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Titel: “Frågan är liten men nöden är stor” - en intervjustudie om frivilligorganisationers arbete 

med människohandelsoffer för sexuella ändamål. 

Title: “A small question that causes huge suffering” - a study about how non-governmental 

organisations work with trafficking for sexual exploitation. 

Författare: Alice Linder Lindberg och Tove Molin 

Antal ord: 17998 

Abstract 

This study examines how victims of trafficking, without residence, is handled by non-

governmental organisations. The aim is to describe how much capacity non-governmental 

organisations have to give these victims the support they need. The empirical material is 

based on 7 qualitative interviews with people working at different non-governmental 

organisations. The people that we interviewed work either as coordinators in leading 

positions, or in direct contact with victims of trafficking for sexual exploitation, who don’t 

have residence. A qualitative thematic analysis is done and the analysis and discussion is 

based on the theoretical perspective of new institutionalism in organisation theory. Concepts 

on collaboration and professionalization are also used. Finally, the impact of globalization on 

social problems and social work is addressed. The results show the importance of 

collaboration between organisations, but also with the authorities in the society was identified 

by the results. Additionally, the effect of the globalization has formed new, complexed social 

problems for the societies to battle. This requires an international understanding of how social 

problems must be solved, where collaboration between countries becomes important as well. 

This result leads to a conclusion that non-governmental organisations take a great 

responsibility when it comes to these victims.  

 

Keywords: prostitution, human trafficking, trafficking, migrant*, residence, organisation*, 

social services  

Nyckelord: prostitution, människohandel*, sexuella ändamål, migrant*, uppehållstillstånd, 
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Författarnas tack  

Först och främst vill vi ta tillfälle att tacka vår handledare Francesca Östberg som har handlett 
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Inledning  

Möjligheten att ha kontakter världen över ser vi idag växa sig allt större, detta på grund av 

globaliseringens framfart och utveckling (Righard 2013:137). Denna förutsättning har 

påverkat omständigheterna för människohandel och dess utbredning över nationsgränserna. 

Personer som handlar med människor för sexuella ändamål kan därmed lättare samarbeta runt 

om i världen (Skr. 2007/08:167. s.3). Det sociala arbetets praktik möts av förändrade villkor 

och förutsättningar till följd av globaliseringens framfart och verkan. Här krävs en 

internationell förståelse för det sociala arbetet, liksom hur en globaliseringsdiskurs får större 

betydelse i hur arbetet utformas (Righard 2013:127). Människohandel för sexuella ändamål, 

som ett socialt problem, måste därför förstås ur ett bredare och globalt perspektiv för att 

kunna hjälpa utsatta offer för denna problematik med rätt hjälp och stöd (Righard 2013:137). 

 

Särskilda målgrupper av människor löper större risk att bli offer för människohandel 

(Socialstyrelsen 2015:17). Dit hör bland annat migranter, personer utan uppehållstillstånd, 

som beskrivs utsättas för en försörjningsproblematik. Socialstyrelsens utbildningsmaterial 

“Sex mot ersättning” lyfter fram hur antalet migranter som är offer för människohandel för 

sexuella ändamål har ökat senaste åren i Sverige (Socialstyrelsen 2015:20). Eftersom dessa 

personer saknar uppehållstillstånd har de inte samma rättigheter till det sociala skyddsnät som 

erbjuds i Sverige. Vad som utgör ytterligare svårighet med målgruppen är att de sällan 

kommer i kontakt med myndigheter eller frivilligorganisationer. Det leder till att kunskapen 

om deras situation är begränsad (Socialstyrelsen 2015:20). 

  

Det råder inte sällan en otydlig uppfattning om skillnaden mellan prostitution och 

människohandel för sexuella ändamål. De går att jämföras och liknar varandra i många 

aspekter. Organisationer väljer i vissa fall att skilja på det, eller benämna prostitution och 

människohandel för sexuella ändamål under ett gemensamt begrepp (Länsstyrelsen 

Stockholm Rapport 2015:10, s.16). Det är väsentligt att ha en förståelse kring båda 

problemen, i synnerhet när det kommer till personer utan uppehållstillstånd. Det kan i många 

fall uppdagas att en kvinna som prostituerar sig även är ett offer för människohandel för 

sexuella ändamål (Länsstyrelsen Stockholm Rapport 2015:10, s.16).  

  

Människohandel är ett brott i Sverige sedan 2002 enligt Brottsbalken (SFS 1962:700), varav 

människohandel för sexuella ändamål är en typ som innefattas i brottet. Detta innebär 
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transport av offer över landsgränser och mest vanligt är att kvinnor och barn drabbas. Offren 

rekryteras i ursprungsländer där det råder hög fattigdom och arbetslöshet, de transporteras och 

säljs sedan för sexuella tjänster i destinationslandet (Prop. 2009/10:152 s.9). Ett år efter att 

människohandel blivit ett brott i Sverige implementerades FN:s konvention mot 

gränsöverskridande brottslighet. Detta implementerades tillsammans med ett 

tilläggsprotokoll, Palermoprotokollet, om förebyggande och bekämpande av handel med 

människor. Fokus riktas mot handel av kvinnor och barn, liksom att verka för statligt 

samarbete och respekt för mänskliga rättigheter (SÖ 2004:22).  

 

För att ett människohandelsoffer utan uppehållstillstånd ska kunna få hjälp och stöd från 

samhället förutsätter det att personen är villig att samarbeta med myndigheter, som 

socialtjänst och polis (Länsstyrelsen Stockholm Rapport 2016:5, s.11-12). Enligt 

Utlänningslagen (SFS 2005:716) kan offret beviljas en reflektionsperiod om 30 dagar i syfte 

av att ge denne möjlighet till återhämtning. Tiden ska även ge chans för att överväga ifall 

personen vill samarbeta med brottsutredande myndigheter. Senare kan även ett tidsbegränsat 

uppehållstillstånd beviljas offret när reflektionsperioden löpt ut. När ett människohandelsoffer 

kommit i kontakt med polis och socialtjänst, via exempelvis en frivilligorganisation, är det 

förundersökningsledaren som är behörig att besluta om reflektionsperioden (Länsstyrelsen 

Stockholm Rapport 2016:5, s.22-23). Förundersökningsledaren i detta fall kan antingen vara 

en åklagare eller en polis. Förundersökningsledaren kan senare ansöka hos Migrationsverket 

om tidsbegränsat uppehållstillstånd för offret för en längre period (Länsstyrelsen Stockholm 

Rapport 2016:5, s.22-23). Fördelen med betänketiden och ett tidsbegränsat uppehållstillstånd 

är att den migrerande personen då har samma rätt till hälso- och sjukvård och socialt stöd som 

medborgare har (Länsstyrelsen Stockholm Rapport 2016:5, s.22-23). 

 

I vilken utsträckning myndigheter eller ideella organisationer ansvarar för arbetet med 

målgruppen kan problematiseras teoretiskt och praktiskt. Teoretiskt sett har en förändrad 

organisationsstruktur lett till krav på kontroll och effektivitet. Detta främjar även samverkan 

mellan människobehandlande organisationer, liksom förpliktade åtaganden mellan ideell och 

offentlig sektor (Johansson 2015:52-53; Johansson, Dellgran & Höjer 2015:34). Öhlund 

(2016) redogör även för en ändrad bild av frivilligorganisationer och deras roll i det sociala 

arbetet. De har fått ett ökat ansvar i hanteringen av sociala problem, samtidigt blir de mer 

bundna till myndigheter till följd av att avtal undertecknas mellan offentliga och ideella parter 
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(Öhlund 2016:19-21). Då flera organisationer finns inom samma fält och riktar sig till samma 

målgrupp tenderar organisationerna att efterlikna varandra. Detta kallas inom nyinstitutionell 

teori för isomorfism (Grape 2015:302). När uppdrag tas och avtal skrivs mellan offentliga och 

ideella organisationer skapas förväntningar på vad en frivilligorganisation kan och ska göra 

(Grape 2015:302). Frågan återstår vilket utrymme frivilligorganisationer ges i det sociala 

arbetet, och hur tungt deras ord väger i slutändan. Till sist sätter globaliseringen även spår i 

hur organisationerna påverkas av förändrade sociala problem, vilket tvingar dem att utöka sin 

förståelse för ett socialt arbete utifrån ett internationellt perspektiv (Righard 2013:128). 

  

Denna förändrade bild ger praktiska följder, varvid Länsstyrelsen har utformat en manual 

riktat till myndigheter och frivilligorganisationer (Länsstyrelsen Stockholm Rapport 2016:5, 

s.10). Länsstyrelsens manual, manual vid misstanke om människohandel, ger grundläggande 

stöd och skydd till människohandelsoffer. Där bland en del av rättigheterna förtydligas som 

rätt till reflektionsperiod och tidsbegränsat uppehållstillstånd förtydligas och utgör en del av 

rättigheterna. Som ett kompletterande stöd har även frivilligorganisationen Plattformen Civila 

Sverige Mot Människohandel utformat ett nationellt stödprogram riktat till certifierade ideella 

verksamheter som arbetar med denna specifika målgrupp. Detta i syfte att kvalitetssäkra och 

finansiera deras arbete. Stödprogrammet strävar efter att potentiellt utsatta offer för 

människohandel ska få sina rättigheter tillgodosedda (Plattformen Civila Sverige mot 

människohandel 2015-2016:6-5). Ett flertal ideella boendeaktörer ingår i denna certifiering 

och kan därmed söka om bidrag från stödprogrammet. Inledningsvis kan stödprogrammet 

erbjuda kvinnorna 30 och upp till 90 dagars skyddat boende. Detta följs senare av 

punktinsatser i syfte att förbättra offrens möjlighet till säkert återvändande till hemlandet 

alternativt stöd i integrationsprocessen (Plattformen Civila Sverige mot Människohandel 

2015-2016). 

 

Problemformulering 
Ett flertal aktörer arbetar idag i stödjande verksamhet med människohandelsoffer för sexuella 

ändamål. Människobehandlande organisationers ökade homogenitet och samarbete visar på en 

ny organisationsstruktur i samhället. Globaliseringens utveckling får även inverkan på hur 

sociala problem uppstår och ändrar strukturen i arbetet och de insatser som verksamma utgår 

från och kan erbjuda utsatta offer. Detta blir nämligen en konsekvens av ett större fokus måste 

läggas på internationellt socialt arbete, vilket gäller för aktörer i offentlig liksom ideell sektor. 
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I led med detta ökar beroendet mellan parterna när avtal tecknas och förväntningar man har på 

varandra ökar i hur arbetet ska utformas. 

 

Frivilligorganisationer använder sig av Länsstyrelsens manual samt det nationella 

stödprogrammet, utformat av Plattformen Civila Sverige Mot Människohandel, som ett 

komplement för att kunna utföra sitt arbete. Detta förutsätter en samverkan och ett 

beroendeskap mellan aktörer, i offentlig liksom ideell sektor. Vår föreställning är att 

frivilligorganisationer utgör ett viktigt komplement för myndigheter när det kommer till 

kunskap om målgruppen. Vi tänker oss att samarbete spelar en betydande roll för att offren 

ska få sina behov tillgodosedda. Trots att frivilligorganisationer har fått större inflytande i det 

sociala arbetet funderar vi över hur långt deras hjälp räcker. En ytterligare fråga är vilka 

förväntningar som ställs från samhällets sida på frivilligorganisationers arbete med denna 

målgrupp.  

 

Den slutgiltiga frågan är vilken roll frivilligorganisationer har i arbete med kvinnor som fallit 

offer för människohandel för sexuella ändamål, utan uppehållstillstånd. På vilket sätt arbetar 

frivilligorganisationerna med denna målgrupp och vilka påverkansmöjligheter har de på 

kvinnornas möjligheter att få stöd och hjälp? Utvisningsbeslut hinner ofta fastställas innan 

kvinnorna erbjuds någon form av hjälp eller stöd från verksamheter (Zimmerman et al. 

2003:75). Detta motiverar nödvändigheten av att frivilligorganisationerna erbjuder hjälp och 

stöd till människohandelsoffer för sexuella ändamål tillsammans med myndigheter 

(Zimmerman et al. 2003:75). Hur kan frivilligorganisationerna arbeta med kvinnorna när 

uppehållstillstånd inte beviljas? På vilket sätt kan det ideella sociala arbetet fylla en funktion 

för offren och vilka eventuella begränsningar finns det i arbetet med personer utan 

uppehållstillstånd, som fallit offer för människohandel för sexuella ändamål? 

 

Syfte 
Syftet med studien är att genom intervjuer med verksamhetsansvariga och verksamma som 

arbetar direkt med målgruppen undersöka frivilligorganisationers arbete riktat till offer för 

människohandel för sexuella ändamål, utan uppehållstillstånd. Vidare syftar studien till att 

undersöka det utrymme som verksamma har att tillgodose offrens rättigheter utifrån riktlinjer 

och undertecknade avtal.  

 



 

 

 

 10 

Frågeställningar 
• Vilken hjälp erbjuder frivilligorganisationer människohandelsoffer för sexuella 

ändamål, som saknar uppehållstillstånd? 

• På vilket sätt påverkar styrningen från samhällets sida, genom avtal och riktlinjer, 

arbetet inom frivilligorganisationer, utifrån de verksammas perspektiv? 

• Vad främjar respektive begränsar de verksammas arbete med målgruppen enligt dem 

själva och hur kan det förstås? 

