempelvis chatter, communitysidor,
appar, klubbar, hotell, restauranger och massagesalonger – ibland benämnd som
inomhusprostitution. Det innebär att inom den dolda prostitutionen marknadsförs inte sexuella
tjänster eller köps öppet (Länsstyrelsen Stockholm, 2015).

3.3 Utländska kvinnor
Eftersom gränsöverskridande kriterier har upphört att innefattas i Brottsbalken (1962:700),
var det nödvändigt för oss att avgränsa vår studie till antingen sexuell människohandel som
sker inom Sverige eller sexuell människohandel som sker över gränserna av kvinnor som tas
från andra länder till Sverige i syfte att sälja sex. I denna studie användes begreppet utländska
kvinnor, i relation till sexuell människohandel, för de kvinnor som saknar uppehållstillstånd i
Sverige och vars huvudsakliga bosättning är i ett annat land. Enligt Länsstyrelsen Stockholm
(2015) härrör den största andelen sexuellt människohandlade kvinnor från Nigeria, Rumänien
och Bulgarien.
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4. Tidigare forskning
4.1 Kunskapsmässig selektivitet
Trots att den svenska lagen om förbud mot köp av sexuella tjänster (1998:408) trädde i kraft
den 1 januari 1999 finns det ingen enhetlig definition av prostitution och människohandel för
sexuella ändamål (Länsstyrelsen Stockholm, 2015; Holmström & Skilbrei, 2008).
Länsstyrelsen Stockholm (2015) menar att avsaknaden av en enhetlig definition påverkar
förförståelsen kring människohandel för sexuella ändamål som fenomen och även de insatser
som ges till sexuellt människohandlade kvinnor. Forskning (Holmström, 2008) belyser även
att den kunskap som existerar och genereras, om sexuell människohandel som fenomen, i stor
utsträckning härrör från de myndigheter som arbetar med fenomenet. Holmström (2008)
menar därför att förståelsen som finns om prostitution och sexuell människohandel av kvinnor
som fenomen är präglat av de organisatoriska ramar och regelverk som styr myndigheterna
som kunskapen kommer från. Detta innebär att det är endast det arbete som utförs inom
ramen för verksamheten som bidrar till definitionen av fenomenet, den sexuella
människohandel som faller utanför dessa ramar förblir osynlig i forskning och inom
organisationerna. Arbetet som bedrivs idag beskrivs således som präglat av en
kunskapsmässig selektivitet (Holmström, 2008). Prioriteringar sker i enlighet med det som
redan är känt inom organisationen och överensstämmande med denna bild genereras även ny
kunskap om sexuell människohandel av kvinnor (Holmström, 2008).

4.2 Existerande stöd och hjälpinsatser
Det finns en rad olika typer av arbetssätt mot sexuell människohandel i Sverige (Länsstyrelsen
Stockholm, 2015). Prostitutionsgrupperna/enheterna i Sverige har exempelvis psykosocial
verksamhet med behandling och motiverande samtal. Det finns också exempel på
samtalsgrupper och rådgivning via telefon och Internet (Länsstyrelsen Stockholm 2015).
Enligt Socialstyrelsen (2008) har det uppsökande arbetet en central roll. Inom ramen för detta
ges bland annat stöd och motivationssamtal och länkning till andra typer av verksamheter.
Arbetet bedrivs framför allt i gatumiljön, men även via Internet. Det finns vidare exempel på
lågtröskelverksamhet för kvinnor i prostitution som utgör en bas under dagtid. I Sverige finns
också insatser för kvinnor som blivit utsatta för människohandel för sexuella ändamål.
Skyddat boende och stöd kan exempelvis erbjudas via socialtjänst eller ideella organisationer.
Samverkan framhålls generellt som viktigt när det gäller dessa personer (Socialstyrelsen,
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2008). I Stockholm, Göteborg och Malmö finns dessa prostitutionsgrupper kvar, även om
organisering och arbetsformer förändrats och utvecklats efter hand. I arbetet förenas olika
delar av socialarbetarrollen – uppsökande fältarbete i gatumiljöer (till viss del även på
Internet), stödjande, rådgivande verksamhet och behandlingsarbete samt kunskapsspridning.
Även ideella organisationer, exempelvis Stadsmissionen, gör insatser i form av uppsökande
verksamhet och stöd i olika former (Socialstyrelsen, 2008).
Enligt forskning (Ayuste, Gijón, Payá & Rubio, 2016) är de metoder, stöd och den hjälp
som utförs av socialarbetare som arbetar med kvinnor i prostitution ofta inte kända av
allmänheten. Författarna till den här artikeln menar att det i princip finns två sociopedagogiska interventioner som erbjuds av de spanska socialarbetarna för kvinnor i
prostitution; verksamhet som bedrivs i kvinnornas arbetsmiljö och verksamhet som bedrivs
inom en institution eller förening (Ayuste et al., 2016). Arbetet i miljön innebär att
socialarbetarna träffar kvinnorna i deras arbetsmiljö, till exempel på gatan eller på
nattklubbar. Målet med arbetet i miljön är tvåfaldigt; det handlar om att ta kontakt med
kvinnorna och etablera förtroendefulla relationer samtidigt som kvinnorna blir erbjudna
grundläggande specifika resurser, så som tillgång till sjukförsäkringskort. Socialarbetarnas
strategi för att nå ut till kvinnorna går ut på att de sätter upp konkretiserade mål med arbetet,
det vill säga se till att kvinnorna får mat samt tar p-piller regelbundet. Vidare för de ett
register över kvinnornas situation på gatan samt deras behov. Den här strategin genererar ett
första steg i upprättandet av ett band av förtroende och empati med kvinnan, som mycket väl
kan bli nyckeln till kontinuiteten i arbetet med henne. Det arbete som bedrivs i föreningar och
organisationer erbjuder ett brett utbud av aktiviteter resurser och tjänster som är avsedda att
ge kvinnan individuell och omfattande uppmärksamhet. Genom att engagera kvinnorna i de
aktiviteter som erbjuds inom föreningarna samt organisationerna anses verksamheterna
företrädesvis åsyfta till att på sikt bidra till social och personlig utveckling (Ayuste et al.,
2016).

4.3 Arbetets utmaningar
Clawson & Dutch (2006) visar att det finns många utmaningar och hinder när det kommer till
arbetet med sexuellt människohandlade och prostituerade kvinnor. Vidare visar Clawson &
Dutch (2006) att en av de vanligaste utmaningarna som rapporterats från brottsbekämpande
myndigheter samt socialarbetare är bristen på kunskap och förståelse hos organisationer och
myndigheter gällande sexuellt människohandlade och prostituerade kvinnor. Ytterligare en
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utmaning är när dessa kvinnor själva inte tror eller förstår att de är ett offer för brott.
Konsekvensen blir att många av dessa kvinnor inte identifieras och får därmed inte det stöd
och den hjälp som de behöver (Clawson & Dutch, 2006).
De kvinnor som utsattes för människohandel eller människohandelsliknande brott i
Sverige under 2015 hade, liksom tidigare år, en likartad bakgrund (Polismyndigheten, 2016).
Dessa kvinnor kom ofta från en fattig bakgrund i länder där kvinnors och flickors rättigheter
begränsas på olika sätt; genom diskriminering i utbildningssystemet och på arbetsmarknaden
eller där det sociala trygghetsnätet inte fungerar. Många av kvinnorna hade dessutom flytt
från situationer där de utsatts för olika former av fysiskt, psykologiskt och sexuellt våld såsom
tvångsgifte, våldtäkter, sexuella övergrepp eller våld i nära relationer. Många saknade
kunskaper om hur det svenska samhället fungerar och om möjligheterna till att söka hjälp och
skydd från Polis, sociala myndigheter och frivilligorganisationer. Få av kvinnorna och
flickorna förstod eller talade svenska och endast ett fåtal behärskade engelska
(Polismyndigheten, 2016).
Enligt Polismyndigheten (2016) visar olika studier i Sverige och internationellt att offer
för sexuell människohandel ofta har ett bristande förtroende för myndigheter och är ovilliga
att låta sig intervjuas av Polisen eller vittna mot sina angripare. Forskning (Nichols & Heil,
2014; Waltman, 2011) menar att de kvinnor som blivit utsatta för prostitution eller
människohandel för sexuella ändamål har ofta upplevt fysisk och psykisk misshandel från
hallickar och människohandlare vilket vidare har påverkat deras vilja att rapportera om deras
utsatthet och upplevelser till Polis eller frivilligorganisationer.