 

Begreppsdefinition 

Människohandel för sexuella ändamål 

Människohandel är ett brott enligt 4 kap. 1a § brottsbalken (1962:700). Brottet innefattas av 

stor komplexitet och det handlar om organiserad brottslighet. Människohandel är ett brott som 

utgörs av en kedjeprocess, för att ett handlande ska betecknas som människohandel krävs: 

1. En åtgärd, exempelvis rekrytering eller transport av en annan människa. 

2. Hot och tvång. Åtgärden ska utföras genom hot och tvång. 

3. Utnyttjande. Rekryteringen sker via tvång eller hot i syfte av ett utnyttjande, som 

exempelvis sexuella ändamål.  

(Skr. 2007/08:167, s.5). 

                                         

Det råder en otydlig gräns mellan prostitution och människohandel för sexuella ändamål. De 

två fenomenen går ihop med varandra, då det rör sig om personer som har sex mot ersättning, 

men på olika villkor. Det är en av anledningarna till att de ofta benämns tillsammans i olika 

sammanhang. Det som skiljer dem åt är att människohandel är en del av organiserad 

brottslighet, som omfattar rekrytering, transport eller mottagande av personer (Prop. 

2009/10:152 s.9).  

  

Med vetskap om människohandelns breda karaktär har vi valt att enbart lägga fokus 

människohandel för sexuella ändamål. Fortsättningsvis använder vi även begreppen 

människohandel och målgrupp för att beskriva studiens problemområde. Vi syftar då till 

människohandel för sexuella ändamål och dess offer. 

 

Sverige implementerade FN:s konvention mot gränsöverskridande brottslighet 2003. Detta 

implementerades tillsammans med ett tilläggsprotokoll, Palermoprotokollet, om förebyggande 

och bekämpande av handel med människor, särskilt kvinnor och barn (SÖ 2004:22). Det är ett 
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av tre samtliga tilläggsprotokoll till FN:s konvention mot överskridande brottslighet. Syftet 

med protokollet är att på ett övergripande och konsekvent sätt kunna bekämpa problemen 

med människohandel (Länsstyrelsen Stockholm 2010). Utifrån Artikel 2 ska nationerna som 

har ratificerat konventionen skydda och bistå offren med respekt för deras mänskliga 

rättigheter (SÖ 2004:22).  

  

Frivilligorganisationer 

Frivilligorganisationer utgör en av fler aktörer som agerar inom det sociala arbetets fält, där 

bland annat offentlig sektor också agerar aktör (SOU 1993:82, s.15). Frivilligorganisationer 

bildas ofta av sammanslutningar av personer med gemensamma idéer och intressen, utan 

påverkan från myndigheter. Frivilligorganisationernas verkan syftar inte till privat eller 

ekonomisk vinst, utan fyller ett komplement till den offentliga sektorn (SOU 1993:82, s.17). 

De beskrivs agera som parallell resurs och genomför liknande arbete som offentliga 

verksamheter. De får därmed en roll som välfärdsstärkare i syfte av att höja välfärdsnivån 

(SOU 1993:82, s.17). 

  

Vi kommer i vår studie använda oss av begreppen frivilligorganisationer, ideella 

organisationer, människobehandlande organisationer när vi syftar på denna innebörd av 

frivilligorganisationer formulerat utifrån Statens Offentliga Utredningar (SOU 1993:82). 

  

Personer utan uppehållstillstånd 

Grupper i samhället som löper större risk att utsättas för människohandel är personer utan 

uppehållstillstånd (Socialstyrelsen 2015:20). Detta är en del av målgruppen som studien har i 

syfte att undersöka, målgruppen innefattas av kvinnor som fallit offer för människohandel och 

inte har uppehållstillstånd. Vi kommer att benämna detta under begreppen: migrerande 

personer, migranter. Vi syftar då till kvinnor utan uppehållstillstånd i Sverige, som fallit offer 

för människohandel för sexuella ändamål.  

 

Manual vid misstanke om människohandel 

Under 2014 har Länsstyrelsen utformat en manual vid misstanke om människohandel, det är 

ett dokument som grundar sig i svensk lagstiftning med syftet att erbjuda grundläggande stöd 

för offer utsatta för människohandel (Länsstyrelsen Stockholm Rapport 2016:5).  

 

Manualen är framtagen för att användas av yrkesverksamma som arbetar med prostitution 

eller människohandel, som kommer i kontakt med potentiella offer och blir delaktiga under 
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stödprocessen (Länsstyrelsen Stockholm Rapport 2016:5). Yrkesverksamma som kan 

använda manualen verkar inom exempelvis socialtjänsten, migrationsverket, polisen och 

frivilligorganisationer. Manualen klargör vilket ansvar som åligger myndigheter gällande stöd 

och skydd för människohandelsoffer (Länsstyrelsen Stockholm Rapport 2016:5).  

 

I föreliggande studie kommer vi referera till Länsstyrelsens manual vid misstanke om 

människohandel, genom att även använda begreppet länsstyrelsens manual.  

 

Nationella stödprogrammet 

Frivilligorganisationen Plattformen Civila Sverige mot Människohandel har utformat ett 

nationellt stödprogram, med resurser från Länsstyrelsen. Syftet med det nationella 

stödprogrammet är att kunna erbjuda ett kompletterande stöd till utsatta för människohandel 

för sexuella ändamål (Plattformen Civila Sverige mot Människohandel 2015-2016). Stödet 

som erbjuds ska vara individuellt anpassat med utgångspunkt i den utsattas behov. Målet är 

att ge möjlighet till en förbättrad livssituation. Tanken med stödprogrammet är att komplettera 

de existerande stödinsatser som kan erbjudas via Länsstyrelsens manual (Plattformen Civila 

Sverige mot Människohandel 2015-2016). 

 

För att kunna ansöka om stödinsatser via det nationella stödprogrammet krävs det att 

organisationen är en certifierad aktör. För att bli en certifierad aktör krävs det att en 

organisation genomgår en etableringsprocess. Denna process skapar en miniminivå vilket 

måste uppnås för att en aktör ska kunna använda sig av nationella stödprogrammet 

(Plattformen Civila Sverige mot Människohandel 2015-2016).  

 

Nationella stödprogrammet kan finansiera fyra typer av stödinsatser: 

1. Max 30 dagar på skyddat boende, som är certifierat. För utsatta samt deras barn inför 

en polisanmälan. 

2. Max 90 dagar skyddat boende, som är certifierat. För utsatta samt deras barn som av 

olika anledningar inte gör en polisanmälan efter 30 dagar.  

3. Punktinsatser för att komplettera och förbättra stödet från identifikation av individen 

till återvändande/integration 

4. Punktinsatser för att komplettera och förbättra stödet under integrationsprocessen. 
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Vi kommer att benämna nationella stödprogrammet genom att även använda begreppet 

stödprogrammet.  

 

Disposition 
Efter det inledande avsnittet följer en presentation av de teoretiska ansatser som används i 

senare analys. Avsnittet påbörjas med en redogörelse för hur vi valt de teoretiska 

utgångspunkterna, vilket följs upp av presentation av valda teorier och begrepp. I avsnittet 

som följer redogör vi för tidigare forskning som påbörjas med den sökprocess vi genomfört. 

Sedan följer den forskning vi anser vara relevant för studien och avsnittet avslutas därefter 

med en sammanfattning. Därefter följer metodavsnittet där vi för resonemang kring metodval, 

urval samt genomförande. Slutligen i detta avsnitt presenterar vi den analysmetod vi använt 

och resonemang kring validitet, reliabilitet, generaliserbarhet samt etiska överväganden. Efter 

detta avsnitt följer presentationen av resultat och analys. Avsnittet innehåller en redogörelse 

för respondenternas utsagor och detta exemplifieras med citat. Under varje rubrik i avsnittet 

presenteras resultaten och sammankopplas med analysen, där vår empiri tolkas genom den 

teoretiska ansats vi tidigare motiverat. Slutligen följer en diskussion kring studiens resultat. 

För att underlätta för läsaren kommer varje avsnitt inledas med en presentation av avsnittets 

innehåll.  

Teoretiska perspektiv 
Vi utgår från teorier som skapar en förståelse för hur verksamma inom frivilligorganisationers 

arbete påverkas av den organisationen de arbetar inom. Vi har därför valt att använda oss av 

den nyinstitutionella organisationsteorin. Teoriavsnittet fortsätter med beskrivning hur 

frivilligorganisationers roll i samhället har förändrats. Vi behöver även en förståelse för hur 

globaliseringen påverkar det sociala arbetet och vilka problem som framkommer, där bland 

människohandel. Denna problematik har i allra högsta grad påverkats av globaliseringen och 

har ändrat förutsättningarna för brottsligheten. 

  

Nyinstitutionell organisationsteori 

Det som kännetecknar en organisation har varierat över tid och är i stor grad beroende av 

sociala och kulturella normer i samhället. Organisationers karaktär blir därmed en avspegling 

av hur samhälleliga processer skapar krav och förväntningar på att efterlikna en viss standard 

(Johansson 2015:52).  
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Människobehandlande organisationer bär gemensamma egenskaper och ingår ofta i samma 

organisatoriska fält. Fältets miljö utgörs av organisationer som anpassar verksamheten till 

gemensamma normer och regler (Johansson 2015:53). Här innefattas offentliga liksom ideella 

aktörer som tillsammans bildar en gemensam verksamhetsdomän. Här blir begreppet 

isomorfism relevant för att förstå hur människobehandlande organisationer tenderar att likna 

varandra till följd av tvångsmässiga lagar och regler liksom krav på professionalism och 

samverkan (Johansson 2015:53) (Grape 2015:296). Ideella aktörers roll inom 

människobehandlande organisationer har förändrats i takt med att institutionaliseringen har 

ändrat organisationsstrukturen i samhället (Johansson, Nordfeldt & Johansson 2015:342). Det 

organisatoriska fält som myndigheter och frivilligorganisationer befinner sig i skapar även ett 

gränssnitt för vad en viss organisation bör eller ska göra. Exempelvis sätts det upp ramar för 

hur en organisation ska arbeta och fungerar som en standard för verksamma inom 

organisationen (Grape 2015:302). Detta visar på att det skapas särskilda förväntningar på vad 

en frivilligorganisation ska göra i arbetet med sociala problem. 

Isomorfism och samverkan 
Institutionell isomorfism grundar sig i en föreställning om att staten och professionella vill 

skapa ett homogent arbetsfält för organisationer inom samma område (Svensson 2013:76-77). 

Även idéburna organisationer påverkas av myndigheters struktur och det sker en 

isomorfismen, det vill säga de börjar efterlikna de offentliga organisationerna, vilket skapar 

en likartad hållning till arbetet som inom myndigheter och dess aktörer att agera på liknande 

sätt. Detta trots att en omfattande organisatorisk och professionell styrning saknas gentemot 

den ideella sektorn i Sverige (Svensson 2013:85). 

  

Människobehandlande organisationer utmanas av svårlösta problem och utmaningar. En stor 

del av problematiken grundar sig i att separata aktörer inte själva kan lösa problemen utan 

behöver extern hjälp från andra. Detta har uppmanat till ökat samarbete och samverkan 

mellan organisationer och professioner (Johansson, Dellgran & Höjer 2015:34). Syftet med 

samverkan mellan organisationer och myndigheter är att säkra kvaliteten i välfärdsarbetet. 

Genom att verksamheter bidrar med resurser, kunskaper och kompetenser kan de komplettera 

varandra i den hjälp som senare erbjuds enskilda (Grape 2015:296). Här förväntas hjälpen att 

bli bättre än ifall varje enskild organisation skulle arbeta självständigt utan samverkan med 

andra instanser. Samverkans betydelse och framfart beskrivs vara en konsekvens av 

förändringen av organisatoriska strukturer liksom ökat krav på professionalisering och 
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specialisering inom organisationer. När organisationer i större utsträckning arbetar med mer 

nya, komplexa frågor har detta senare orsakat en bristande helhetssyn i arbetet (Grape 

2015:293). Här blir samverkan en strategi för att nå en ökad flexibilitet och även helhetssyn i 

arbetet inom människobehandlande organisationer (Grape 2015:294). 

 

Det är inte alltid klart vilka förväntningar som ges ideella liksom offentliga organisationer och 

vart detta gränssnitt dras i ansvarsområdena. Ideella liksom offentliga aktörer som ingår i 

samma organisatoriska fält, därmed samma verksamhetsdomän, ställs inför en del svårigheter 

(Grape 2015:307). I syfte att uppnå samförstånd mellan varandra förutsätter det att respektive 

aktör legitimerar uppgifterna de gör anspråk på. Detta kallas även för domänanspråk och som 

kräver samtycke från resterande aktörer, vilket senare skapar en domänkonsensus. 

Svårigheterna ligger i att avskilja gränsen mellan offentliga, privata och ideella aktörer som 

samarbetar (Johansson, Nordfeldt & Johansson 2015:337). Till följd av att många aktörer som 

är involverade kan en fråga om ansvarstagande uppkomma. Vem som anses som legitim 

företrädare för en given domän blir oklart till följd av olika aktörers skiftande roll vid 

samarbete och samverkan. Detta kan skapa en domänkonflikt, samtidigt som att målgrupperna 

har svårt i att bedöma vem som blir ansvarig för insatserna som sätts in (Grape 2015:307). 

 

Kooptering 
Den nyinstitutionella teorin ger även förståelse i hur makt mellan olika organisationer och 

deras verksamma bildas (Johansson 2015:55). Begreppet kooptering förtydligar hur makten 

ser ut och vilken påverkan den får i relationen mellan organisatoriska aktörer. Här integreras 

aktörerna ihop för att reducera eventuella osäkerheter eller störningar mellan aktörerna 

(Johansson 2015:52). Meeuwisse och Sunesson (1998) redogör för kooptering i en artikel om 

professionalisering och expertbildning av frivilligorganisationer inom socialt arbete. 

Författarna framställer kooptering som en viktig process för att tillerkänna 

frivilligorganisationers expertkunskap och kontakter med det politiska systemet (Meeuwisse 

& Sunesson 1998:172). Beroende på vad frivilligorganisationerna arbetar med, vilken grupp 

de vänder sig till och i vilket samhällssystem de verkar inom skapas deras roll. Här får 

frivilligorganisationer en förändrad karaktär i det moderna samhället och ses som en viktig 

aktör i den politiska utformningen.  

 

Det skapas ett ömsesidigt utbyte mellan myndigheter och frivilligorganisationer. Där 

frivilligorganisationerna växer och får mer inflytande samtidigt som de kan erbjuda 
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myndigheterna expertis inom ett särskilt område. Detta förutsätter dessutom att 

frivilligorganisationerna anpassar sina verksamheter till de krav och förväntningar som den 

offentliga makten ställer (Meeuwisse et al. 1998:177). 

 

Frivilligorganisationers förändrade roll 

I vilken utsträckning frivilligorganisationer bedriver socialt arbete i det svenska samhället 

idag presenteras i rapporten sociala innovationer och institutionella traditioner (Öhlund 2016). 

Här redogörs för ett förändrat politiskt klimat i Sverige som uppmuntrar ideella 

organisationers ansvar i arbetet med sociala problem. En viktig del av denna utveckling är att 

frivilligorganisationer aldrig kan vara helt självständiga eller oberoende av statliga och 

offentliga institutioner (Öhlund 2016:19-21). Detta får konsekvenser när avtal mellan 

myndigheter görs tillsammans med ideella verksamheter, som förpliktigar åtaganden 

gentemot varandra (Öhlund 2016:21). Utvecklingen har även resulterat i att 

frivilligorganisationer har fått en viktigare roll i det sociala arbetet. Ansvaret har flyttats från 

stat och kommun till att läggas allt mer på frivilligorganisationer.  

Som ett resultat av ett förändrat socialt arbete i samhället har frivilligorganisationers 

självständighet gentemot staten och offentliga institutioner minskat (Öhlund 2016:21). 

Definitionen av vad frivilligorganisationer är har blivit diffus, gränsdragningen mellan 

frivilligorganisationer och statliga institutioner är inte lika tydlig längre. Detta på grund av att 

vissa organisationer i större utsträckning anställer yrkesutbildad personal, till skillnad från 

tidigare när volontärer oftast utförde arbetet (Öhlund 2016:21). Att frivilligorganisationer 

skriver allt mer avtal med kommuner och landsting resulterar i ett mer specificerat arbete, 

med fokus på att få ut ett visst resultat av arbetet. Den innovativa och idéburna grunden som 

frivilligorganisationer utgår ifrån blir därmed mer kontrollerat och styrt utifrån avtalen och 

dess resultat (Öhlund 2016:21). Ett ökat beroendeskap till staten som kontrollerar 

frivilligorganisationernas arbete kan märkas och därigenom påverkas verksammas 

handlingsmöjligheter i det konkreta arbetet (Öhlund 2016:21). 

 

Globalisering 
Ett internationellt perspektiv har kommit att influera det sociala arbetet i större utsträckning. 

Samtidigt har en globaliseringsdiskurs inkluderats i syfte av att hantera sociala problem som 

berör människor från olika samhällen (Righard 2013:127). Detta tar sig uttryck i att 

socialarbetare möter allt fler individer som har en anknytning till flera länder samtidigt 
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(Righard 2013:127). Den ökade globaliseringen bidrar till växande möjligheter att ha 

kontakter världen över. Detta leder även till ett ökat beroendeskap mellan olika länder och att 

länderna lättare kan kopplas samman (Righard 2013:127, 137). Detta motiverar varför sociala 

problem måste förstås ur ett lokalt liksom globalt sammanhang för att kunna hanteras på bästa 

sätt (Righard 2013:137).  

 

Människor förflyttar sig idag i större utsträckning världen över, bland annat på grund av krig 

eller olika typer av katastrofer (Righard 2013:137). Ökade migrationsströmmar har lett till att 

sociala problem måste förstås ur ett internationellt perspektiv (Trygged 2007:8). Att som 

socialarbetare ha kunskaper om hur socialt arbete ser ut i omvärlden kan bidra till att 

lösningar lättare hittas (Trygged 2007:8). Globaliseringsdiskursen inom socialt arbete för 

fram resonemang kring hur sociala problem har blivit mer internationaliserade. Konsekvensen 

för detta blir att sociala problem, som uppstår i ett visst land, även kan bli problematiskt i ett 

annat (Righard 2013:137). Detta ställer krav på att socialarbetare måste utgå från ett 

internationellt perspektiv i sitt arbete. Socialarbetare möter sociala problem som har en 

förankring i den lokala kontexten, men som ofta kan vara förenat med problematik i ett annat 

land (Righard 2013:128).  

 

Socialt arbete ur ett internationellt perspektiv kopplas ofta till mänskliga rättigheter (Trygged 

2007:29). Mänskliga rättigheter utgör en grundpelare i det sociala arbetet, både utifrån ett 

nationellt och internationellt perspektiv (Trygged 2007:9). Det internationella och 

globaliserade sociala arbetets praktik utgår ifrån strukturinriktade insatser istället för 

individinriktade perspektiv (Trygged 2007:31). Trygged (2007) betonar hur det kan uppstå en 

krock mellan myndigheter och ideella organisationer, vilket grundar sig i att offentliga aktörer 

använder sig av individinriktade perspektiv medan den ideella sektorn utgår från mänskliga 

rättigheter och strukturinriktade insatser (Trygged 2007:31). Flertalet aktörer arbetar med 

socialt arbete utifrån ett internationellt perspektiv, varav majoriteten av dessa består av 

frivilligorganisationer (Trygged 2007:33,43). Diskursen kring globaliseringen och dess 

utveckling inom socialt arbete har inneburit ett ifrågasättande av huruvida rätten till social 

trygghet i ett land bör kopplas samman med medborgarskap i ett land eller inte (Righard 

2013:141). Detta mot bakgrund av att globaliseringen utmanar länders gränser och territorium 

(Righard 2013:141).  
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Tidigare forskning 
Under följande avsnitt redogörs för tidigare forskning kring studiens område. Den är 

begränsad med tanke på att området är relativt outforskat och urvalet i studierna är små. Med 

anledning av detta består forskningsgenomgången av ett fåtal studier, en svensk kartläggning 

och en forskningsrapport samt två brittiska, en kanadensisk och en turkisk studie. Avsnittet 

påbörjas med en redogörelse för hur sökprocessen har gått till för att sedan gå in på tidigare 

forskning. Vi presenterar forskningen under rubrikerna: människohandel för sexuella ändamål 

i Sverige, faktorer som försvårar arbetet och arbetet i förhållande till lagar och riktlinjer. 

Forskningsöversikten avslutas i en sammanfattning. 

 

Sökprocessen 
Vi har använt följande databaser i sökprocessen: 

Proquest Social Sciences, EBSCO Discovery Service (EDS), Swepub och Google Scholar. 

  

De sökord vi använde oss av som gav relevanta resultat var:  

prostitution, human trafficking, trafficking, migrant*, asylum, residence, organisation*, social 

services, social work. 

 

Samt de svenska sökorden: människohandel*, sexuella ändamål, migrant*, asyl, 

uppehållstillstånd, socialt arbete, organisation*, frivilligorganisationer, organisationer, ideella 

organisationer.   

 

Vi har använt sökorden i olika kombinationer och valt att minst ett ord i sökningen måste 

finnas med i abstraktet. Vi har även tagit fasta på artiklar som har utgångspunkt i 

västerländska länder för att lättare kunna jämföra det med den svenska kontexten. Artiklarna 

som gick att relatera till vår studies område har vi även funnit via referenslistor för att utöka 

sökprocessen. 

  

I sökprocessen har vi upptäckt en svårighet i att hitta forskning gällande den specifika 

målgrupp vi har valt att studera, kvinnor utan uppehållstillstånd som fallit offer för 

människohandel, för sexuella ändamål. I och med att det är en snäv målgrupp har vi valt att 

titta på forskning som berör ett bredare område inom människohandel. Vi har även därför 

använt sökordet prostitution med anledning av att dessa två begrepp går att sammanföra i viss 

mån. I sökprocessen valde vi att ta med studier som berör både myndigheter och 
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frivilligorganisationers arbete. Detta på grund av att forskning om hur frivilligorganisationer 

arbetar med målgruppen är sparsam. 

  

Människohandel för sexuella ändamål i Sverige 
För att konkretisera vår studies målgrupp har vi valt att uppmärksamma det sociala arbetet 

med individer som faller offer för människohandel för sexuella ändamål, och står utan 

uppehållstillstånd. Resultaten vi presenterar här belyser vilka svårigheter som finns gällande 

beskrivning av vilka individer som berörs inom denna målgrupp. Detta utifrån en svensk 

kontext för att enklare kunna koppla resultaten till vår studie. Resultaten utgår ifrån en 

forskningsrapport och en kartläggning som lyfter fram hur arbetet mot människohandel i 

Sverige tar form. Detta utifrån myndigheters arbete med målgruppen. Vi har i åtanke att vår 

studie utgår från frivilligorganisationer och inte myndigheter, men ser ändå ett syfte att ha 

med resultaten från denna rapport. Detta på grund av att frivilligorganisationers arbete liknar 

det arbete som myndigheter utför. Till följd av ökad samverkan och beroendeskap mellan 

parterna kan denna rapport visa på hur hjälpen ser ut riktat till målgruppen. 

 

Det är råder en vag skillnad mellan människohandel för sexuella ändamål och prostitution. 

Begreppen går ofta hand i hand med varandra och som följaktligen leder till att myndigheter 

och organisationer benämner fenomenen olika (Länsstyrelsen 2015:16). I Sverige är 

kunskapen om människohandel och dess förekomst begränsad (Holmström 2008:310). Den 

vaga skillnaden mellan människohandel och prostitution understryks av det faktum att 

myndigheter och organisationer besitter en viss typ av kunskap om människohandel och 

prostitution. Detta formar nämligen deras tillvägagångssätt i organisering av sitt arbete 

(Holmström 2008:316).  

 

Svensk forskning om frivilligorganisationers arbete med personer som fallit offer för 

människohandel, för sexuella ändamål, är ytterst begränsad. Främst riktar sig studierna på 

faktorer som påverkar människors inträde i människohandel för sexuella ändamål, liksom 

vilka förutsättningar som krävs för att ta sig ur det. Socialstyrelsen har på uppdrag av 

regeringen utvärderat och utvecklat socialtjänstens prostitutionsgrupper och det arbete som 

riktar sig till de som säljer sexuella tjänster. Prostitutionsenheterna i Stockholm, Göteborg och 

Malmö arbetar organisatoriskt under socialtjänsten och riktar sig till personer som befinner 

sig i prostitution eller prostitutionsliknande verksamhet, försäljare av sexuella tjänster (FAST) 

(Åkerman & Svedin 2012, delrapport 2:6). Här förstår vi att människohandel för sexuella 
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ändamål även inkluderas, vilket blir relevant för vår studie och det problem vi undersöker. 

Resultaten härleds ur personliga intervjuer, verksamhetsbeskrivningar och årsredovisningar. 

Detta utformades senare i sju delrapporter och två av dessa berörs i denna 

forskningsgenomgång (Åkerman et al. 2012, delrapport 2 & 3).  

  

Resultat från utvärderingen visar på att det råder en förändrad situation när det kommer till 

målgruppen. En överblick av prostitutionsenheternas arbete med målgruppen ges, hur många 

offer de möter samt hur arbetet går till och vilka insatser som erbjuds. Det tas även upp hur 

organisationsstrukturen i verksamheterna är utformad och tillgången till resurser i arbetet med 

målgruppen. Försäljning av sexuella tjänster på gatan byts ut mot försäljning på barer, hotell 

och internet i större utsträckning. Resultat från utredningsåret 2009-2010 visar på att 90 

procent av de som blir aktuella på prostitutionsenheten i Malmös råd- och stödinsatser har 

utländsk härkomst, främst från Östeuropa (Åkerman et al. 2012, delrapport 3:39,143). Utifrån 

kontakt med Prostitutionsenheten i Stockholm mellan 2009-2011 visar resultaten att de möter 

allt fler kvinnor som inte är bofasta i Sverige och som saknar uppehållstillstånd. Verksamma 

inom enheten medger även att dessa kvinnor misstänks ha organisatörer i bakgrunden. Det vill 

säga, att kvinnorna är offer för människohandel (Åkerman et al. 2012, delrapport 2:16). 

  

Det uppsökande arbetet inom prostitutionsenheten i Stockholm lägger stor fokus vid att skapa 

en god, återkommande kontakt tillsammans med kvinnorna. De samarbetar även med andra 

aktörer, myndigheter och organisationer, för att kunna förbättra arbetet (Åkerman et al. 2012, 

delrapport 2:15). Detta stämmer överens med prostitutionsenheten i Göteborg, som samverkar 

med olika myndigheter och frivilligorganisationer. Där beskriver verksamma att målgruppen 

är i behov av olika insatser och som förutsätter samverkan. Vad som försvårar det uppsökande 

arbetet handlar om att kvinnorna själva inte vill ha hjälp från myndigheter, ytterst få är 

hjälpsökande på eget initiativ (Åkerman et al. 2012, delrapport 2:39). Hjälpen som erbjuds 

personer utan uppehållstillstånd som fallit offer för människohandel förutsätter samverkan. 