4.4 Skillnad mellan människohandel för sexuella ändamål och
prostitution
Människohandel för sexuella ändamål och prostitution brukar många gånger betraktas som två
helt olika fenomen (Rózsa Fredriksson & Molnar, 2011). En del myndigheter och
organisationer gör en uppdelning mellan prostitution och människohandel medan en del
kategoriserar både prostitution och människohandel under begrepp som exempelvis sexuell
exploatering eller sexuellt utnyttjande (Länsstyrelsen Stockholm, 2015). Enligt Rózsa
Fredriksson & Molnar (2011) är det dock svårt eller nästintill omöjligt att dra en tydlig
skiljelinje mellan sexuell människohandel och prostitution. Detta eftersom majoriteten av de
personer som befinner sig i prostitution är utsatta för en stor grad av inre och yttre tvång,
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oavsett om de kontrolleras av en människohandlare eller inte (Rózsa Fredriksson & Molnar,
2011).
Personer som är utsatta för sexuell människohandel betraktas ofta som offer, medan
personer i annan form av prostitution snarare betraktas som helt fria (Rózsa Fredriksson &
Molnar, 2011). Definitionen av begreppen är viktiga för att förstå sambandet mellan
prostitution och människohandel. Sammanfattningsvis innebär prostitution att minst två parter
köper och säljer sexuella tjänster mot ersättning, medan det i definitionen av människohandel
krävs en handelsåtgärd, ett utnyttjandesyfte och någon form av otillbörligt medel, så som hot,
manipulation eller vilseledning. En tydlig skillnad i dessa två definitioner är att det finns ett
tydligt aktörskap i prostitutions begreppet och ett tydligt offerskap i människohandels
begreppet. Offer associeras ofta med begrepp som hjälplös och viljelös. Detta gör att
samhället förväntar sig att personer som är utsatta för sexuell människohandel ska agera
hjälplöst och viljelöst. Det här blir i sig problematiskt eftersom mekanismer kring sexuell
människohandel inte nödvändigtvis skapar det uttrycket vi förväntar oss; Kontrollmetoderna
är ofta subtila. Kontexten, som ett offer för människohandel verkar i, kan på ytan signalera
självständigt agerande; Personen kan exempelvis befinna sig till synes ”fri” i
gatuprostitutionen. En tydlig uppdelning mellan aktör och offer är problematiskt att göra
eftersom dessa roller ofta blandas samman (Rózsa Fredriksson & Molnar, 2011).
Enligt Rózsa Fredriksson & Molnar (2011) är det av vikt att se bortom förenklade
förståelser av frivillighet och tvång för att kunna stödja personer som befinner sig i dessa
situationer. Eftersom tvång kan se ut på många olika sätt är det svårt att dra en tydlig
skiljelinje mellan prostitution och sexuell människohandel. En enkel uppdelning mellan dessa
två begrepp skulle dock kunna vara att prostitution handlar om att situationen tvingar
personen in i prostitution, medan människohandel handlar om att personer tvingar personen in
i prostitution (Rózsa Fredriksson & Molnar, 2011).
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5. Teoretisk utgångspunkt
Studien tog sin utgångspunkt i teorier om empowerment. Då empowerment tar fäste i
individens möjligheter att uppleva makt och få kontroll över sin livssituation ansåg vi att detta
vara en lämplig teori att använda som utgångspunkt i denna studie. Detta eftersom kvinnor
som utsätts för sexuell människohandel är en grupp som har fråntagits möjligheterna att utöva
makt och kontroll över sina egna liv.

5.1 Empowerment
Empowerment som begrepp för tankarna till en metodik som syftar till att införliva upplevd
styrka i individen (Askheim & Starrin, 2007). Att denne besitter styrka och att individen har
en talan, har makt och möjlighet att styra sitt liv (Askheim & Starrin, 2007). Vikt läggs på att
påvisa att individen inte står ensam i sin situation, utan att dess problematik kan delas av
många andra. Denna form av mobilisering av grupper lägger grund för möjlighet att kunna
lyfta en upplevd problematik. En form av mobilisering av makt är att skapa sig en förståelse
för det upplevda förtrycket. Då måste individen komma underfund med orsaken till
upplevelsen och på så sätt kan individen komma fram till hur denne ska agera annorlunda
(Askheim & Starrin, 2007). Trots att empowerment kan förknippas med metodik som talar för
att stärka individens upplevelse av egenmakt är det av vikt att ha i åtanke att empowerment är
ett mångfacetterat begrepp vars innebörd präglas av individualitet, men kan även upplevas
som något diffust p.g.a. det tolkningsutrymme begreppet bär med sig (Ronning, 2007).
Empowerment är ett begrepp som har blivit allt mer vanligt under 2000-talet och vars
popularitet har bidragit till att det har kunnat ta fäste som ett ledande begrepp inom många
organisationer (Askheim & Starrin, 2007). Som ovan nämnt kan dessa organisationers sätt att
bedriva empowerment vara högst individuellt och präglat av organisationens interna
möjligheter och policys (Ronning, 2007). Ronning (2007) påstår att organisationer
implementerar metoder av empowerment som sedan anpassas efter organisationens egna
intressen och har inte utrymme för påverkan från den enskilde. Då empowerment har använts
som metodik för att generera makt hos dem som saknar tilltro till den offentliga sektorns
engagemang i individens utsatthet går det även att diskutera huruvida empowerment som
begrepp är en kritik gentemot organisationernas yrkesutövning gentemot den enskilde
(Askheim & Starrin, 2007; Ronning, 2007). Utövandet av empowerment är beroende av att
den professionelle tar i beaktning sin dubbla roll vid implementeringen av empowerment som
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metod, detta för att möjliggöra en mer uppriktig form av samarbete mellan den enskilde och
den professionelle (Ronning, 2007, s. 46).

5.2 Empowerment i socialt arbete
Askheim & Starrin (2007) menar att det finns flera orsaker till att professionella inom socialt
arbete i så liten utsträckning tycks präglas av ett empowermentperspektiv. Dels beror det på
de administrativa ramar inom vilka det sociala arbetet utförs, på de yrkesmässiga och
metodiska infallsvinklar som socialarbetarna använder i sitt arbete och på den uppsättning
värderingar om utsatta grupper som finns på den arbetsplats, i det sociala system och/eller i
det samhälle där det sociala arbetet utförs (Askheim & Starrin, 2007). Vidare påpekar
Askheim & Starrin (2007) att det sociala arbetet är omringat av regler och restriktioner vilka
gör att mötet med klienten och de beslut som fattas om klienten riskerar att krocka med ett
empowermentinriktat arbete. Ytterligare en anledning enligt Askheim & Starrin (2007) till att
socialarbetare i sin praktik har svårt att arbeta med vissa empowermentstrategier beror på att
den myndighet där de verkar utgör en del av ett socialt system som rutinmässigt nedvärderar
vissa minoritetsgrupper. Slutligen menar Askheim & Starrin (2007) att det sociala arbetet har
en lång väg att gå innan organisationer kan påstå att de befrämjar empowerment hos brukare
(Askheim & Starrin, 2007).
Rekart (2005) beskriver att empowerment tillsammans med stöttande insatser från
omgivningen kan bidra till att kvinnor som utsatts för sexuell människohandel vågar lämna
sexhandeln. Empowerment på samhällsnivå bidrar till samhällets möjligheter att bistå med
stöd och insatser till sexuellt människohandlade kvinnor och fenomenet social empowerment
främjar kvinnornas möjligheter att kämpa för sina rättigheter samt deras plats i samhället
(Rekart, 2005). Rekart (2005) beskriver även att empowerment kan användas som en metod
för att reducera upplevelsen av sårbarhet i den sexuella interaktionen. Genom att stärka de
prostituerade och de sexuellt människohandlade kvinnorna och därmed göra deras möjlighet
att hävda sig starkare menar Rekart (2005) att tidigare initiativ har främjat kvinnornas
möjlighet att förhandla säkert sex med köparen men även möjligheten för dem att kontakta
myndigheter.

5.3 Kritik av empowerment
Askheim (2007) tar upp att olika aktörer lägger in olika betydelse i begreppet empowerment.
När aktörer möter begreppet i praktiken är det sällan i dess renodlade form. Empowerment har
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sina rötter i den sociala proteströrelse som hade sitt ursprung i USA. Den renodlade formen av
empowerment innehåller således bland annat idéer om mobilisering, aktivism och självstyre
(Askheim & Starrin, 2007).
Ronning (2007) menar att socialarbetarna har ett dubbelt förhållande till sina klienter;
socialarbetarna ska hjälpa dem till självständighet, samtidigt som de ska kontrollera
klienterna. Kontrollaspekten är legitim och även en viktig del i socialarbetarnas arbete. Detta
bidrar dock till att det blir svårt, om inte omöjligt, att låta klienterna överta ledningen, annat
än inom vissa trygga gränser. Denna spänning mellan kontroll och hjälp kan då lösas med att
de professionella reducerar mängden makt inom ramen för empowerment-idén samt anpassar
den efter verksamhetens ramar (Ronning, 2007). En annan kritik som skulle kunna tillföras till
det sociala arbetets sätt att bedriva empowerment är att professionella lägger över ansvaret på
brukarna och bedrivandet av empowerment går ut på att brukarna måste samla in de
essentiella upplysningarna för att få makt över sin livssituation (Ronning, 2007).
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6. Metod
I följande kapitel redogörs för studiens upplägg samt beskrivning av hur faserna i arbetet har
utförts. Metodavsnittet avslutas med en diskussion kring studiens validitet och reliabilitet
samt de forskningsetiska överväganden som gjorts.