Detta i syfte av att säkerställa att offrens olika behov blir tillgodosedda (Åkerman et al. 2012, 

delrapport 2:40). Prostitutionsenheten i Göteborg upplever en vanmakt att inte kunna erbjuda 

tillräcklig hjälp till kvinnorna. Vad som kvinnorna vanligtvis vill ha hjälp med är att få 

beviljat uppehållstillstånd, vilket åligger polismyndighetens ansvar att ta hand om. De kan 

därmed enbart erbjudas hjälp med kortvarigt boende samt återresa hem (Åkerman et al. 2012, 

delrapport 2:43). Resultaten visar på vikten av ett ökat samarbete mellan ideella och offentliga 
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aktörer i denna fråga. Samtliga FAST-enheter uppmuntras till ett samarbete med andra 

myndigheter och frivilligorganisation som arbetar med liknande ärenden (Åkerman et al. 

2012, delrapport 2:6). 

 

Socialstyrelsens kartläggning och utvärdering visar hur arbetet ser ut med målgruppen inom 

myndigheter. Vad som tydligt framkommer är hur målgruppen är i behov av olika insatser, 

vilket kräver hjälp från olika myndigheter och organisationer. Rapporten använder olika 

begrepp såsom prostitution, människohandel och försäljning av sexuella tjänster. Detta 

försvårar vår möjlighet att jämföra med den målgrupp vi studerar, nämligen 

människohandelsoffer för sexuella ändamål utan uppehållstillstånd. Det saknas en tydlig 

beskrivning av målgruppen och vad som skiljer den åt med beaktande av om man är offer för 

människohandel eller inte. Detta instämmer även Holmström (2008) med beskrivning 

huruvida aktörer som arbetar med dessa frågor definierar problemet på olika sätt och att både 

prostitution och människohandel för sexuella ändamål faller in under samma problem.  

 

Faktorer som försvårar arbetet 
I detta avsnitt diskuteras faktorer som försvårar för ideella organisationer och myndigheters 

arbete med människohandelsoffer hämtat utifrån brittisk och kanadensisk kontext. Dessa 

länder har liknande lagstiftning om prostitution och människohandel som i Sverige. De tre 

studierna visar på resultat i myndigheters liksom frivilligorganisationerna arbete med 

målgruppen. Två av studierna redogör för resultat utifrån verksamma som arbetar inom 

offentlig och ideell sektor (Mcdonald & Timoshikna 2004) (Zimmerman et. al. 2003). Den 

sistnämnda studien utgår från en iakttagelse och utvärdering av en annan europeisk studie 

(Zimmerman et al. 2003). Den första studien syftar till att ge en överblick på hur 

övergångsprocessen ser ut för offren och hur deras kontakt ser ut med sjukvård och 

socialtjänst. Här intervjuas verksamma liksom klienterna själva och studien har en 

fenomenologisk utgångspunkt (Mcdonald et al. 2004). Den tredje och sista är en kartläggande 

studie som presenterar resultat som är hämtat från en akut psykiatrimottagning och dess 

hälsovårdsregister, i vilka människohandelsoffer har identifierats. Här görs en innehållsanalys 

av de journalanteckningar verksamma har gjort i kontakt med offren (Domoney, Abas, 

Broadbent & Oram 2015). Detta motiverar varför samtliga av studierna under detta tema inte 

är teoretiskt uppbyggda.  
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Mötet med migrerande kvinnor, som fallit offer för människohandel, från östeuropeiska 

länder har blivit mer vanligt förekommande utifrån resultat från kanadensisk studie gjord 

2004 (McDonald et al. 2004:170). Vad som utmärker arbetet med denna specifika målgrupp 

handlar delvis om att verksammas erfarenheter och kunskaper är ytterst begränsade 

(McDonald et al. 2004:182). Detta går hand i hand med kravet på utbildning och samverkan 

för att öka kunskapen om människohandelsoffer. Emellertid är offer för människohandel för 

sexuella ändamål svåra att upptäcka, vilket förklaras med att det ofta sker i det fördolda, i och 

med att köp av sexuella tjänster är brottsligt (Skr. 2007/08:167, 12). Köp av sexuella tjänster 

är brottsligt i Kanada likväl som i Sverige. Kvinnor som fallit offer för människohandel 

befinner sig i en utsatt och farlig situation. Detta får även till följd ett bristande uppsökande 

arbete riktat till målgruppen från verksammas sida, som beror på att det finns risk för 

personlig säkerhet (McDonald et al. 2004:182). Verksamma utsätter sig själva för fara i ett 

uppsökande arbete, i och med att människohandelns offer ideligen befinner sig i riskabla 

miljöer. Resultatet från forskningen visar på att deras rädsla för sin egen säkerhet hindrar 

deras uppsökande arbete och möjlighet för att använda sig av det handlingsutrymme de 

besitter.   

 

Verksammas svårigheter i att etablera kontakt med människohandelsoffer är grundorsaken till 

att vidare hjälp inte kan erbjudas. Kvinnornas bristande tillgång till information om vilken 

hjälp och stöd de kan ta del av i destinationslandet, liksom bristfällig språkförmåga bidrar till 

svårigheter i att skapa en god kontakt (Zimmerman et al. 2003:50) (Mcdonald et al. 

2004:183). Verksamma vet därför inte vilken typ av hjälp och vård kvinnorna är i behov av. 

Detta skapar även uppgivenhet hos kvinnorna i att söka hjälp, liksom rädsla för att bli 

missförstådda (McDonald et al 2004:183). Här ges vidare förslag på att skapa ett nätverk av 

anställda riktat till offren med liknande språkförutsättningar som kvinnorna innehar, som 

möter dem med respekt och omtanke. Kopplat till detta uppmanas verksamma bli mer 

utbildade och medvetna om denna målgrupps situation (McDonald et al. 2004:186, 188). 

 

Alternativen att söka hjälp eller inte kan påverkas av kulturella skillnader i synen på att ta 

emot hjälp från både myndigheter och frivilligorganisationer (McDonlad et al. 2004:185-186) 

(Domoney et al. 2015:59). I och med att kvinnor som fallit offer för människohandel ofta ser 

hjälp som någonting främmande, vänder de sig istället till närstående eller varandra för att få 

hjälp och stöd (McDonald et al. 2004:185-186). En del av kvinnorna har inte vetskapen om att 
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det finns konfidentialitet och tystnadsplikt i organisationers arbete, och vill därmed inte uppge 

sina uppgifter eller var de är bosatta för tillfället (McDonald et al. 2004:183). Detta leder i sin 

tur till att de inte vill dela med sig av nödvändig information som rör deras identitet, 

hemförhållanden och tidigare händelser i livet (Domoney et al. 2015:5). Detta komplicerar 

verksammas arbete när nödvändig information inte finns tillgänglig. 

  

De studier vi har refererat till under detta tema består av forskning utifrån enbart kvalitativa 

studier med begränsat urval. Det kan bli svårt att överföra dessa tankar till större sammanhang 

på grund av att verksamma arbetar under olika organisatoriska förhållanden med många olika 

erfarenheter. Däremot framkommer resultat som kan vara till nytta för vår studie med tanke 

på att studierna rör samma typ av problematik. Arbetet riktar sig till samma målgrupp, 

nämligen migrerande kvinnor som fallit offer för människohandel för sexuella ändamål. Vad 

som är intressant här att uppmärksamma är den okunskap målgruppen besitter när det 

kommer till tillgänglig hjälp och stöd i destinationslandet. Faktorer, såsom språkliga hinder 

och kulturella skillnader i synen på att ta emot hjälp, tar vi med oss när vi senare diskuterar 

resultatet i vår studie. 

  

Arbetet i förhållande till lagar och riktlinjer 
Under detta tema tar vi upp studier som behandlar de verksammas handlingsutrymme i det 

sociala arbetet med offer för människohandel med sexuella ändamål. Studierna tar också upp i 

vilken utsträckning arbetet förhåller sig till lagar och riktlinjer. Studierna som berörs under 

detta avsnitt är utifrån en brittisk, turkisk och kanadensisk kontext. Den turkiska studien visar 

en kartläggning på frivilligorganisationers arbete med målgruppen (Nawyn, Kavakli, 

Demirci-Yılmaz & Oflazoğlu 2016).  

 

Utifrån en kvalitativ studie gjord i England med fokus på hur ideell och offentlig sektor 

arbetar med människohandelsoffer visar resultaten på hur ökad migration över nationsgränser 

möjliggör en utbredning av människohandel för sexuella ändamål (Zimmerman et al. 

2003:111). Detta kan bidra till svårigheter för offrens destinationsländer att hantera 

problematiken kring människohandel för sexuella ändamål (Zimmerman et al. 2003:111). 

Fokus läggs på ett preventivt och utförande arbete mot människohandel, i form av strängare 

lagstiftning, kunskapsspridning och straffrättsliga åtgärder. Många av de insatser kvinnor 

erbjuds är genom nationella och lokala myndigheter, samtidigt som frivilligorganisationer bär 

det tyngsta lasset i arbetet med kvinnor som har fått tillfälligt uppehållstillstånd (Zimmerman 
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et al. 2003:84,111). I studien utmynnar resultatet i att lagar, förutsättningar för finansiering 

och ökade resurser gentemot människohandelns offer, som står utan uppehållstillstånd, bör 

prioriteras för att kunna hjälpa dessa kvinnor till återhämtning. Destinationsländer 

uppmuntras till att använda dessa prioriteringar som ett komplement för vidare ändring i 

invandringspolitiken och de insatser som erbjuds (Zimmerman et al. 2003:111). 

  

Här återstår frågan hur relationerna ser ut mellan samtliga myndigheter och organisationer för 

vidare samarbete kring hanteringen av problemet. Studien uppmuntrar länder till att anpassa 

lagstiftningen enligt FN:s Palermoprotokoll samt utöka kunskapen kring riskfaktorer för 

målgruppen. Den tydliggör även att sociala, politiska och juridiska hinder måste tas bort för 

att kunna ge målgruppen rätt hjälp. Hur detta ska göras, menar författarna (Zimmernman et al. 

2003), krävs ytterligare forskning kring aktörer som arbetar med människohandelsoffer, 

statistik över fysiska och psykiska hälsoeffekter hos målgruppen samt modeller för integration 

och reintegration. Här blir det tydligt att forskning saknas kring hur man arbetar med 

målgruppen, liksom hur bra riktlinjer och modeller kan generera ett stöd för verksamma. 

 

Resultat utifrån en turkisk studie visar på att brottsbekämpning är centralt i arbetet mot 

människohandel. När ett samhälle försöker bekämpa ett komplext problem, såsom 

människohandel, genom nya lagar och ökad statlig kontroll, kan det minska 

människohandelsoffers rättigheter (Nawyn et al. 2016:191). Mer specifikt tillsätts nya lagar 

och fokus läggs på att gripa förövarna (Nawyn et al. 2016:190). Studien lyfter fram intervjuer 

med offer som utsätts för människohandel som antyder att de föredrar hjälp som inte 

fokuserar på brottsbekämpningen. För att förbättra deras situation behövs ett ökat skydd och 

fler rättigheter (Nawyn et al. 2016:200). En rättighetsbaserad utgångspunkt kan uppmuntra till 

att skydda individer och stärka deras utveckling mot tryggare försörjningsmöjligheter. Offren 

är oftast mer rädda för brottsbekämpningen än för själva brottsligheten. När myndigheter 

kopplas in och fokus läggs på att fånga förövaren kan det orsaka allvarliga konsekvenser för 

offren. Denna rädsla grundar sig även i att offren förlorar den inkomst de ges via 

människohandel och en oro för hur de ska överleva utan den (Nawyn et al 2016:200). 

Resultaten visar på risken som finns med ett fokus på brottsbekämpande, som har att göra 

med att sårbarheten för utsatta grupper ökar, inte minst för migranter och asylsökande 

individer. Deras risk att bli offer för människohandel är stor samtidigt som de inte har samma 

tillgång till rättigheter som medborgare i destinationslandet (Nawyn et al. 2016:192). 
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Eftersom dessa resultat härrör från en turkisk studie där landet omringas av en annan social, 

strukturell och politisk kontext jämfört med Sverige kan det försvåra resultatens 

överförbarhet. Men de kan däremot ge en bra förståelse för frivilligorganisationernas syn på 

arbetet riktat till denna målgrupp, i och med att de arbetar innovativt och väljer att ha offrens 

rättigheter i fokus, istället för ett fokus på förövaren. Frivilligorganisationerna bidrar med nya 

aspekter för hur problemet kan hanteras och lösas. Denna studie behandlar även 

människohandel i stort och inte enbart människohandel för sexuella ändamål. 

  

När utsatta kvinnor tar kontakt med verksamheter rör det sig oftast om andra problem än det 

faktum att de är offer för människohandel för sexuella ändamål (McDonald et al. 2004:186). 

Till dessa är asylrättsliga åtgärder ett av dem. Kvinnliga människohandelsoffer, för sexuella 

ändamål, medger själva att de saknar stöd i anställningsmöjligheter, utbildning och 

språkutveckling i destinationslandet (Mcdonald et al. 2004:186). Det är även vanligt 

förekommande att de hinner få beslut om utvisning innan myndigheter och organisationer 

hinner erbjuda dem lämpligt stöd (Zimmerman et al. 2003:75). Det föreligger även en 

försörjningsproblematik när kvinnorna återvänder till sina hemländer. Brist på pengar och 

möjligheter till anställning i ursprungslandet blir en effekt av att rätt hjälp inte kan erbjudas 

kvinnorna i destinationslandet (Zimmerman et al. 2003:86). Vård nekas eller förskjuts framåt 

när det asylrättsliga problemet inte är löst och därmed krävs social, finansiell och legalt stöd 

innan behandling. Detta får konsekvenser i att offer för människohandel inte kan ta del av 

sociala förmåner i samma utsträckning (Domoney et al 2015:5-7). 

 

Huruvida samverkan mellan ideell och offentlig sektor sker för att säkerställa legalt stöd för 

denna målgrupp problematiseras inte vidare i resultaten av forskningen. Samhället är konstant 

föränderligt vilket leder till att nya lagar kan tillkomma, som kan påverka möjligheten att få 

asyl. Denna möjlighet skiljer sig också mellan olika länder, vilket vi beaktar i forskningen. 

Det är även svårt att få en entydig bild av hur frivilligorganisationer och myndigheter verkar 

och samverkar i denna fråga rent konkret utifrån tidigare forskning och hur verksamma kan 

hantera lagstiftningen för att hjälpa dessa personer. 

  

Sammanfattning 
Forskningsöversikten är indelad i tre teman i vilka vi lyfter fram resultat som är relevanta för 

vår studie, med beaktande till syfte, metod och val av teori. Inledningsvis diskuterar vi bilden 
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av människohandeln utifrån svensk kontext med avseende på förekomst, målgrupp och 

bekämpning utifrån de resultat som forskningen lett fram till. Vi har valt att inkludera 

forskning som visar på hur man, i olika länder arbetar med offer för människohandel, utifrån 

lagar och riktlinjer. Forskning från Kanada och Storbritannien, med liknande lagstiftning mot 

människohandel som i Sverige, blir därmed jämförbara med hur svenska organisationer 

arbetar med målgruppen. Här finns det likheter i hur arbetet utförs med kvinnor som fallit 

offer för människohandel, och står utan uppehållstillstånd. Även forskning från Turkiet blir 

applicerbar då den diskuterar huruvida frivilligorganisationer arbetar nytänkande och utifrån 

andra perspektiv än offentlig sektor.  

  

Resultatet visar även på hur kulturella begränsningar, såsom språksvårigheter och inställning 

till att ta emot hjälp, försvårar verksammas arbete med målgruppen. Dessutom uppstår det en 

oklarhet kring hur människobehandlande organisationer ska förhålla sig till lagstiftningen. 

Något att ha i åtanke är att studierna från vår forskningsgenomgång är sammanställda vid 

olika tidsperioder. Detta påverkar hur arbetet med problemet ser ut, med särskild hänsyn till 

2015 års flyktingkris i Europa. Vi beaktar hur lagar och förhållningssätt till migranter kan ha 

ändrats i de resultat som redovisas i forskningsfältet. Vår förhoppning är att föreliggande 

studie ska skapa förståelse i hur arbetet med kvinnor utan uppehållstillstånd ser ut idag, efter 

att migrationen har ökat i Sverige sedan 2015. Men även hur arbetet förhåller sig till att lagar 

förändras samt tillkommer, i ett föränderligt samhälle. 

  

I den forskning som vi har hittat visar resultaten på hur arbetet med kvinnor, som offer för 

människohandel, begränsas i olika avseenden. Delvis påverkar kvinnornas legala status i 

destinationslandet möjligheterna i att erbjuda vidare stöd och hjälp som de kan tänkas behöva. 

Rättsliga skäl som rör uppehållstillstånd utgör därmed en svårighet i att erbjuda ett långsiktigt 

hjälp- och stödarbete tillsammans med dessa. Bristande språkkunskaper i det nya landet samt 

rädsla för att bli upptäckt och därmed utvisad försvårar även vidare kontakt med verksamma. 

I led med detta beskrivs kulturella skillnader i synen på hjälp hos kvinnorna försvåra 

kontakten med verksamma. Till sist uppmanar forskningen att medvetandegöra personal om 

människohandel, dess offer och hur man ska gå tillväga i arbetet för att hjälpa dessa 

människor. 
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Området som vi har valt att studera är relativt outforskat i Sverige. Tidigare svensk forskning 

har enbart utgått från myndigheters arbete med målgruppen. Internationell forskning har 

delvis undersökt arbetet med målgruppen, men som å andra sidan omringas av annorlunda 

lagstiftningar. Detta kan nämligen påverka hur hjälpen utformas till målgruppen. Vi hoppas 

kunna lyfta fram betydelsen av frivilligorganisationers arbete utifrån en svensk kontext, dess 

relation till myndigheter och vilka handlingsalternativ som finns, utifrån verksammas 

perspektiv. Vår teoretiska förståelseram skiljer sig från den forskning vi påträffat i 

sökprocessen, som har utgjorts av kartläggningar och utvärderingar. Samtliga studier och 

kartläggningar som har presenterats i forskningsgenomgången saknar teoretisk uppbyggnad. 

Vår studie lägger tyngd på hur det sociala arbetet påverkas av globalisering och 

institutionalisering och kan visa hur frivilligorganisationers roll har förändrats över tid. Detta 

gör vi med utgångspunkt i våra intervjuer verksamma inom frivilligorganisationer och 

motiverar till att vi genomför en kvalitativ studie.   

Forskningsmetod 
I detta avsnitt motiverar och diskuterar vi val av metod och urval, vi resonerar kring de 

avgränsningar vi valt att göra. Det följs upp av presentation kring genomförandet, insamling 

och analys av det empiriska materialet, resonemang kring validitet, reliabilitet och 

generaliserbarhet. Därefter tar vi upp etiska överväganden som vi haft i åtanke under studiens 

genomförande. Slutligen redovisar vi respondenternas bakgrund.  

  

Metodval 
Vi har valt att genomföra en kvalitativ intervjustudie med verksamma som arbetar med denna 

målgrupp. Urvalet består av verksamma som har direktkontakt med offer, men även personer 

som är ansvariga för verksamheterna och arbetar administrativt med frågorna. Detta för att 

studien ska ge en helhetsbild av hur arbetet med människohandelsoffer för sexuella ändamål 

ser ut. De verksamma som berörs i studien arbetar för olika frivilligorganisationer.  

  

Vi utgår från semistrukturerade intervjuer för att få fram det perspektiv som respondenterna 

lyfter fram och diskuterar vidare om det i följdfrågor. Öppenheten som denna intervjuform 

har ger respondenterna möjlighet att föra fram en diskussion kring ämnet och den problematik 

som studien berör (Bryman 2011:206). För att studiens syfte och frågeställningar ska besvaras 

täcker intervjufrågorna det område vi är intresserade av, därefter låter vi intervjupersonerna 

delge sina åsikter av vad de anser vara viktigt att prata om (Bryman 2011:419). Frågorna i 



 

 

 

 28 

intervjuguiden tar delvis hänsyn till studiens teoretiska utgångspunkt som rör bland annat 

nyinstitutionell teori med begrepp som samverkan och isomorfism. Även aspekter om 

globalisering och Öhlunds (2016) beskrivning av frivilligorganisationers förändrade roll i 

samhället lyfts fram.  

 

I och med att urvalet består av verksamma med olika arbetsuppgifter och förutsättningar i 

arbetet, utgår vi från två olika intervjuguider i insamlingen av materialet. En intervjuguide 

riktar sig till verksamma som har direktkontakt med offer för människohandel, den andra 

intervjuguide vänder sig till ansvariga för verksamheter som jobbar med offer för 

människohandel för sexuella ändamål. 

 

Metoddiskussion  
Intervju som vald metod kan besvara studiens syfte och frågeställningar med utgångspunkt i 

verksammas arbetserfarenheter och kompetens kring problemområdet (Kvale & Brinkmann 

2013:264). Svårigheten med kvalitativa intervjuer kan vara att ställa alltför ledande frågor. 

Detta hade vi i åtanke när vi valde metod och formade våra intervjuguider.  

 

Vad vi i efterhand kan se som en negativ aspekt är att när vi formulerade intervjuguiderna 

hade vi andra teoretiska utgångspunkter. En del av frågorna som vi ställde blev irrelevanta för 

studiens nuvarande teoretiska förståelse. För att förstärka svaren hade vi därför behövt 

omformulera frågorna som inte berör handlingsutrymme, i enlighet med Lipskys teori. 

Studiens nuvarande teoretiska utgångspunkt utvecklades i takt med att intervjuerna 

genomfördes och vi kom till insikt att vi behövde behandla andra aspekter gällande teori. 

Dessa aspekter behandlar begrepp såsom professionalism, samverkan, expertbildning samt 

globaliseringens påverkan på sociala problem och senare det sociala arbetets utformning. De 

motsvarar begrepp som kommer fram under intervjuerna och som ger förståelse för hur 

arbetet inom frivilligorganisationer ser ut med målgruppen när det kommer till deras roll och 

ansvar. 

 

Studien utgår enbart från frivilligorganisationers perspektiv i arbetet med 

människohandelsoffer. Studien jämför inte detta med verksamma inom myndigheter och 

deras perspektiv belyses inte. De slutsatser vi drar utifrån resultaten möts inte av en motpunkt. 

Resultaten och slutsatserna kan därför inte bekräftas från flera perspektiv utan redogör 

specifikt för frivilligorganisationers ståndpunkt i arbetet med målgruppen. Detta leder till en 
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begränsning gällande val av urval och metod, en begränsning som tas i uttryck i slutsatsernas 

giltighet.  

  

Urval 
Vår studie består av respondenter som är verksamma inom frivilligorganisationer som riktar 

sig till offer för människohandel, för sexuella ändamål. Vi har använt oss av ett snöbollsurval 

för att kunna säkerställa att våra intervjupersoner är lämpliga för att besvara studiens 

forskningsfrågor. Ett snöbollsurval är en typ av bekvämlighetsurval, där forskaren till att börja 

med kontaktar ett fåtal personer som är relevanta för studien (Bryman 2011:196). Vi började 

med att kontakta några organisationer, som i sin tur tipsade oss om ytterligare organisationer 

som arbetar med frågor kopplat till vår studie. Snöbollsurval kan komma att vara 

problematiskt, då det är osannolikt att urvalet blir representativt för resterande population 

(Bryman 2011:196). På grund av att målgruppen är relativt sett liten och forskningen inom 

detta område är sparsam kan den valda metoden för urvalet försvaras.  

 

Vår studie ställer upp kriterier på att intervjupersonerna bör vara anställda på en 

frivilligorganisation samt att de förväntas arbeta med den målgrupp vi vill studera. Studiens 

urval strävar efter att intervjua personer som i sitt arbete har direktkontakt med målgruppen 

och verksamhetsansvariga för frivilligorganisationer. Detta för att få en bredare förståelse och 

ett helhetsperspektiv på arbetet med offren. Respondenterna med direktkontakt kan ge en 

tydlig bild i vilka möjligheter och begränsningar de upplever om den hjälp som kan erbjudas 

målgruppen. Även intervjuerna med verksamma med mer administrativa uppgifter kan ge en 

förståelse för hur den ideella sektorn verkar i det sociala arbetet och hur de samordnar insatser 

till denna målgrupp. Detta motiverar varför vi inte har valt att göra avgränsningar gällande 

huruvida personer har direktkontakt med offren, eller arbetar mer organisatoriskt med dessa 

frågor. Hänsyn till kön, ålder eller yrkeserfarenhet ställs inte som kriterier i detta fall. 

 

Vi har inte avgränsat oss geografiskt utan har utifrån tipsen vi fått valt respondenter. Dock 

befinner sig våra respondenter i majoritet inom Stockholms län, detta utifrån bekvämlighet att 

vi båda som genomför studien befinner oss i Stockholm under tiden som studien genomförs. 

En av anledningarna till att vi blivit begränsade till Stockholm beror därför på tidsbrist. 

Ytterligare orsaker är att de tips vi fått från våra respondenter har många kontakter inom detta 

geografiska område. Vi fick ett flertal gånger tips om en organisation belägen i en annan del 
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av Sverige. Vi valde därför att genomföra en telefonintervju med verksamma inom den 

organisationen.  

 

Genomförande 
Vi formulerade två intervjuguider utifrån vem vi skulle intervjua. Beroende på om 

respondenten arbetar i direktkontakt eller på verksamhetsnivå. Intervjuguiderna innehöll tre 

teman: det konkreta arbetet idag, begränsningar i arbetet och handlingsutrymme. 

Intervjuguiden formulerades utifrån övergripande frågor med utgångspunkt i våra 

frågeställningar. Vi hade uppföljningsfrågor som stöd, och frågorna varierade beroende på 

arbetsuppgift hos respondenten. Inför varje intervju skickade vi ut ett informationsbrev till de 

personer som valt att ställa upp, för att informera vad det innebär att medverka i vår studie.   

 

Våra respondenter bestämde plats för intervjun och alla intervjuer genomfördes via 

direktkontakt. Detta för att få möjlighet att träffa respondenterna men även för att kroppsspråk 

kan underlätta vid en intervju i direktkontakt (Bryman 2011:433). Förutom en intervju som 

genomfördes via telefon på grund av geografiska begränsningar. Vid telefonintervjuer är det 

viktigt att ha andra aspekter i åtanke. Det kan uppstå teknisk problematik vid utförandet, men 

det kan spara in på tid för forskarna (Bryman 2011:433). Vi spelade in telefonsamtalet och 

förde anteckningar. Samtliga intervjuer varade mellan 40–90 minuter.  

 

Alla intervjuer genomfördes tillsammans, vi delade upp ansvaret utifrån de teman vi 

formulerat. Den som inte hade huvudansvaret antecknande och fyllde i med 

uppföljningsfrågor. Totalt genomförde vi sju intervjuer och samtliga spelades in från två 

ljudkällor, för att på bästa möjliga sätt fånga upp ljudet. Inspelningarna av intervjuerna har 

transkriberats noggrant i talspråk.  