6.1 Val av metod
Utifrån studiens syfte valde vi att göra en kvalitativ intervjustudie. Studien tog en
kunskapsteoretisk ståndpunkt där vi, genom semistrukturerade intervjuer, har studerat hur
våra respondenter tillhörande en specifik miljö ger uttryck för den sociala verklighet de
uppfattar (Bryman, 2011).
Valet att använda semistrukturerade intervjuer (Bryman, 2011) som intervjuform
grundade sig i att denna form av intervju tillät oss utforma ett frågeschema där vi sedan kunde
arrangera frågorna utifrån samtalet med våra respondenter. Genom att välja semistrukturerade
intervjuer öppnade vi även upp för möjligheten att ställa tilläggsfrågor till respondenterna för
att få fram svar relevanta för studien. Semistrukturerade intervjuer ger även respondenten mer
utrymme att formulera svar som inte har blivit styrda av forskaren (Bryman, 2011).
Semistrukturerade intervjuer kan anses vara en särskilt fördelaktig metod för insamling av
kvalitativa data då forskaren genom framställningen av intervjuguiden kan försäkra sig om att
studiens angivna syfte och frågeställning besvaras (Bryman, 2011).

6.2 Population och urval
Populationen i denna studie består av yrkesverksamma personer inom Polis och Socialtjänst
samt frivilligorganisationer i Göteborgs Kommun som arbetar med sexuellt
människohandlade kvinnor. Tre av respondenterna arbetar inom Socialtjänsten, två av
respondenterna arbetar inom frivilligorganisationer och en respondent arbetar som Polis.
Respondenterna valdes genom ett målinriktat urval. Det var av vikt för oss att i urvalet ta
hänsyn till vad respondenterna arbetade med. Detta då deras arbetsuppgifter var av relevans
för studiens forskningsfrågor (Bryman, 2011). I studien använde vi oss vidare av ett
bekvämlighetsurval för att komma i kontakt med respondenterna. Detta då studiens
respondenter tillhör yrkesgrupper som innefattar ett begränsat antal individer samt på grund
av arbetsbörda är respondenterna mycket svåra att komma i kontakt med (Bryman, 2011).
Inledningsvis fick vi kontakt med sex respondenter genom svar på e-post som vi hade skickat
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ut och efterfrågat intresse för deltagande i vår studie. Vi fick tillgång till respondenternas epost samt telefonnummer genom vårt privata kontaktnät vid Socialtjänsten i Göteborg.

6.3 Genomförande av intervjuer
Samtliga sex personer som blivit kontaktade av oss och informerade om studiens syfte
tackade ja till att deltaga i studien. Intervjuerna bokades in via e-post eller genom
telefonsamtal med respondenterna som hade tackat ja. Intervjuerna genomfördes på den plats
som respondenterna önskade, vilket resulterade i att tre intervjuer genomfördes vid
respondenternas arbetsplats, en på ett café samt två telefonintervjuer. Den första intervjun
genomfördes av båda författarna, resterande intervjuer genomfördes med enbart en
intervjuare.
Respondenterna tilldelades studiens informationsbrev i samband med den första
kontakten via e-post (Se bilaga 1). Informationsbrevet innehöll information om studiens syfte,
respondenternas rätt att vara anonyma, deras möjlighet att avbryta deltagande, att deltagandet
är frivilligt samt vad forskningen kommer att användas till. Vid intervjuerna fastställdes även
att respondenterna hade läst det tilldelade informationsbrevet innan intervjuerna påbörjades. I
enlighet med studiens etiska ställningstaganden informerades respondenterna om att intervjun
spelades in och därefter inhämtades muntligt samtycke om deltagande i studien från samtliga
respondenter. Intervjuerna spelades in med inspelningsverktyg i smartphone. Respondenterna
ställdes samma frågor utifrån den utarbetade semistrukturerade intervjuguiden och
tilläggsfrågor vid behov (Se Bilaga 2). Tidsåtgången för intervjuerna varierade mellan 45 - 60
minuter.

6.4 Bearbetning av data
De semistrukturerade intervjuerna som genomfördes med totalt sex respondenter
transkriberades ordagrant och utgjorde ett skriftligt material på sammanlagt 46 sidor. I
samband med transkriberingen anonymiserades även respondenterna. Detta för att värna om
respondenternas konfidentialitet. För att bearbeta de data vi fick in genom våra
semistrukturerade intervjuer valde vi att analysera dem genom tematisk analys. Tematisk
analys anses vara en av de metoder för analys av kvalitativ data som används oftast (Bryman,
2011). I det första steget av analysprocessen gick vi igenom det transkriberade materialet var
för sig ett flertal gånger. Detta för att få en överskådlig bild av materialet. Detta tar även
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Bryman (2011) upp som väsentligt för att få en så fullständig bild av materialet som möjligt.
De återkommande teman som framkom i texten markerades med en färgpenna och genom
flera genomgångar av texten kunde vi sedan utveckla tankekartor för att belysa de repetitioner
och återkommande nyckelbegrepp som kunde urskiljas. I nästkommande steg av
analysprocessen användes en framework-modell vilket är en generell strategi för att utforma
en tematisk analys av kvalitativ data (Grinnell & Unrau, 2014). Grinnell & Unrau (2014)
beskriver att det finns vissa svårigheter i att utveckla framework-modeller. Detta då det finns
många sätt att framställa ett framework och därmed inga givna svar för vad som är rätt eller
fel (Grinnell & Unrau, 2014). Grinnell & Unrau (2014) beskriver dock att framework används
för att sortera den information som framkommer ur studiens analys och därmed skapa ett
register av centrala teman och underkategorier vilka man sedan ställer upp i frameworktabellen. Utifrån detta utvecklades denna studies framework-tabell. Framework har därmed
använts som en metod för att sortera data, notera likheter och skillnader i respondenternas
berättelser. De teman som framträdde fick sedan utgöra grund för de resultat som
presenterades i resultatdelen (Grinnell & Unrau, 2014). Framställningen av teman och
underkategorier är ett resultat av en grundlig genomgång av det transkriberade materialet samt
de framarbetade tankekartorna (Bryman, 2011). I enlighet med den framework-modell
Bryman (2011) redogör för bidrog det till att vi i denna studie kunde identifiera tre teman;
Nackdelar med otydliga definitioner, Att arbeta för kvinnorna samt Främjande och hindrande
samverkan (Se Bilaga 3).

6.5 Tillförlitlighet
För att kvalitativ forskning ska kunna bedömas är det av vikt att uppmärksamma de kriterier
som gäller för trovärdighet och tillförlitlighet (Bryman, 2011). Bryman (2011) belyser fyra
delkriterier som tillsammans utgör studiens tillförlitlighet. Dessa fyra delkriterier är
trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet samt möjlighet att styrka och konfirmera (Bryman,
2011).
Begreppet trovärdighet lägger tonvikt vid i vilken utsträckning forskningen är plausibel
i andras ögon (Bryman, 2011). Det är därmed av vikt att den sociala verklighet som upplevs
av respondenten framkommer i framställningen av forskningen samt att det utförs med
tydlighet. För att bidra till säkerställandet av att vi som författare har uppfattat
respondenternas sociala verklighet på ett korrekt sätt har vi skickat det transkriberade
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materialet till respondenterna för respondentvalidering (Bryman, 2011). Vid intervjutillfället
använde vi oss av omformuleringar av ställda frågor för att försöka säkra den inhämtade
datan. Genom att upprepa intervjufrågan eller ställa den på ett annat sätt kunde vi försäkra oss
om att vi inte missförstått respondenten (Bryman, 2011). Genom att använda oss av tematisk
analys där vi granskar de ord och begrepp som respondenten använder sig av för att beskriva
sin sociala verklighet ämnar vi hålla oss så nära respondenternas förståelse och sociala
verklighet som möjligt. Detta innebär att studien tar fäste i respondentens sagda ord som en
faktor av den sociala verklighet de uppfattar (Bryman, 2011).
Begreppet överförbarhet som är ett delkriterium för studiens tillförlitlighet tar fäste vid
hur tydligt författarna återger i sina beskrivningar hur fenomenet undersöks. För att uppfylla
kriteriet av överförbarhet ska studien präglas av fyllighet och väl återgivna och utvecklade
beskrivningar. Detta för att läsaren ska kunna avgöra i vilken utsträckning resultaten kan
överföras och vara generaliserbara. Vid skrivandet av studiens metod- och analysdel har
kriteriet överförbarhet tagits i beaktning och författarna har haft som målsättning att återgiva
arbetets tillvägagångssätt samt producera fylliga beskrivningar för det som har analyserats.
Detta för att underlätta för läsaren att inhämta information och kunskap från studien (Bryman,
2011). Som ett försök till att vara transparenta i hur studien har genomförts har vi bifogat
intervjuguiden samt framework-tabellen (Se bilaga 3).
Pålitlighet motsvarar den kvantitativa forskningens reliabilitet och belyser studiens
skildring av de faser som har präglat forskningsprocessen. Dessa faser eller steg beskrivs som:
identifiering av en problematik, urval av respondenter, intervjuguide, val av analysmetod
(Bryman, 2011). Genom att redogöra för forskningsprocessens steg eftersträvar vi att tillföra
pålitlighet till studien.
Genom att resonera kring författarnas egna förförståelse kring sitt forskningsämne blev
forskarna medvetna om att det inte går att vara helt objektiv i bedrivandet av forskning. Vår
förförståelse för studiens forskningsområde var tämligen begränsad. Ingen av oss hade någon
erfarenhet av arbete inom organisationer som möter kvinnor som utsätts för sexuell
människohandel, utan vår förförståelse kommer från att ha läst existerande forskning på
området samt publikationer från myndigheter. Vår förförståelse är att det finns existerande
forskning på sexuell människohandel som fenomen, men att det råder en kunskapslucka
gällande publicerad forskning av det arbete som bedrivs i Sverige med kvinnor som har
utsatts för sexuell människohandel. Vi har dock ämnat eftersträva att vår förförståelse samt
subjektivitet ej skulle påverka studiens utförande (Bryman, 2011).
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Möjlighet att styrka och konfirmera innebär att forskarna, med hänsyn till att fullständig
objektivitet ej är möjligt, eftersträvar att säkerställa att forskarna agerar i god tro och ej
avsiktligen låtit personliga värderingar haft inverkan på undersökningens utförande och
slutsatser. Författarna har i avsnitt 6.3 problematiserat sin förförståelse av forskningsfrågan
samt svårigheterna att hålla en objektiv ståndpunkt. För att hålla en objektiv ståndpunkt
genom forskningen har det varit av vikt att diskutera utförande och resultat med handledare
och varandra.
Bryman (2011) tar även upp begreppet äkthet som väsentligt kriterie för kvalitativa
studier. Begreppet äkthet i sig präglas av fem delkriterier som berör frågor gällande de
forskningspolitiska konsekvenser studien kan ha. Begreppet äkthet är väsentligt för kvalitativ
forskning då det belyser kritiskt tänkande kring studiens förmåga att återge en rättvis bild av
de skilda åsikter och uppfattningar som respondenterna har uttryckt. Begreppets delkriterier
berör även studiens bidrag till att respondenterna får en bättre förståelse av sin sociala
verklighet och den förståelse för de andra deltagarnas sociala verklighet. Begreppet går in på
huruvida studien bidrar till att medverkande kan förändra sin situation samt huruvida studien
har medverkat till att respondenterna kunnat vidta åtgärder för att förändra sin situation
(Bryman, 2011).