 

Avgränsningar 
Vår första tanke var att enbart intervjua verksamma som arbetar i direktkontakt med 

målgruppen. Detta i syfte av att de innehar en unik kompetens och erfarenhet kring 

målgruppen och hur det ideella arbetet ser ut riktat till dessa. Senare förstod vi att det arbete 

som utförs i direktkontakt även är beroende av vad som beslutas på verksamhetsnivå, inom 

frivilligorganisationer. Detta motiverar till att vi även inkluderade respondenter som arbetar 

på verksamhetsnivå inom den ideella sektorn, i arbete med målgruppen.  
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Inledningsvis formulerade vi frågor till intervjuguiden i enlighet med den teoretiska förståelse 

som vi hade (Kvale et al. 2013:146-147). Den innefattade Lipskys teori om gräsrotsbyråkrati 

och om anställda i offentlig sektors handlingsutrymme. När intervjuerna väl hölls och 

resultaten sammanställdes insåg vi att denna teori inte fångar upp svaren som respondenterna 

gav. Vi fick därför utesluta den teorin och ersätta den med en nyinstitutionell 

organisationsteori, liksom förståelse för globaliseringens utveckling och påverkan.  

 

Bearbetning och analys 
Studien utgår från ett empiniära förhållningssätt i analysen av svaren från intervjuerna. Denna 

fenomenologiska utgångspunkt lägger fokus vid respondenternas uppfattningar, liksom hur de 

uppfattar sig själva och sin omvärld (Patel & Davidsson 2003:33). Här tillåts respondenterna 

delge sina tolkningar och perspektiv på ett fenomen, vilket i detta fall handlar om 

frivilligorganisationers arbete med målgruppen och hur de ser på detta sociala problem. 

Respondenternas uppfattningar kring ämnet blir centralt för att besvara syftet med studien och 

som motiverar varför vi har valt denna fenomenologiska utgångspunkt. Orsaken till att 

intervjugudierna utgick från specifika teman var för att få studiens frågeställningar besvarade. 

Under dessa tilläts respondenterna tala fritt och delge egna tankar (Kvale et. al. 2013:43). Mot 

bakgrund av respondenternas erfarenhet och kompetens kring frågan ser vi det som en fördel 

att höra om deras synpunkter och på det sättet de väljer att beskriva verkligheten (Kvale et. al. 

2013:42).  

 

Vi valde att genomföra en meningskoncentrering av texten och sedan kategorisera materialet i 

teman. Det innebär att vi formulerade meningsenheter efter att vi noggrant läst igenom både 

det transkriberade materialet, liksom de anteckningar vi fört under intervjutillfällena (Kvale et 

al. 2013:221) (Bryman 2011:528). Detta för att få ett helhetsintryck och skapa en 

sammanfattad bild av beskrivningarna (Kvale et al. 2013:221). Vi skapade teman utifrån 

informanternas utsagor som vi fann intressant och som kunde knytas till våra frågeställningar, 

teoretiska begrepp samt den tidigare forskningen vi valt att behandla i forskningsfältet. Till en 

början var de många och mer övergripande, men efter vidare bearbetning formulerade vi färre 

och tydligare teman och som presenteras under resultat- och analysavsnittet. De första, mer 

övergripande, teman vi formulerade var: respondenternas bakgrund, beskrivning av 

målgruppen, arbetet med målgruppen, frivilligorganisationers förändrade roll, samverkans 

betydelse, förhållande till lagar och riktlinjer. Respondenterna nämnde ett flertal begrepp 

som vi tagit fasta på och som diskuteras i underrubriker i resultat- och analysavsnittet. För att 
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exemplifiera detta mer tydligt samlades de mer tydligt temana ansvar, kompetens, 

opinionsbildning, kvalitetssäkring och legitimitet. Dessa utgör delar av större teman som 

utmynnades när vi behandlade det empiriska materialet.  

  

Under denna process har vi fokuserat på att uppmärksamma repetitioner i materialet, kausala 

kopplingar, vad som inte tas upp i materialet liksom likheter och skillnader i olika utsagor 

(Kvale et al. 2013:529). För att exemplifiera studiens empiri har vi valt att ta med citat under 

resultatavsnittet. Detta kopplas senare till studiens teoretiska utgångspunkt i syfte av att rama 

in förståelsen kring problemet (Widerberg 2002:144). 

  

Reliabilitet 
Vi höll sammanlagt sju intervjuer och utgick från två intervjuguider, beroende på vilken 

arbetsroll respondenten hade. Vi utgick från samma frågor, oberoende av vem respondenten 

var, och valde att ställa frågorna i samma ordningsföljd. Med en semistrukturerad intervju 

hade vi en öppenhet i frågorna och följdfrågorna som ställdes under intervjutillfället. Detta i 

syfte av att variationen i svaren blir bredare och möjliggör att ny information kan komma 

fram för vidare analys och diskussion (Kvale et al. 2013:263–264). Vi ställde då olika 

uppföljningsfrågor till respondenterna och som följaktligen gav olika svar. Anmärkningsvärt 

nog valde alla respondenter att tala om samma typ av ämnen, vilket vi förstår gör svaren mer 

tillförlitliga. Respondenternas beskrivningar i samtliga intervjuer var nyanserade och 

innehållsrika. Detta är av stor vikt i en fenomenologisk utgångspunkt i 

meningskoncentreringen som gjordes och som vi förstår är en stärkande faktor i studiens 

reliabilitet (Kvale et. al. 2013:223).  

 

Validitet  
Vi har genom tydlig begreppsdefinition och motivering av valda metoder stärkt studiens 

validitet. De resultat som intervjuerna bidrog med anser vi besvarar studiens syfte och 

frågeställningar. Utgångspunkten var att generera ett resultat utifrån verksammas perspektiv 

och tankar kring arbetet med människohandelsoffer för sexuella ändamål, utan 

uppehållstillstånd. Vi har framfört deras tankar och åsikter kring ämnet och diskuterat detta 

med koppling till teori och tidigare forskning. Vi har kontrollerat, ifrågasatt och teoretiskt 

tolkat resultaten, vilket stärker studiens validitet. Detta har vi gjort genom att fundera vilka 

alternativa svar som skulle kunna ges från andra verksamma, och fört samman resultaten med 

valda teoretiska utgångspunkter (Kvale et al. 2013:266).  
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Generaliserbarhet 
Vi har valt att intervjua personer med olika arbetserfarenheter i syfte av att få en bred 

förståelse för hur ideella aktörer arbetar med offer för människohandel. Urvalet är relativt litet 

och det blir därmed svårare att generalisera svaren till ett större sammanhang. Med 

utgångspunkt i Kvale och Brinkmanns (2013) redogörelse, om vilken kunskap som 

produceras i intervjuer, ser vi hur resultatet kan överföras till andra situationer (Kvale et. al. 

2013:281). Här menar vi situationer som berör frivilligorganisationers arbete med målgruppen 

i Sverige. Trots urvalets begränsning anser vi att respondenternas varierande och 

erfarenhetsmässiga kompetens kan ge vägledning i hur arbetet med målgruppen ser ut, inom 

ideell sektor med denna målgrupp.  

 

Etiska överväganden  
I framställning av resultaten har vi varit noggranna med att beskriva respondenternas tankar 

och åsikter på ett korrekt sätt. I transkriptionen blev det tydligt hur vi under intervjutillfället 

sammanfattade respondenternas svar i en fråga för att vara säkra på om vi uppfattade dem rätt. 

Mer specifikt har vi sammanfattat informationen som respondenterna delgav utan att det ska 

framstå som kränkande. Det är av stor vikt att uppsatsen bör genomsyras av en etisk 

medvetenhet och respekt för de som berörs i studien (Nikku 2013:110). Vi har även tagit 

hänsyn till respondenternas viljor och önskan om anonymitet och har därför valt att utesluta 

vilka organisationer de är verksamma inom. Vi har genom korrekt redovisning av resultaten 

diskuterat oss fram till tillförlitliga och trovärdiga slutsatser och som även blir etiskt 

försvarbara (Nikku 2013:109).  

 

Personer som väljer att delta i en undersökning har en självbestämmanderätt för sin 

medverkan (Bryman 2011:132). Detta var vi tydliga med i det informationskrav som först 

skickades ut till samtliga respondenter, och som senare skrevs under på plats på en 

samtyckesblankett. Den innehöll information om hur länge intervjun förväntades ta, deras 

möjlighet att avbryta intervjun när som helst och utesluta frågor som de inte vill besvara. 

Detta i syfte av att få respondenternas förtroende för oss och för den studie vi gör.  

 

Respondenternas bakgrund 
Respondenterna i vår studie har olika arbetsuppgifter och arbetar antingen i direktkontakt med 

målgruppen eller som samordnare på verksamhetsnivå gällande frågan. Detta innebär att de 



 

 

 

 34 

har en varierad bakgrund när det kommer till utbildning och yrkeserfarenhet. Vad som är 

viktigt att tillägga om de sistnämnda respondenterna är att även de kommer i kontakt med 

målgruppen, trots att deras huvudsakliga arbetsuppgifter är att samordna, delta vid möten och 

besöka verksamheter som tar emot och hjälper offren. De har via erfarenheter och besök 

skapat sig en tydlig bild om målgruppen och vilka behov som finns.  

 

Respondenterna som arbetar i direktkontakt har utbildningsbakgrund som är socionom, lärare 

och varav en har läst en kurs på universitetsnivå med inriktning u-landskap. Två av 

respondenterna hade olika kristna bakgrunder och kom från svenska kyrkan samt katolsk 

församling. Gällande de respondenter som arbetar på verksamhetsnivå innefattas 

utbildningsbakgrunderna jurist, journalist, psykolog och vissa har läst enstaka kurser på 

universitetsnivå med inriktning ekonomisk historia. Några av dessa hade en kristen bakgrund, 

och var aktiva inom katolsk församling och frikyrkan.  

 

Vad som respondenterna har gemensamt är att samtliga har arbetat med 

människohandelsoffer för sexuella ändamål under en längre period och har utvecklat en god 

kompetens kring målgruppen. Kompetensen har även kommit att inkludera personer som inte 

har uppehållstillstånd. Här har alla respondenter tydliggjort hur målgruppen representeras av 

en större majoritet migrerande kvinnor. En av respondenterna har arbetat som volontär med 

målgruppen under tio års tid och har ingen yrkesmässig kompetens eller utbildningsbakgrund 

om målgruppen. Personen motiverar däremot att tio års erfarenhet av att möta målgruppen i 

direktkontakt har medfört en annan slags kompetens som är av värde i arbetet. Detta kan 

relateras till resterande respondenter som i intervjuerna beskriver vikten av någon slags 

erfarenhet eller kompetens kring problemområdet. 

Resultat och analys 
I föreliggande avsnitt redogörs för de resultat som genererats vid bearbetning av det 

insamlade intervjumaterialet. Därefter följer analysen som kopplar empirin till vår teoretiska 

förståelse och tidigare forskning. Avsnittet inleds med beskrivning av målgruppen 

tillsammans med en förståelse för problematiken. De personer vi har intervjuat benämns som 

respondent 1, respondent 2 etc. till respondent 7. Vi har valt att inte presentera kön, ålder och 

namn på vilka organisationer som respondenterna arbetar inom, detta för att avidentifiera 

personerna helt. Av etiska skäl men också för att det inte är relevant för vår studie.  
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Avsnittet utgår från våra frågeställningar och är indelat i fem rubriker: förståelse av 

problemet, det ideella arbetet med målgruppen, frivilligorganisationernas förändrade roll 

samt förhållande till lagar och riktlinjer. Varje rubrik är indelad i underrubriker där resultaten 

redogörs och exemplifieras med citat från respondenterna. Analysen följer under rubrikerna 

och vi tydliggör i texten vad som är respondenternas svar respektive våra tolkningar. Avsnittet 

avslutas med en sammanfattning där vi kommer besvara studiens syfte och frågeställningar. 

För att underlätta för läsaren har upprepningar och utfyllnadsord tagits bort från citaten.  

 

Förståelse av problemet 

Målgruppen 

Respondenterna beskriver målgruppen i stort sett lika oavsett vilken organisation de är 

verksamma i. De som fallit offer för människohandel för sexuella ändamål, utan 

uppehållstillstånd, består i majoritet av kvinnor och barn, mellan 15 till 30 år. Målgruppen 

framställs som sårbara individer med få alternativ till hands samtidigt som de innehar en 

otrolig styrka att ta sig igenom svåra situationer. Här målar de fram en bild av hur offren lätt 

hamnar utanför samhället och inte får sina rättigheter tillgodosedda. 

 

“[...] det vi främst har erfarenhet av, när jag tittar på statistiken, är kvinnor och barn. Då är 

det vanligen ensamstående kvinnor, det är unga kvinnor mellan arton till trettio, men är de 

yngre och är barn så är de ju liksom femton.” Respondent 2 

 

Flertalet respondenter markerar hur ökade migrationsströmmar har lett till att de möter offer 

som står utan uppehållstillstånd i Sverige. Detta, menar respondenterna, leder till att 

målgruppen i större grad riskerar att hamna i utsatthet. Majoriteten av kvinnorna som de 

träffar i sitt arbete står utan uppehållstillstånd och ibland är de även på väg att få avslag på sin 

asylansökan. Kvinnorna som har blivit utsatta kommer i stor utsträckning från ett tredjeland, 

det vill säga ett land som inte tillhör EU, men de kommer även från de allra fattigaste 

länderna inom EU. Detta har även kommit att förändra arbetet, då kunskap om nationell 

liksom internationell lagstiftning krävs för att veta hur man ska bemöta målgruppen. Hänsyn 

till lagstiftningen är av stor vikt, enligt respondenterna, för att veta vilka rättigheter offren har 

rätt till och det inflytande verksamma har i arbetet med dessa.  

 

När respondenterna beskriver målgruppen, som består i majoritet av kvinnor utan 

uppehållstillstånd, resonerar de även kring vikten av samarbete med andra länder. De kan 
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genom samarbete med andra länder och deras organisationer stötta varandra och enklare 

hjälpa kvinnorna på plats i hemlandet. Respondenterna menar även att de kan hjälpas åt att 

hitta lösningar på det globala, sociala problemet gemensamt.  