6.6 Metoddiskussion
I studier där tonvikten läggs på vad som sägs och inte kvantiteter anses det fördelaktigt att
använda sig av kvalitativ ansats för insamling av data (Bryman, 2011). Studier som tar en
kvalitativ ansats ställer dock krav på författarnas hantering av intervjuer som
forskningsverktyg. Detta då frågorna som ställs vid en kvalitativ studie kräver precision för att
nå resultat av kvalitét (Brinkmann & Kvale, 2014). Genom samtal och handledning med vår
uppsatshandledare i utformandet av den kvalitativa intervjuguiden eftersträvar vi att
framställa resultat av kvalitét.
Särskild hänsyn har tagits till möjligheten för intervjuaren att påverka respondenten vid
insamling av kvalitativ data. Detta presenterar Bryman (2011) som Intervjuareffekten. Genom
utformandet av öppna frågor till intervjuguiden har vi kunnat minska sannolikheten att leda
respondenternas svar och utsagor. Då vi i våra intervjuer har utgått från att följa
intervjuguiden och ställa färre uppföljande frågor är risken mindre att respondenterna har
blivit influerade eller ledda. Således finns det ingen anledning för oss att tro att vi har influerat
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våra respondenter i någon riktning. Det är dock av vikt att vara medveten om att det inte går
att lämna några garantier för.
Ett alternativ till valet av metod för insamling av kvalitativ data hade varit att tillämpa
ostrukturerade intervjuer. Fördelen med ostrukturerade intervjuer är att de tillåter
respondenten att associera fritt, vilket minskar risken för intervjuareffekten. Risken i att
använda ostrukturerade intervjuer är dock att de resultat som framkommer ur de intervjuer
som genomförts varken berör studiens syfte eller frågeställning. Vidare riskerar forskarna
även att intervjuernas slutliga resultat särskiljer sig stort från varandra (Bryman, 2011).
Vidare hade ett färre antal respondenter kunnat anses vara mer fördelaktigt i kvalitativ
forskning. Detta då en mindre mäng data att bearbeta kan lämna mer tid över för utformande
av intervjufrågor samt bearbetning av analysen vilket kan påverka studiens resultat och
slutsatser (Kvale & Brinkmann, 2014). Vidare går det att reflektera kring att fler respondenter
i sin tur skulle kunna främja studiens generaliserbarhet och representativitet. I relation till
studiens syfte och frågeställning anser vi att valet av respondenter bidrog med ett rikt material
som besvarade angivet syfte samt frågeställning. Det är möjligt att i viss utsträckning urskilja
gemensamma uppfattningar i respondenternas återgivanden av sin sociala verklighet. Vi
understryker dock att studien gör inget anspråk på generaliserbarhet eller representativitet.
Resultatet av denna studie är således inte applicerbart eller generellt för alla
yrkesverksamma inom frivilligorganisationer, Polisen eller Socialtjänst utan bör ses som sex
särpräglade berättelser av hur aktörer arbetar med sexuellt människohandlade kvinnor.

6.7 Etiska överväganden
Innan vi kunde börja vår undersökning fyllde vi i blanketten ”För etisk egengranskning av
studentprojekt som involverar människor”. Det framkom att det inte fanns några etiska hinder
för att genomföra vår studie (Se Bilaga 4). Våra respondenter skulle bli intervjuade utifrån sin
yrkesroll och därmed bedömde vi att Forskningsetiska nämnden vid Högskolan Dalarna inte
behövde etikpröva vår studie. Forskaren ställs inför etiska frågeställningar under flera faser av
en undersökning (Bryman, 2011). De etiska aspekterna går inte att bortse från eftersom de är
direkt kopplade till integritetsfrågor i samband med en undersökning och de vetenskapliga
ämnesområden som de ofta är en del av (Bryman, 2011). Under det här kapitlet kommer vi att
gå igenom några av dessa etiska frågeställningar samt klargöra hur vi förhåller oss till dessa i
vår undersökning.
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Grundläggande etiska frågor enligt Bryman (2011) handlar om frivillighet, integritet,
konfidentialitet samt anonymitet för de personer som är med i en undersökning. Bryman
(2011) beskriver fyra etiska principer vilka är; informationskravet, samtyckeskravet,
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet handlar om att forskaren ska
informera deltagarna om den aktuella undersökningens syfte. Detta innebär att
undersökningspersonerna ska veta att deras deltagande är frivilligt och att de har rätt att
avsluta sitt deltagande när de vill. Deltagarna ska även ha informerats om hur informationen
kommer att användas (Bryman, 2011). I vår undersökning mailade vi ett informationsbrev till
deltagarna, vilken innehöll information om studien. Detta för att uppfylla det etiska
informationskravet. Informationsbrevet finns även bifogat i denna uppsats. Vidare beskriver
Bryman (2011) samtyckeskravet vilken handlar om att deltagandet i studien alltid är frivilligt
och kan avslutas. Samtyckeskravet hör ihop med informationskravet och vi har i vår
undersökning delgett samtliga intervjupersoner denna information både skriftligt och
muntligt.
Konfidentialitetskravet är en etisk princip som handlar om att uppgifter om deltagarna i
undersökningen ska behandlas med största möjliga konfidentialitet (Bryman, 2011). För att
uppfylla detta krav har vi i vår bearbetning av materialet försökt att avidentifiera deltagarna så
mycket som möjligt. Vi har valt att utelämna organisationernas namn inom vilka deltagarna
arbetar för att bibehålla anonymiteten hos deltagarna. Vidare har vi valt att utelämna vilka
arbetsuppgifter samt yrkestitlar deltagarna har eftersom det är en liten grupp inom Sverige
som arbetar med sexuell människohandel (Holmström & Skilbrei, 2008). Den information vi
har valt att lämna kvar är vilka organisationer deltagarna arbetar inom eftersom vår studie
ämnade undersöka hur arbetet med sexuellt människohandlade kvinnor bedrivs inom dessa
organisationer.
Bryman (2011) beskriver vidare nyttjandekravet vilket handlar om att de uppgifter som
samlas in om enskilda personer inte får användas till annat än för forskningsändamålet. För att
uppfylla nyttjandekravet kommer vi att radera transkriberingarna samt det inspelade
materialet efter att uppsatsen har blivit godkänd. Vidare har vi under transkriberingen varit
noga med att ingen obehörig fått tillgång till transkriberingarna och det inspelade materialet.
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7. Resultat
I följande kapitel presenteras resultaten av de sex kvalitativa semistrukturerade intervjuerna.
Respondenterna bidrog med ett fylligt material som motsvarade 46 sidor transkriberat
material. Den genomförda studien utgår från frågeställningar gällande vilket sätt Polis,
Socialtjänst och frivilligorganisationer arbetar med sexuellt människohandlade kvinnor, vilka
faktorer aktörerna upplever stödjer deras arbete med sexuellt människohandlade kvinnor samt
vilka hinder aktörerna upplever i sitt arbete med dessa kvinnor. Vid den tematiska analysen av
intervjumaterialet har vi identifierat tre huvudteman; “Nackdelar med otydliga definitioner”,
“Att arbeta för kvinnorna” samt “Främjande och hindrande samverkan” samt sju
underkategorier tillhörande dessa huvudteman (se tabell 1). Utifrån det transkriberade
materialet har vi lyft fram respondenternas egna ord och utsagor. I nedanstående
resultatkapitel ska dessa teman med respektive underteman närmare beskrivas. Slutligen
presenteras en kritisk reflektion gällande hur valet av metod har påverkat studiens resultat.