 

“Där träffas vi två gånger om året, då är det ett hundratal NGO:s [Non-governmental 

organisations, frivilligorganisationer] från olika länder. Då pratas det liksom om hur det ser 

ut.” Respondent 3 

 

“Sen finns vår organisation i många länder så ganska ofta kan vi få hjälp av våra kollegor.” 

Respondent 2 

 

Vår tolkning av respondenternas svar är hur ökade migrationsströmmar har förändrat 

målgruppens karaktär och omfattning. Arbetet med människohandel har förändrats i Sverige, 

liksom övriga länder i världen. Detta överensstämmer med tidigare kartläggningar som visar 

på prostitutionens ändrade karaktär och omfattning (Skr. 2007/167:08, s.6). Utifrån 

respondenternas svar förstår vi att det är en ny typ av målgrupp som de idag möter och att det 

får konsekvens för vilken hjälp som kan erbjudas. Detta ser vi som en effekt av 

globaliseringen som Trygged (2007) redogör för och som får utslag i de sociala problem som 

uppstår. Vi kopplar Tryggeds (2007) resonemang med respondenternas beskrivningar och 

förstår hur verksamma är i behov av kunskaper om det internationella sociala arbetet. Dessa 

kunskaper kan nämligen bidra till att lösningar hittas (Trygged 2007:8). Respondenterna 

bekräftar detta genom att poängtera hur det är en problematik som kräver andra länders 

involverande. Vår förståelse av respondenternas svar blir därför att lösningar kan hittas då 

länder samarbetar med varandra och utbyter erfarenheter i arbetet med målgruppen. Detta 

förutsätter att verksamma har mer kunskap om nationell liksom internationell lagstiftning. 

Righard (2013) stödjer detta när hon redogör för hur sociala problem ofta är globala. Mer 

noggrann förståelse av detta förklaras genom att sociala problem, som människohandel, som 

har förankring i en lokal kontext kan vara förenat med problematik i ett annat land (Righard 

2013:128).  
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Det ideella arbetet med målgruppen 

Frivilligorganisationer åtar sig större ansvar 

En del av respondenterna har erfarenhet av att jobba på myndighet tidigare och i deras 

nuvarande yrkesroll har alla en relation till myndigheterna i samhället. Detta eftersom de ofta 

agerar som en bro mellan offer och myndighet. Att förmedla kontakter mellan myndigheter 

och offer utgör en stor del av arbetet enligt respondenterna. Det förutsätter att offren 

samtycker till att kontakt tas med myndigheter, såsom polis ifall en polisanmälan blir aktuellt. 

Detta beskrivs vara en del av arbetet när man använder den manual som Länsstyrelsen har 

utformat och som vägleder hur verksamma ska gå tillväga i arbetet med offret. 

 

“[...] mycket blir det ju att man hjälper dom koppla till andra myndigheter som kan hjälpa 

dom.” Respondent 5 

 

Respondenterna beskriver att de har direktkontakt med offren och möjlighet till att skapa tillit, 

som myndigheter inte besitter i samma utsträckning. Detta leder till att de innehar större 

kompetens kring målgruppen. Utifrån respondenternas perspektiv utmynnar direktkontakten i 

att de har vetskap om hur det ser ut i realiteten. De uppger att frivilligorganisationerna kan se 

vilka behov som finns och vilka problem som offren möter. Behoven utgörs av bland annat 

stöd i form av boende och samtal, ekonomisk hjälp och rehabilitering. Respondenterna pekar 

på att som verksam inom en frivilligorganisation är man alltid där, i direktkontakt, och ser vad 

som behövs. Respondenterna beskriver att de alltid utgår från den utsatta, offret, hur de kan 

identifiera en individ som hamnat utanför samhället och inte kan få hjälp via myndigheter på 

grund av sin legala status.  

 

“[...] men framför allt vad tycker de utsatta som möter oss och hur kan vi möta deras 

rättigheter och behov ännu bättre? Så det är ju rättigheterna och de behoven utifrån utsatta 

som styr vilken lagstiftning, vilka rättigheter och aktörer som vi behöver rucka på [...]” 

Respondent 2 

 

 “[...] som vi har tagit in som ingen annan ville, de var liksom utanför samhället på det sättet, 

det var ingen som ville placera dom eller ta ansvar för dom.” Respondent 5 

 

Vad som karaktäriserar arbetet inom den ideella sektorn enligt de flesta av respondenterna är 

ett stort utrymme att arbeta innovativt. De beskriver detta i termer där de uppmuntras att låta 
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tankar och visioner flöda fritt för att komma fram till nya potentiella lösningar. 

Respondenterna exemplifierar detta genom att förklara hur de har idéer som de försöker driva 

fram och få myndigheterna att genomföra deras tankar och förslag. 

 

“[...] jag har ju idéer som jag försöker driva [...] visionen är klar: vi ska förbättra stödet.” 

Respondent 3 

 

Vad som återkommer flera gånger är att frivilligorganisationer fokuserar på ett 

resultatorienterat arbete. De menar att alltför stor anpassning till normer eller ramar gör 

arbetet mindre gynnsamt. Respondenterna ger exempel på hur de har ett fritt mandat och kan 

skapa relationer tillsammans med andra ideella aktörer som arbetar med liknande frågor. Här 

exemplifieras det hur internationellt drivna frivilligorganisationer kan erbjuda varandra råd 

och stöttning i dessa ärenden. Mer förtydligat kan en kvinna som kontaktar en 

frivilligorganisation här i Sverige skickas tillbaka till sitt hemland med trygghet att samma 

organisation kommer att ta hand om henne på plats i hemlandet.  

 

“Myndigheter, då står det i regleringsbrev vad man får och inte får göra [...] allting är 

reglerat och restriktivt, thinking inside the box. När man jobbar inom ideell sektor handlar 

allt om att tänka outside the box. Man är resultatorienterad, har oftast inga pengar men 

måste lösa uppgiften ändå.” Respondent 2 

 

En del av respondenterna uppger att det innovativa arbetet blir en effekt av bristen på resurser. 

När ekonomiska förutsättningar inte finns till hands försöker de finna alternativa lösningar för 

att driva det ideella arbetet framåt. Här menar respondenterna att kontakt tillsammans med 

andra ideella aktörer blir av stor vikt för att kunna komplettera varandras arbete. Utbyte av 

kompetenser och erfarenheter men också söka medel från Civila Plattformen Mot 

Människohandels nationella stödprogram, under förutsättning att de är en certifierad 

boendeaktör.  

 

Detta går i led med hur respondenterna uppger att deras arbete fyller en kompletterande roll. 

Kompletterande i den mening att de gör vad staten och myndigheter inte kan göra för 

målgruppen. En av respondenterna förklarar hur Länsstyrelsens utformade manual inte 

fungerar till hundra procent i praktiken. Detta beskrivs ha motiverat Plattformen Civila 
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Sverige Mot Människohandel att utforma ett stödprogram för frivilligorganisationer. 

Respondenterna redogör för deras arbete som ett tillägg i deras verksamhet, ett arbete som de 

tycker att myndigheterna egentligen borde göra. De beskriver hur de kan använda sig av 

nationella stödprogrammet för att bevilja kvinnorna 30 dagars reflektionsperiod samt 

stödinsatser, som egentligen enligt dem, borde beviljas från myndigheterna.  

 

“[...] men mest är det ju under manual mot misstanke av människohandel [Länsstyrelsen], 

men sen är det väldigt sällan på den vägen det händer, oftast måste vi göra det via 

stödprogrammet [Plattformen Civila Sverige mot människohandel].” Respondent 5 

 

Förtroende för ideella aktörer 

Samtliga respondenter uppger vid flertalet tillfällen hur deras arbete grundar sig i ett 

relationsskapande med offren. Det framkommer i respondenternas svar att de har ett annat 

rykte hos målgruppen än vad myndigheter har. Detta ser de som en positiv aspekt med tanke 

på att kvinnorna oftast har en negativ erfarenhet av myndigheter i sina hemländer likväl som i 

Sverige. Frivilligorganisationer kan skapa mer informella kontakter tillsammans med offren, 

såsom att arbeta uppsökande på gatorna för att etablera en god kontakt. Därför anser 

majoriteten av respondenterna att det är till deras fördel att komma från en ideell organisation 

snarare än en myndighet. De uppger att det är enklare för verksamma inom 

frivilligorganisationer att skapa tillit.  

 

“När man jobbar inom organisation jobbar de flesta ideellt, då har man andra friheter när 

det gäller kontakten med kvinnorna. Eftersom myndigheter är något som dom ofta inte vill 

prata med. På det sättet har det varit en fördel, att det är enklare att skapa kontakt.” 

Respondent 5 

 

“[...] en dimension i rehabiliteringen som du inte kan få med hjälp av professionella. 

Människor som du kan relatera till och får en relation till.” Respondent 6 

 

De respondenter som arbetar i direktkontakt med målgruppen beskriver att den hjälp de kan 

erbjuda baserar sig i ett erkännande av kvinnornas människovärde. Det medmänskliga stödet 

och tillits- och relationsskapande blir primärt. De ideella verksamheterna beskrivs, enligt 

respondenterna, som en trygg plats där rådgivning och möjlighet till medmänsklig kontakt 

kan erbjudas.  



 

 

 

 40 

 

“[...] sen erbjuder vi vår vänskap.” Respondent 1   

 

“Man måste skapa en tillit [...] dom har ofta en tillit som gör att de berättar sin historia men 

då måste jag ge dom andrum, rådrum, så dom kan känna sig trygga.” Respondent 4 

 

Begränsningar i arbetet  

Vad som tydligt framkommer hos samtliga respondenter är att avsaknaden av 

uppehållstillstånd begränsar hjälpen som kan erbjudas målgruppen. Respondenterna uttrycker 

en svårighet med att offren inte vill polisanmäla eller komma i kontakt med myndigheter. En 

av anledningarna till detta är att kvinnorna är rädd för att förundersökningen ska läggas ner, 

på grund av bristande bevis, vilket ofta sker. Kvinnorna kan utsättas för fara ifall hallickarna 

får kännedom om detta, vilket hotar deras egen och familjens säkerhet. Däremot utgör denna 

kontakt med myndigheter en förutsättning för kvinnorna att kunna få sina rättigheter 

tillgodosedda. En av respondenterna ger exempel på hur detta skulle kunna ändras, att ideella 

aktörer även skulle kunna besluta om 30 dagars reflektionsperiod. 

 

“Det försvårar ju allt [avsaknaden av uppehållstillstånd]. Det gör att offren inte får tillgång 

till sina rättigheter, det är en direkt effekt.” Respondent 2  

 

“Kvinnorna vill inte ha med polisen att göra [...] om man inte har bevis för en våldtäkt är det 

väldigt svårt att det blir någon dom. Vi skulle önska att socialarbetare hade haft möjlighet att 

bestämma om den här reflektionsperioden, inte bara polisen eller förundersökningsledaren.” 

Respondent 5 

 

Respondenterna förklarar vidare hur kontakt med dessa myndigheter kan garantera kvinnorna 

hjälp ur ett helhetsperspektiv. Detta på grund av att det finns mer resurser hos myndigheterna. 

Offren kan då få hjälp med bland annat ekonomiskt bistånd och tillgång till sjukvård om det 

finns en etablerad kontakt och tillfälligt uppehållstillstånd. Med tanke på att de sällan har 

uppehållstillstånd blir detta en begränsning hos frivilligorganisationerna, som har mindre 

medel att arbeta med. Ett offer kan bli informellt identifierad av frivilligorganisationerna 

genom uppsökande arbete och relationsskapande. Men för att de ska kunna bli identifierade 

formellt som ett offer behövs det att polisen blir inblandad, först då kan samhället bestå offret 

med resurser.  
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“Först kan vi identifiera, det finns ett uppsökande arbete och det är jätteviktigt [...] men om 

man inte polisanmäler blir man inte formellt identifierad, och det är först då samhället går in 

och betalar.” Respondent 2 

 

Vår förståelse för utsagorna är att ideella aktörers inflytande har ökat i arbetet med 

målgruppen. Svaren går även emot tidigare studier som menar på att förtroendet mellan 

verksamma och offren är liten, en studie som dock utgår från både myndigheters och ideella 

aktörers arbete (Zimmerman et al. 2003:50). Detta exemplifieras när respondenterna beskriver 

att ideella aktörer har enklare att skapa en relation med målgruppen, till skillnad från 

myndigheter. Det tolkar vi som att ideella aktörer kan skapa en annan typ av kontakt och 

utveckla en djupare relation tillsammans med offren, vilket vi ser som en stor fördel i arbetet. 

  

Vad som vi också ser utmärker ideella aktörers arbete är hur de fångar upp offer som faller 

mellan stolarna, de som saknar uppehållstillstånd. Genom att utgå från det nationella 

stödprogrammet och erbjuda extra insatser kan fler personer blir hjälpta. Detta förstår vi faller 

utanför ramen för myndigheternas verksamhet i och med att offren inte vill polisanmäla och 

därmed bli formellt identifierade. Respondenterna menar att detta blir en begränsande faktor i 

arbetet med tanke på att hjälpen som erbjuds potentiella offer är ytterst begränsad. Detta är 

även en aspekt som Nawyn, Kavakli, Demirci-Yılmaz och Oflazoğlu (2016) tar upp i sin 

studie om frivillighetsorganisationers arbete med målgruppen. Här framhävs betydelsen av att 

förbättra stödet och skyddet för offer istället för att tillsätta nya lagar för att gripa förövare 

(Nawyn et al. 2016:200).  