Tabell 1. Översikt teman och underkategorier

7.1 Nackdelar med otydliga definitioner
Under studiens analysarbete identifierades ”Nackdelar med otydliga definitioner” som ett
överordnat tema. Detta tema präglas av respondenternas återkommande uppfattning att man
har en differentierad syn mellan aktörerna gällande vilka som ska anses vara sexuellt
människohandlade och hur detta påverkar arbetet. Genom respondenternas upplevelse av
organisatoriskt separata uppfattningar gällande fenomenen identifierades två underkategorier
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vilka var; “Frivillighet existerar inte” samt “Frivillighet existerar”. I intervjuerna framkom
en otydlighet kring definitionerna av begreppen sexuell människohandel samt prostitution.
Detta resultat har framkommit genom att den tematiska analysen bidrog till att åskådliggöra
teman och likheter mellan respondenternas berättelser.

7.1.1 Frivillighet existerar inte
Av studiens kvalitativa forskning framgår det att samtliga respondenter tillhörande
frivilligorganisationer berättar att de inte kan identifiera några större skillnader som särskiljer
begreppen sexuell människohandel samt prostitution åt. Respondent A som arbetar vid en
frivilligorganisation berättar att fenomenen präglas i liten utsträckning av känslor av
frivillighet och hen kan inte se hur individer som säljer sin kropp kan göra det utan att känna
motvillighet. Båda respondenterna problematiserar att man inom frivilligorganisationerna kan
uppleva att en kvinna är människohandlad, men att andra aktörer styrs av andra regelverk och
därmed håller det inte att kvinnan ska kunna få hjälp i den utsträckning respondenterna från
frivilligorganisationerna hade önskat.

Jag ser inte någon större skillnad på det. Det handlar liksom om samma sak. Hur ser
man egentligen att det är frivilligt? Hur ser man att någon är ute i prostitution
frivilligt? Det handlar om kroppar som är till salu och det är sällan så mycket frivilligt
i det (Anonym vid Frivilligorganisation A).

Både respondent A och B problematiserar vidare nackdelarna i att särskilja begreppen då de
upplever att dessa kvinnor inte befinner sig i sin situation frivilligt oavsett om det handlar om
sexuell människohandel eller prostitution. Respondent A berättar att majoriteten av kvinnorna
har önskat sig annat än ett liv som sexuellt människohandlade eller prostituerade, men de yttre
omständigheter som präglar tjejernas liv tvingar dem ut i verksamheter som tvingar dem att
sälja sig själva. Vidare uttrycker respondent A att det är fel att offra alla som befinner sig
inom prostitution bara för att ett fåtal uttrycker att de befinner sig i prostitution frivilligt.

Omständigheter i livet som gjort att de har hamnat där de har hamnat och när man har
pratat med de allra flesta som jag har träffat så har det i efterhand kommit fram att det
här är ju ingen flickdröm, det här är inte det man ville i livet (Anonym vid
Frivilligorganisation A).
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7.1.2 Frivillighet existerar
Respondenterna från Socialtjänsten samt Polisen berättade att det som skiljer prostitution
kontra sexuell människohandel är frivilligheten hos dessa kvinnor. Det respondenterna menar
är att prostitution kan vara frivillig medan sexuell människohandel inte är frivillig.
Respondenten som arbetar inom Polisen menar att det finns en koppling mellan begreppen
eftersom arbetet som utförs är detsamma och fenomenen är beroende av varandra, men att det
fortfarande finns skillnader i begreppen som har att göra med frivillighet.

Men det är klart att det är skillnad. Antingen är du tvingad eller så är du frivillig. Det
finns en koppling mellan prostitution och sexuell människohandel för arbetet de utför
är detsamma. I vissa fall är man tvingad till det eller lurad, jobbar för någon annan
eller så har man valt det av något skäl. Det kan ju finnas orsaker till det. Det ena
förutsätter det andra, det kan inte finnas människohandel för sexuella ändamål utan
prostitution. Tvingad eller ej (Anonym inom Polisen).

Inom ramen för den verksamhet som präglar Socialtjänstens arbete är tjänstemännen i behov
av lagstiftning i arbetet med sexuellt människohandlade kvinnor eftersom det finns kriterier
som ska uppfyllas för att en individ ska anses vara sexuellt människohandlad. Respondent B
redogör för att deras position som myndighetspersoner problematiserar deras möjlighet att
bistå med resurser till personer som inte kan styrka att de är sexuellt människohandlade. De
menar att en del av problematiken handlar om att dessa kvinnor dels har svårt att definiera
själva vad de har varit med om och dels har de svårt att acceptera eller se sig som ett
brottsoffer. Respondent B menar att denna problematik kan visa sig i många olika
sammanhang, speciellt de kvinnor som får behålla delar av pengarna själva kan ha väldigt
svårt att se att de är utnyttjade. Respondent B ser även nackdelar i frivilligorganisationernas
liberala syn på vilka som är och inte är sexuellt människohandlade. Respondenten menade på
att frivilligorganisationer har större möjligheter att gå in med insatser då de inte arbetar med
kommunala medel.

Frivilligsektorn utgår ju från att alla är människohandlade mer eller mindre. De ser ju
inte att det finns någon form av frivillig prostitution. För oss blir det lite svårare
utifrån att vi är myndighetspersoner. För att vi ska kunna liksom gå in med alla våra
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resurser så behöver vi ändå en individ som kan prata kring lite vad det är den har varit
utsatt för (Anonym vid Socialtjänsten B).

7.2 Att arbeta för kvinnorna
Det andra huvudtemat som framkom i analysen var; Att arbeta för kvinnorna, vilket innefattar
respondenternas beskrivningar av att arbetet präglas av att ha de sexuellt människohandlade
och prostituerade kvinnornas behov i centrum. Respondenterna berättade att de i stor
utsträckning arbetade för kvinnorna på olika sätt. Detta bidrog till att vi kunde identifiera tre
underkategorier vilka var; Tillvaratagande av kvinnornas behov, Existerande arbete samt
Främjande och hindrande faktorer för stöd- och hjälparbete. I sina berättelser berör
respondenterna arbetet inom organisationerna utifrån en målsättning att arbeta för kvinnorna.
Vidare belyser respondenterna svårigheter och underlättande faktorer, vilket har varit av
relevans för de frågeställningar som utformades i enlighet med studiens syfte.
7.2.1 Tillvaratagande av kvinnornas behov
I intervjuerna med respondenterna framkom underlag för att samtliga respondenter upplever
sig arbeta behovsinriktat med sexuellt människohandlade kvinnor. De insatser som
tillhandahålls av organisationerna präglas av de behov som kvinnorna uttrycker sig ha.
Vissa respondenter lägger vikt vid att motkrav som frivillighet och deltagande är nödvändigt
för att de ska kunna ställa insatser till förfogande för kvinnorna, medan andra respondenter
menar att alla som uttrycker behov av stöd och insatser har rätt att få dem.

De måste själva någonstans vilja ha hjälp, och vill dem det, då kan vi i princip göra
hur mycket som helst (Anonym från Polisen).

Respondent B som är yrkesverksam inom socialtjänsten berättade att sexuellt
människohandlade kvinnor måste delge information att de har utsatts för ett brott för att kunna
ta del av socialtjänstens insatser. Enligt de svar som framkom i intervjuerna med
respondenterna berättar både Polis och Socialtjänst att de kvinnor som inte kan eller vågar
berätta vad de är utsatta för kan således varken få hjälp av Socialtjänsten eller Polisen. I
intervjuerna framkom det därmed att det arbete som bedrivs med sexuellt människohandlade
kvinnor inom ramen för Polisens och Socialtjänstens verksamhet är påverkade av policys och
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regelverk. Respondent B som arbetar inom Socialtjänsten berättade att kvinnorna som
uppsökt deras verksamhet i stor utsträckning har olika behov. Vissa av kvinnorna befinner sig
i sexuell människohandel och är i behov av stöd utifrån den situationen, medan vissa av
kvinnorna kan ha lämnat prostitution eller sexuell människohandel bakom sig men upplever
sig fortfarande ha behov av olika former av stöd. Respondent C berättade även att det är deras
prioritet att bemöta kvinnornas behov men att detta påverkas av verksamhetens storlek och
omfattning.

Vi gör vårt bästa för att tillgodose behoven. Vi är såklart begränsade i och med att vi är en rätt
liten verksamhet, vi är fyra personer som jobbar här och vi har hyfsat mycket att göra. Att bygga
nya vägar och nya strukturer för att kunna erbjuda mer har vi inte jättestort utrymme till.
Individunderlaget ger inte så många alternativ att erbjuda. Hade det varit enormt många
personer då hade man jobbat på ett annat sätt med empowerment såklart. (Anonym vid
Socialtjänst C).

De två respondenterna från frivilligorganisationerna uttryckte sig också arbeta utifrån
kvinnornas behov. Dessa respondenter menade att de inte är låsta av verksamhetens ramar på
samma sätt som yrkesverksamma inom Socialtjänst och Polis. Respondent vid
frivilligorganisation B berättade att de är öppna för att ändra verksamheten utifrån kvinnornas
behov och önskemål. Även respondent vid frivilligorganisation A berättar om insatser vid
verksamheten som är helt beroende av kvinnornas önskemål. Respondent från
frivilligorganisation A berättade att det delvis kan gälla behov att följa med kvinnorna till
socialtjänsten, att gå på restaurang eller att besöka biblioteket.

Vi frågar ofta kvinnorna vad behöver ni? Finns det någonting som ni vill att vi tar
med, är det någonting som ni har extra behov av just nu. Vi är också väldigt öppna för
att liksom ändra vår verksamhet efter deras behov och önskemål. Det är nog också för
att vi inser att vi inte har alla rätta svar på allting och bara för att vi har tagit fram en
verksamhetsplan behöver det inte betyda att den är den bästa utan att vi tror att
kvinnorna vet vad dem behöver (Anonym från Frivilligorganisation B).
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7.2.2 Existerande arbete
Det framkommer i intervjuerna att respondenterna arbetar olika gällande kortsiktigt och
långsiktigt stöd och hjälp. Majoriteten av respondenterna från socialtjänsten uttryckte att de
enbart bedriver ett kortsiktigt arbete med dessa kvinnor. Dessa respondenter berättade att det
är kortsiktigt eftersom hjälpen är akut, det vill säga, att tillförsäkra trygghet i det akuta skedet.
Tryggheten som socialtjänsten kan bistå med sker bland annat genom boendeplacering och
ekonomiskt bistånd. Respondenterna berättade att det långsiktiga arbetet med kvinnorna
snarare är något som bedrivs i kvinnornas hemländer när de återvänder.

Det handlar ju om akut hjälp. Det är inte ett långsiktigt arbete vi gör här (Anonym vid
Socialtjänsten A).

Vidare framkommer det att samtliga respondenter från frivilligorganisationerna arbetade både
med kortsiktigt och långsiktigt stöd. Respondent B menade att de arbetar kortsiktigt genom att
de ger kvinnorna bland annat mat, hygienartiklar och kläder. Deras långsiktiga mål innefattar
att de vill bygga upp kvinnornas självförtroende och självkänsla, något som den här
respondenten trodde att dessa kvinnor kunde ta med sig genom resten av sina liv.

Vi jobbar både med kortsiktigt och långsiktigt stöd (Anonym från
Frivilligorganisation B).

Respondent C som arbetar inom socialtjänsten uppgav att det är ett långsiktigt arbete som
bedrivs med dessa kvinnor genom terapeutiska samtal. När det handlar om kvinnor som inte
har sin vistelseadress i Sverige blir det mycket fokus på vart kvinnorna vill ta vägen, det vill
säga att återvända eller alternativ stanna i Sverige och vilka reella möjligheter det finns.
Respondenten som arbetar inom Polisen berättade att deras långsiktiga arbete som även är
deras mål var att ge kvinnorna en möjlighet att ta sig ur deras situation. Respondenten beskrev
att denna möjlighet skapades genom att komma åt de kriminella nätverk och enskilda personer
som säljer kvinnor för sexuella ändamål och vill tjäna pengar på det.

Allt vårt arbete här är egentligen rätt långsiktigt. Vi har egentligen inte någon
tidsbegränsning (Anonym vid Socialtjänsten C).
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7.2.3 Främjande och hindrande faktorer för stöd- och hjälparbete
Vid analysen av det transkriberade materialet framkom en stor mängd samband och likheter
som berörde möjliggörandet för aktörerna att bistå de sexuellt människohandlade kvinnorna
med stöd och hjälpinsatser. Respondenterna berättade om faktorer som var väsentliga för
arbetets framgång men även faktorer som försvårade arbetet med deras målgrupp.
Respondenten vid Polisen berättade i intervjun att arbetet hen bedriver för att bistå
sexuellt människohandlade kvinnor med stöd och hjälp är i stor utsträckning beroende av
Polisens resurser och möjlighet att lägga ner tid på spaning. Respondenten vid Polisen menar
att den mest optimala hjälp de kan bistå sexuellt människohandlade kvinnor är att gripa
människohandlaren eller hallicken och sätta denne bakom lås och bom. Respondenten
problematiserar dock att en sådan handling från Polisens sida kräver enormt mycket bevisning
och är därmed mycket tidskrävande. Hen uppgav att Polisen har som mål att själva samla in
bevisning för att de ska kunna fälla de bakomliggande organisationerna och att de sexuellt
människohandlade kvinnorna inte ska behöva vara dem som fäller en
människohandelsorganisation på egen hand genom ett vittnesmål.
Om de sedan någon gång kommer hem till sin hemby kan de faktiskt säga att ”Jag
anmälde dig inte, det var inte jag som påstod det och det, utan det var Polisen som
gjorde det. De tog kort på mig när jag var på hotellet, vad skulle jag säga?” Då hjälper
vi tjejerna att komma ur steget att de står som svikare, förrädare, kalla det var du vill
(Anonym inom Polisen).

I intervjuerna framkom vidare att båda respondenterna från frivilligorganisationerna ser
utmaningar i att hjälpa sexuellt människohandlade kvinnor. Respondent A berättade om en
känsla av hopplöshet i arbetet med kvinnor som kommer från extremt fattiga förhållanden och
som har en stor ekonomisk börda. Respondent A beskrev att det är mycket svårt att få en
kvinna att våga lämna prostitution eller sexuell människohandel när de inom sin verksamhet
har svårt att tillskjuta en alternativ strategi för försörjning.
Vidare uttryckte samtliga respondenter från frivilligorganisationerna att de såg väldigt positivt
på att det har tillkommit fler skyddade boenden för prostituerade och sexuellt
människohandlade kvinnor. Respondent B berättade att det under lång tid har funnits ett
behov av skyddat boende för kvinnorna, men att det finns behov av mer stöttning från
myndigheterna för att frivilligorganisationerna ska få tillgång till fler boenden. Respondent A
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beskrev att uppkomsten av fler skyddade boenden har bidragit till ett underlättande att få tjejer
från gatan, om än bara för en kväll.
Att vi har fått till ett boende känns bra. Om någon står ute en natt och säger ”Jag vill
inte det här” behöver inte jag gå via socialjouren och vänta, det skrämmer så många.
Nu kan vi åka till ett boende. Det underlättar (Anonym från frivilligorganisation A).

Vidare framkom även gemensamma uppfattningar mellan respondenterna gällande vad i deras
arbete som möjliggör stöd och hjälp till sexuellt människohandlade kvinnor. Fem av sex
respondenter tar vid upprepade tillfällen upp vikten av Polisens insatser för att de ska kunna
nå framgång i sitt arbete. Respondent B från socialtjänsten uttryckte att Polisen har en större
möjlighet att upptäcka offer för sexuell människohandel än vad hen själv har i sin yrkesroll.
Detta eftersom socialtjänsten inte genomför brottsutredningar eller bedriver spaningsaktivitet.
Vidare uttryckte Respondent B från socialtjänsten att hen tror att det är väldigt många
människohandlade kvinnor som inte upptäcks på grund av att Polisen i Göteborg inte arbetar
aktivt med den gemensamma målgruppen. Även respondent A inom frivilligorganisationen
uttryckte att det sänder mycket konstiga signaler att Polisen i Göteborg inte arbetar aktivt mot
sexuell människohandel. Respondent A berättade vidare att Polisen tar allt färre sexköpare
eftersom de inte har tid att kolla upp dem. Gemensamt med respondent B från socialtjänsten
uttryckte även respondent A upplevelsen av att Polisen är naiv i sitt agerande, särskilt i arbetet
med den prostitution och sexuella människohandel av kvinnor som sker via internet.

Jag tror att det är väldigt mycket kvinnor som inte upptäcks och att människohandlare
vet om att Polisen i Göteborg inte arbetar. Så om Polisen börjar arbeta tror jag att vi
kommer få flera ärenden (Anonym från Socialtjänsten B).

Vi vill ju se fler tjejer komma från gatan. Vi ser samma tjejer gå på gatan nu som för
fyra år sen. (Anonym vid frivilligorganisation B).

Även respondenten från Polisen uttryckte sig se ett behov av att målgruppen prioriteras då
professionella inom Polisen inte hinner med det de skulle önska. Respondenten från Polisen
uttryckte en önskan om att beviskraven för att fälla en person för sexuell människohandel
skulle sänkas, men samtidigt problematiserar hen hur katastrofalt det skulle vara att döma en
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oskyldig person för ett sådant brott. Vidare berättade respondenten att hen kan uppleva
beviskraven som orimligt höga, vilket påverkar den mängd spaning som måste läggas ned vid
varje fall.
Slutligen framträdde en åsikt som var gemensam bland alla yrkeskategorier. Detta var
att respondenterna upplevde att de sexuellt människohandlade kvinnorna de möter i sin
yrkesroll var mycket rädda att berätta vad de utsatts för samt erkänna att de är i behov av
hjälp. Respondenten från Polisen berättade att den absolut största svårigheten i deras arbete är
att kvinnorna har så oerhört svårt att berätta. Kvinnorna har blivit så skadade eller befunnit sig
i sexuell människohandel så länge att de har accepterat det. Vidare berättade respondenten
från Polisen att sexuellt människohandlade kvinnor lever i en ständig vetskap att hallickarna
är orörbara och att inte ens Polisen kan komma åt dem. Respondent B vid socialtjänsten
berättade att yttre faktorer, exempelvis hot från hallickarna eller människohandlarna, har gjort
att många sexuellt människohandlade kvinnor inte fullföljer processen att ta sig ur sexuell
människohandel.

Sen så är ju de här kvinnorna oftast rädda. När de väl har lämnat så är det ju någon som
letar efter dem. De har oftast barn i hemländerna som är hotade och att gärningsmannen
redan innan har sagt att om du försvinner så kommer jag åka hem till din by å jag
kommer döda dina barn (Anonym från Socialtjänsten B).

7.3 Främjande och hindrande samverkan
Det tredje huvudtemat som identifierades vid den tematiska analysen var; Främjande och
hindrande samverkan. Detta tema berör de likheter i respondenternas berättelser som belyser
samverkan som en central faktor för framgång samt deras berättelser om hur samverkan även
kan vara hindrande eller svår. Respondenterna berättade att deras arbete i stor utsträckning
påverkas av samverkan, både ur en positiv och negativ synvinkel. Detta bidrog till att två
underteman identifierades; “Samverkan som främjande faktor” samt “Svårigheter med
samverkan”. I sina berättelser belyser respondenterna hur samverkan bedrivs mellan de olika
organisationerna, vilket är av relevans för studiens syfte och frågeställning.

7.3.1 Samverkan som främjande faktor
I intervjuerna med respondenterna framkom att samtliga respondenter upplevde samverkan
som en central faktor för framgång i arbetet med kvinnor som utsatts för sexuell
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människohandel och prostitution. Det gemensamma i respondenternas berättelser angående
upplevelsen av att samverka med andra organisationer och myndigheter var att de såg sig
själva som delar i ett stort nätverk där varje del har något viktigt att bidra med.

Det är jätteviktigt. Alla olika aktörer behövs eftersom vi kan alla uppfylla olika syften
(Anonym från Socialtjänsten B).

Genomgående i respondenternas berättelser är att de enskilda aktörerna kan göra mycket på
egen hand för dessa kvinnor samtidigt som de är beroende av andra aktörer för att fylla ut de
luckor där en enskild aktör inte kan stå ensam i arbetet med dessa kvinnor. Respondent C från
socialtjänsten berättade att den samverkan som bedrivs mellan socialtjänst och
frivilligorganisationerna är av stor vikt för framgångarna i arbetet med sexuellt
människohandlade kvinnor. Detta eftersom frivilligorganisationerna har större möjlighet att
agera och ge ett stöd som socialtjänsten inte kan bistå med. Vidare berättade respondent C
från socialtjänsten att samverkan är av stor vikt för att kunna minska antalet sexuellt
människohandlade kvinnor som kommer till Sverige. Även respondenten vid Polisen
instämde i detta. Hen berättade att Polisen är totalt beroende av samverkan med andra aktörer
och med samhället. Respondenten berättade att de sexuellt människohandlade kvinnorna är i
stort behov av samtalsstöd och olika former av stöd- och hjälpinsatser. Det är bland annat där
samverkan med andra aktörer blir av stor vikt för att Polisen ska kunna nå framgång i sitt
arbete.

Samverkan är otroligt viktigt. Vi kan som en enskild organisation mycket, men
samtidigt kan vi inte göra mycket alls om vi är själva (Anonym från
Frivilligorganisation B).

Ska man nå framgång i arbetet kring människohandel så måste man samverka. Man
måste ha med alla delarna och ha en samverkan för att det ska hålla (Anonym från
Socialtjänsten C).

I nedanstående citat lyfte Respondent B samt A från socialtjänsten fram vikten av samverkan
som en central faktor för att kunna ge kvinnorna det bästa stödet och hjälpen. Detta hör ihop
med respondenternas beskrivningar av samverkan i positiva termer. I Intervjuerna
framkommer det att respondenterna är enade om att samverkan kring kvinnor som varit
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utsatta för sexuell människohandel och prostitution är en underlättande faktor i arbetet samt
central faktor för att dessa kvinnor ska kunna få det bästa stödet och den bästa hjälpen.

När det gäller å få rätt typ av stöd om det nu är så att man vill ha det eller att man i alla fall ska
liksom få möjlighet att erbjudas det så bygger ju det på samverkan (Anonym från Socialtjänsten
A).

7.3.2 Svårigheter med samverkan
Vidare har det framkommit i respondenternas berättelser att det finns olika svårigheter och
problem som kan uppstå vid samverkan. En majoritet av respondenterna uttryckte att en
svårighet är när aktörerna som ska samverka inte vet hur de andra aktörerna arbetar med
målgruppen. Respondenterna berättade att detta skapar en svårighet vilket innebär att aktörer
inte använder de resurserna som finns på rätt sätt. Detta leder till att kvinnorna blir lidande, de
slussas runt i system och får inte möjlighet till optimal hjälp.

Man har ju väldigt mycket olika sätt att arbeta på, man kan ibland ha olika synsätt på
hur man vill hjälpa kvinnorna (Anonym inom Frivilligorganisation A).

Respondent C från socialtjänsten uttryckte att samverkan upphör att fungera när en aktör
ställer sig utanför och inte kan prioritera samverkan i samma utsträckning som övriga aktörer.
Respondent C berättade att ett exempel på detta i dagsläget är att Polisen på grund av knappa
resurser och intern omorganisation inte kan prioritera samverkan. Även respondent B från
socialtjänsten uttryckte att det är problematiskt för samverkan och det generella arbetet med
den gemensamma målgruppen, att människohandelsgruppen inom Polisen måste göra andra
prioriteringar än att aktivt arbeta med sexuellt människohandlade och prostituerade kvinnor
samt den bakomliggande brottsligheten. Detta är problematiskt enligt respondent B då
Polisens huvudsakliga arbetsuppgifter skiljer sig mycket från de arbetsuppgifter
yrkesverksamma inom Socialtjänsten har. Respondent B uttryckte att hen inte kan genomföra
det arbete Polisen i sin yrkesroll har ansvar för att utföra.

En annan sak att påpeka är att Polisen i Göteborg just nu inte arbetar med
människohandel och det har de inte gjort de senaste två åren utifrån att vi har så många
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gängrelaterade skjutningar och det försvårar ju arbetet enormt (Anonym från
Socialtjänsten B).

7.4 Kritisk diskussion gällande metod och resultat
Som tidigare har nämnts har föreliggande studie utgått utifrån en kvalitativ ansats med syfte
att genomföra semistrukturerade intervjuer för insamling av data. Av de resultat som ovan har
presenterats går det att ifrågasätta huruvida dessa hade kunnat få ett annat utfall vid val av
annan metod. De resultat som genereras inom kvalitativ forskning är beroende av forskarna
(Bryman, 2011). Vår bristande förförståelse för studiens forskningsområde i relation till val
av metod kan ha påverkat de teman som vi i vår analys ansåg vara av betydelse och valde att
lyfta fram som förekommande. Detta kan ha påverkat studiens resultat. Det går även att
reflektera kring hur våra egenskaper som oerfarna forskare har påverkat studiens resultat.
Detta då intervjuarna som utför en kvalitativ studie i större grad än vid kvantitativ forskning
kan påverka sina respondenter genom faktorer som kön, ålder och personlighet (Bryman,
2011). I kvantitativ forskning har forskaren även större benägenhet att utforma tydligare
frågeställningar med en klarare koppling till existerande litteratur (Bryman, 2011). Även detta
går att kopplas som en kritik till vår begränsade förförståelse, då vi i utformandet av syfte och
frågeställningar till den föreliggande studien inte hade någon djupare kunskap om fenomenet
samt befintlig litteratur. Även detta kan ha påverkat studiens resultat.
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8. Diskussion och slutsatser
I följande avsnitt redogörs för studiens diskussion, vilka implikationer resultatet har för socialt
arbete samt behovet av fortsatt forskning. Avsnittet är uppdelat i följande delavsnitt: Hur
arbetet bedrivs inom de olika organisationerna, Faktorer som främjar och hindrar arbetet,
Implikationer för socialt arbete samt Behovet av fortsatt forskning.

8.1 Hur arbetet bedrivs inom de olika organisationerna
I intervjuerna framkom det att respondenterna arbetade på olika sätt gällande huruvida de
erbjöd kvinnorna kort och/eller långsiktiga stöd- och hjälpinsatser. I resultatet framkom det att
endast två av respondenterna, dessa tillhörande frivilligorganisationerna, bedrev arbete med
målgruppen genom kortsiktiga och långsiktiga stöd- och hjälpinsatser. De kortsiktiga
insatserna bestod bland annat av tillförsäkrande av de basala behoven exempelvis
distribuering av mat, hygienartiklar samt kläder. Det långsiktiga arbetet präglades av arbete
för att försöka få ut kvinnorna i förvärvsarbete, hitta möjligheter för framtida sysselsättning
samt bygga upp kvinnornas självförtroende och självkänsla. Vidare framkom det i resultatet
att resterande respondenter arbetade antingen kortsiktigt eller långsiktigt med sexuellt
människohandlade kvinnor. Forskning (Busch-Armendariz, Busch Nsonwu & Cook Heffron,
2014) menar att individer som är sexuellt människohandlade kräver både akuta och
långsiktiga insatser för att kunna bygga upp sina liv. Akuta insatser enligt denna forskning
inkluderar bland annat säkerhet, bostäder, sjukvård, mat och kläder. För de kvinnor som blivit
utsatta för sexuell människohandel och som är utlandsfödda är språkkunskap samt
familjeåterförening exempel på långsiktiga insatser (Busch-Armendariz, Busch Nsonwu &
Cook Heffron, 2014). Den slutsats vi kan dra utifrån detta är att samverkan har bidragit till att
aktörerna som arbetar med sexuellt människohandlade kvinnor har möjlighet att specialisera
sig på yrkesspecifika områden och behöver därmed inte i samma utsträckning utföra
dubbelarbete.
I resultatet framkom det vidare att det arbete som bedrevs bland respondenterna från
socialtjänsten samt Polisen styrdes i stor utsträckning av organisatoriska regelverk. Särskild
hänsyn har tagits till att organisationerna där Polis samt Socialtjänst är yrkesverksamma styrs
av politiska agendor. Detta särskiljer sig från frivilligorganisationer som bedriver verksamhet
enligt egen regi. Dessa begränsningar föranleder att respondenterna arbetar efter olika
perspektiv gentemot sexuellt människohandlade kvinnor. Detta yttrade sig i respondenternas
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berättelser om de kriterier kvinnorna måste uppfylla för att ha rätt till stöd- och hjälpinsatser
från Socialtjänsten samt Polisen. De kriterier som respondenterna redogjorde för präglades av
att kvinnorna frivilligt måste kunna uttrycka vad det är de har varit utsatta för samt samarbeta
med aktörerna. Ronning (2007) skriver om empowerment i relation till brukarutformade
insatser. Han problematiserar i vilken utsträckning mottagare av insatser har möjlighet att
deltaga i utformandet av insatserna. Ronning (2007) reflekterar även kring att så länge
mottagarnas åsikter inte sammanstöter med de professionellas så föreligger ingen problematik
i att bistå med de insatser mottagarna önskar.
De professionella från Polisen och Socialtjänsten som ingår i vår studie står i konflikt
mellan att tillmötesgå de sexuellt människohandlade kvinnornas önskemål och samtidigt
beakta den policy och de målsättningar som är implementerade inom organisationen. Denna
lojalitetskonflikt inom organisationer som skall tillhandahålla service kan resultera i att
offentliga organisationer väljer att forma insatserna efter de ramar som är satta för
verksamheten, istället för att förändra ramarna (Ronning, 2007). Empowerment kan ses som
en kritik mot de ramar som präglar välfärdssektorn samt det arbete som utförs inom dessa
ramar. Det är därmed av vikt att i implementeringen av empowerment i en verksamhet ta
hänsyn till att ramarna för verksamheten bör förändras. Detta eftersom det kan upplevas som
bedrägeri att utforma empowerment utifrån verksamhetens redan existerande ramar och
regelverk i stället för att utforma empowerment efter mottagarna av insatserna (Ronning,
2007). Resultatet av vår studie påvisar att det förekommer en dubbelhet i de insatser som
tillhandahålls sexuellt människohandlade kvinnor. Vi identifierar att våra respondenter från
socialtjänsten samt Polisen anser sig arbeta efter kvinnornas behov men att detta ej kan göras
utan att förverkliga överordnade mål. Enligt Ronning (2007) är det av vikt för att
empowerment ska lyckas att de yrkesverksamma är medvetna om sin dubbelhet och i stället
kritisera sitt tidigare sätt att utöva sitt yrke.

8.2 Faktorer som främjar och hindrar arbetet
Det framkom i studiens resultat att den faktor som främjade arbetet med sexuellt
människohandlade kvinnor i störst utsträckning var samverkan. Samtliga respondenter uppgav
samverkan som en central faktor för att arbetet med sexuellt människohandlade kvinnor ska
nå framgång. Enligt Danermark (2004) samverkar aktörer för att nå bästa tänkbara resultat att
presentera för mottagaren av stödet eller hjälpinsatserna samt på grund av resursmässiga skäl.
I tidigare forskning (Kuosmanen, 2008) framkom att den svenska regeringen har prioriterat
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samverkan mellan aktörer som arbetar mot sexuell människohandel. Detta i hopp om att det
kan bidra till bekämpningen av sexuell människohandel samt att de utsatta ska få tillgång till
utökade insatser för stöd och skydd (Kuosmanen, 2008). Fortsättningsvis framkom även att
respondenterna upplevde att Polisen utgjorde en central roll i möjligheten att nå framgång i
arbetet mot sexuell människohandel av kvinnor. I tidigare forskning anges att Polisen bedriver
en nära samverkan med socialtjänsten (Siring, 2008). Detta skiljer sig från resultaten av
föreliggande studie från Göteborgs kommun avseende samverkan. Respondenterna uppgav att
Polisen inte arbetar aktivt med sexuell människohandel och bristen på resurser inom Polisen
gör att samverkan hamnar i en prioritetsordning. Forskningen (Clawson & Dutch, 2006) visar
även att en av de vanligaste utmaningarna som rapporterats från brottsbekämpande
myndigheter samt socialarbetare är bristen på kunskap och förståelse hos organisationer och
myndigheter gällande sexuellt människohandlade och prostituerade kvinnor. Vidare beskrivs
det i tidigare forskning (Holmström, 2008) att den kunskap som finns tillgänglig i Sverige om
sexuell människohandel som fenomen uppkommer ur myndigheters arbete med frågan,
exempelvis Polisens arbete. Holmström (2008) har även redogjort för avsaknaden av en
enhetlig definition av begreppet människohandel för sexuella ändamål. På grund av detta drar
vi slutsatsen att definitionen av sexuell människohandel således är påverkad av Polisens
avsaknad av tid att prioritera arbetet med sexuell människohandel. I vår resultatdel såg vi även
att våra respondenter har problematiserat avsaknaden av en enhetlig definition då detta
påverkade de insatser som tillhandahölls respondenternas gemensamma målgrupp.
Vidare kunde vi även urskilja i studiens resultat att professionella från Socialtjänsten
kunde uppleva sig begränsade i utformandet av stöd- och hjälpinsatser till sexuellt
människohandlade kvinnor. Detta då verksamhetens storlek och omfattning påverkar
prioriteringen av vad som går att genomföra. Vidare berättade respondenten vid Socialtjänsten
att individunderlaget också påverkar valen av insatser. I tidigare forskning lyfter Holmström
(2008) fram att de sociala insatser som ges till kvinnor som befinner sig i prostitution eller
sexuell människohandel präglas av en professionell selektivitet. Vilka insatser som blir
tillgängliga är beroende av vilka arenor myndigheterna kommer i kontakt med den sexuella
människohandeln. Som även nämnts ovan är definitionen av fenomenet av betydelse för de
insatser som ges till sexuellt människohandlade kvinnor (Holmström, 2008). Vår slutsats är
således att om aktörerna inte har förståelse för ett fenomen så kan de inte tillhandahålla rätt
stöd- och hjälpinsatser.
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I studiens resultat framkom även att respondenterna har märkt att sexuellt
människohandlade kvinnor har särskilt svårt för att berätta vad de har varit utsatta för samt att
de är i behov av hjälp. Detta beskrev respondenterna beror på att kvinnorna har utsatts för
olika former av hot och misshandel. I forskning (Nichols & Heil, 2014) som berör kvinnor
som blivit utsatta för prostitution eller människohandel för sexuella ändamål har det
framkommit att de ofta har upplevt fysisk och psykisk misshandel från hallickarna och
människohandlarna vilket påverkar deras vilja att rapportera om deras utsatthet och
upplevelser till myndigheterna. Waltman (2011) beskriver att det inte är ett ovanligt fenomen
bland kvinnor i sexhandeln att bli utsatta för olika former av övergrepp, exempelvis fysiskt
våld samt våldtäkt. Det är även väl känt och väl dokumenterat att hallickarna använder hot
och våld mot kvinnorna (Waltman, 2011). Den slutsats som har dragits av detta är att det finns
ett mycket stort behov av att Polisen arbetar aktivt mot att stoppa de kriminella organisationer
som ligger bakom den sexuella människohandeln av kvinnor i Göteborg. Detta då hallickarna
och människohandlarnas påverkan på kvinnorna har utgjort en stor betydelse till varför de
sexuellt människohandlade kvinnorna inte vågar berätta om sin utsatthet eller att de är i behov
av hjälp.

8.3 Implikationer för socialt arbete och behov av fortsatt forskning
I vår studie har vi identifierat en avsaknad av tidigare forskning gällande hur arbetet bedrivs
med sexuellt människohandlade kvinnor samt vilka faktorer som främjar arbetet. I studien har
det därför varit nödvändigt för oss att använda oss av publikationer från svenska myndigheter.
De implikationer vår studie har för socialt arbete rör ett bidrag till att belysa en mycket utsatt
grupp som Socialtjänsten har ett uppsökande ansvar för. Denna grupp är i stor utsträckning
osynlig och genom att öka kunskapen om hur Polis och frivilligorganisationer arbetar med
gruppen kan detta underlätta i utvecklandet av Socialtjänstens rådande arbete gällande stödoch hjälpinsatser till denna grupp.
Förhoppningarna är att föreliggande studie kan bidra med viss kunskap inom detta fält,
men det är tydligt att forskning behöver tillkomma såväl kring hur samarbete mellan olika
organisationer kan främjas, som hur flickor och kvinnor i denna situation kan stödjas för att
återta makten över sin kropp och sina liv.
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