 

Vi väljer även att koppla detta med hur Öhlund (2016) redogör för hur det sociala arbetet har 

förändrats till att mer ansvar läggs på frivilligorganisationer. Ansvar i detta fall handlar 

specifikt om att tillgodose målgruppens rättigheter, detta trots att uppehållstillstånd saknas. 

Respondenterna ger uttryck för att deras arbete utgör den hjälp som samhället borde erbjuda 

offren. Detta går emot vår tidigare hypotes om att de endast fyller en kompletterande roll. Vad 

vi nu kan utläsa, utifrån respondenternas svar, är att ideella aktörer fyller mer än en 

kompletterande roll. 
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Vi tolkar resultatet såsom att ideella aktörers ökade betydelse i arbetet med målgruppen även 

ger inverkan på utrymmet de har. Respondenterna lyfter fram deras möjlighet att arbeta 

innovativt och en alltför stor anpassning till normer och riktlinjer gör arbetet mindre 

gynnsamt. Å andra sidan visar svaren inslag på hur det innovativa arbetet blir en följd av 

bristande resurser. När de är en del av det nationella stödprogrammet tillkommer även krav att 

anpassa sig till uppsatta regler och standarder. Detta får oss att fundera över huruvida detta 

innovativa tänk i större grad begränsas till följd av deras ökade ansvar i arbete med 

målgruppen. Även Öhlund (2016) poängterar att frivilligorganisationers ökade ansvar leder 

till begränsade möjligheter till nytänkande i arbetet. Samtidigt som det innovativa 

förhållningssättet lever kvar i frivillighetsorganisationerna kan vi läsa av hur de i större 

utsträckning stramas åt. Vad vi kan utläsa av respondenternas svar är att en begränsning 

uppstår kring det faktum att en polisanmälan behöver göras för att en individ ska bli 

identifierad som offer.  

 

Frivilligorganisationernas förändrade roll 

Vikten av varierande erfarenheter och kompetenser 

Vad som tydligt framkommer av respondenterna är att frivilligorganisationer omges av en 

varierad erfarenhets- och utbildningskompetens. Detta, enligt respondenterna, i syfte av att 

tillfredsställa målgruppens olika behov. Delvis krävs kunskap i hur man etablerar en god 

kontakt tillsammans med offren. Kunskap i den mening att verksamma förstår den situation 

offren befinner sig i. Flera av respondenterna uttrycker en önskan om att fler socialarbetare 

involveras. Den kompetens om människors utsatthet och förmåga att bemöta och förstå 

upplevs vara en viktig del i arbetet. 

 

“Någon slags erfarenhet som kan kopplas till den här målgruppen. Eller att man har en 

utbildning, människor som har kapaciteten att möta människor i kris.” Respondent 4 

 

I syfte av att kunna tillfredsställa målgruppens olika behov menar respondenterna att 

kunskaper i juridik är av stor betydelse. Dessa kunskaper kan vara till hjälp för enskilda i 

syfte av att kunna hjälpa till med rättsliga frågor, såsom ansökan om uppehållstillstånd. Detta 

kan även fungera som ett verktyg att upplysa politiker om frågans behov av uppmärksamhet. 

Två av respondenterna har en juristutbildning, varpå en understryker att detta används som ett 

medel för att kunna förbättra situationen för målgruppen. Detta görs i samförstånd med andra 
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ideella aktörer, i syfte av att upplysa samhället om människohandel och vilka rättigheter 

målgruppen har. 

 

“Så det är min roll, och det är att använda juridiken som verktyg, där man kan påverka i ett 

större sammanhang. Jag kan tycka att våra politiker i Sverige och i Sveriges riksdag inte 

riktigt har kunskapen om människohandel. Väldigt ofta rör jag mig med andra 

frivilligorganisationer, att vi tillsammans trycker på.” Respondent 2 

 

Ideella aktörer som opinionsbildare 

Mot bakgrund av respondenternas långa erfarenhet och kompetens kring målgruppen 

beskriver flera att deras kompetens är efterfrågad av myndigheter, som arbetar med 

människohandelsoffer för sexuella ändamål. Här förklarar respondenterna vidare hur de 

besitter kompetens gällande erfarenheter och kunskaper om ämnet, vilket myndigheterna är i 

behov av. En kompetens som de har erfarit tack vare deras direktkontakt med målgruppen. 

Respondenterna menar att de genom detta kan se vad som faktiskt fungerar i praktiken, när 

myndigheterna snarare har kunskap om vad som är bra i teorin. Här blir 

frivilligorganisationernas kompetens viktig för myndigheterna, enligt respondenterna själva.  

 

“Vi var opinionsbildare och ville påverka sociala myndigheter. Vi tog in chefen [på 

migrationsverket] till oss och erbjöd oss att arrangera kurser och liknande. Vi har i vår 

organisation arrangerat kurser för att utbilda personal på myndigheter om hur dom ska 

hantera detta.” Respondent 6 

 

Erfarenheter i arbetet lyfter de flesta av respondenterna som en viktig del i att kunna förbättra 

sin organisations legitimitet i samhället. En ökad legitimitet kan bidra till att deras åsikter tas i 

åtanke av myndigheter. Respondenterna beskriver vikten av att vara en formell organisation, 

det leder till att det blir enklare att ansöka om resurser samt att deras arbete kan bli tydligare 

för andra aktörer. En förbättring av organisationens position i samhället kan ge utslag i 

individuella ärenden och det direkta stödet till offren.  

 

“Vi har försökt säga att vi är en aktör, det är oss ni ska lyssna på [...] man får legitimitet av 

praktisk erfarenhet [...]” Respondent 2 
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Betydelse av administration i arbetet 

Ett flertal respondenter som arbetar på verksamhetsnivå beskriver vikten av dokumentation 

och rapportering i arbetet. De tydliggör hur dokumentation bidrar till att offren synliggörs och 

därmed också kan erbjudas lämpligt stöd och hjälp från frivilligorganisationerna. Det 

förklaras vidare hur en noggrann kartläggning av målgruppen väger tungt för att visa vilket 

ansvar frivilligorganisationerna har i denna fråga. När det finns uppgifter om hur många offer 

de möter, vart offren kommer ifrån och huruvida uppehållstillstånd finns kan 

frivilligorganisationen bidrag att kartlägga gruppen befästa sin position i samhället.  

 

“Det har varit en viktig del i arbetet att dokumentera, skriva rapporter och alla beslut [...] det 

är jätteviktigt som ideell organisation att man dokumenterar, ofta så glöms det.” Respondent 

3 

 

“Visst är det bra att man är ute och uppsöker och hjälper, men om det inte dokumenteras blir 

offren osynliga.” Respondent 3 

 

Att säkra kvaliteten vad gäller boende, personal och insatser är något de flesta respondenter 

lyfter fram som en viktig del för att kunna utveckla deras arbete. Verksamma inom 

frivilligorganisationerna uppmanas att gå på utbildningar kontinuerligt. Detta för att utbyta 

erfarenheter och hålla sig uppdaterad kring målgruppen i syfte av att få en mer kvalificerad 

personal, enligt respondenterna.  

 

En av nackdelarna med ökade krav på administrativt arbete, menar en respondent, är att det 

krävs mer resurser i form av personal. När det ställs upp kriterium på dokumentation behöver 

organisationerna anställa mer folk, vilket leder till att resurser läggs på personal istället för 

hjälp till offren. Respondenten uttrycker en önskan om ovillkorliga bidrag från staten i arbetet 

med målgruppen. Respondenten menar att ifall staten förser organisationerna med resurser 

tillkommer villkor som inte alltid går i linje med organisationens egna syfte med arbetet. 

 

“Problemet är att om man tar emot bidrag från staten finns det helt andra kriterier [...] man 

måste passa in i en viss mall, det kommer med krav. Det ställs mycket krav på mer 

administrativt arbete, då måste vi anställa folk bara för att ta hand om det [...] det blir mer 

administrativa uppgifter och ansvar, det är inte lätt.” Respondent 4  
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Samverkans betydelse  

Det framgår tydligt av svaren att samverkan har stor betydelse, både inom organisationerna, 

mellan olika organisationer men även organisationer i förhållande till myndigheter. 

Respondenterna yttrar sig flertalet gånger i termer kring hur arbetet med människohandel inte 

kan genomföras självständigt, samarbete är en förutsättning i deras arbete. Detta för att kunna 

erbjuda kvinnorna ytterligare hjälp utöver vad den enskilda organisationen kan erbjuda. Enligt 

respondenterna har inte en enskild organisation tillräckligt med resurser, varken gällande 

ekonomi eller tid, för att genomföra arbetet själva.  

 

“Oftast gör man det genom samarbete, man inte löser uppgiften själv [...] vi måste samarbeta 

med andra [...]” Respondent 2 

 

Samarbetet tar sig uttryck i olika möten där verksamma från organisationer möts och utbyter 

erfarenheter inom ämnet. Detta sker även i syfte av att skapa kontakter för vidare arbete med 

målgruppen. Respondenterna i vår studie uttrycker sig generellt positivt kring hur samarbetet 

fungerar i förhållande till andra organisationer.  

 

“Sen driver vi frågorna som en enad röst, med en helt annan tyngd [...]” Respondent 3 

 

Alla respondenter uppger dessutom att samarbete med andra länder är betydelsefullt för 

arbetet. Med tanke på att målgruppen består av många kvinnor som inte har uppehållstillstånd 

återvänder därför flera tillbaka till sina hemländer. Detta har bidragit till att ett nätverk i andra 

länder är nödvändigt för att kunna ge offren ett säkert återvändande till sitt hemland. 

Respondenterna pekar på att deras arbete har utgångspunkt i en global fråga, eftersom det rör 

sig om migrationsfrågor i flera fall. Det finns en förutsättning för organisationerna att 

samarbeta, då de har kontakter världen över. Fokus behöver flyttas från det lokala till ett mer 

globalt sammanhang och det innebär ökade krav på kunskap om olika länders lagstiftning 

samt EU:s lagstiftning gällande frågorna.   

 

“[...] lära sig mer om dom olika lagstiftningarna, eftersom alla utsatta kommer från olika 

länder så kan man läsa mycket mer om EU-lagstiftningen.” Respondent 2 

 

I analysen av de svar som gavs under temat frivilligorganisationers förändrar roll kan vi utläsa 

deras förändrade karaktär i arbetet med målgruppen. Vad som särskilt framhävs i 
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respondenternas svar är efterfrågan på den kompetens de besitter. Detta stämmer överens med 

hur Meeuwisse och Sunesson (1998) redogör för kooptering som en viktig process för att 

tillerkänna ideella aktörers förändrade och betydelsefulla roll. Vi ser hur expertbildning och 

professionalisering blir två centrala begrepp som även våra respondenter diskuterar kring i 

arbetet med målgruppen. De menar på att deras erfarenhet och kompetens kring målgruppen 

är efterfrågad av myndigheter och kompetensen stärker deras legitimitet i det sociala arbetet. 

Detta stödjs av författarnas resonemang att det sker ett ömsesidigt utbyte av kunskap kring 

arbetsområdet (Meeuwisse et al. 1998:177). Det leder däremot till strängare krav på att 

frivilligorganisationerna anpassar sina verksamheter enligt den offentliga maktens 

förväntningar. Här blir det nationella stödprogrammets krav på certifiering relevant i 

förståelsen av hur ideella aktörer arbetar mer lika och utgår från samma arbetsmetoder. Detta 

följs av ökat krav på dokumentation och kvalitetssäkring som den nyinstitutionella 

organisationsteorin redogör för. Här kan vi se hur isomorfismen tar sig i uttryck, då 

organisationerna agerar mer lika utifrån institutionaliserade hållningar (Svensson 2013:85). 

Frivilligorganisationerna anpassar sina verksamheter till gemensamma normer och regler 

samtidigt som dokumentationskrav blir en del av denna anpassning. Därmed tolkar vi att 

verksamheterna oavsett de är myndigheter eller frivilligorganisationer liknar varandra mer 

och mer. 

 

Enligt tidigare kartläggning i Sverige betonas nödvändigheten av samarbete mellan 

frivilligorganisationer och andra myndigheter i arbete med samma fråga (Åkerman et al. 

2012, Delrapport 2:6). Respondenterna diskuterar om samverkan som en central aspekt för att 

kunna driva ett gynnsamt arbete. Samverkan mellan andra ideella aktörer liksom med 

myndigheter. Det krävs exempelvis att samverkan med polis och socialtjänst äger rum för att 

ett offer ska ha tillgång till insatser från samhällets sida. Detta understryks även i 

nyinstitutionell organisationsteori att separata aktörer inte kan lösa sociala problem själva, 

utan hjälp och stöd från andra aktörer är nödvändigt (Johansson, Dellgran & Höjer 2015:34). 

När samverkan med myndigheter inte är möjlig lyfter respondenterna fram Plattformen Civila 

Sverige Mot Människohandels utformade nationella stödprogrammet som en extra resurs för 

att kunna erbjuda målgruppen rätt stöd och hjälp. Här uppfattar vi samverkan mellan andra 

ideella aktörer som en förutsättning för att fortsätta driva ett gynnsamt arbete som underlättar 

verksammas kontakt med målgruppen.  
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Det framgår av respondenterna att deras arbete med målgruppen har utvidgats. Detta 

uppmuntras av det samarbete som äger rum med andra ideella aktörer och myndigheter. Å 

andra sidan poängterar ett flertal respondenter om vikten av samhällets ansvar att träda in för 

att erbjuda mer heltäckande insatser. Frågan återstår vem som bär det tyngsta ansvaret när det 

kommer till målgruppen. När ett offer för människohandel inte har uppehållstillstånd läggs 

ansvaret på ideella aktörer, medan när uppehållstillstånd finns är det myndigheter som tar 

ansvaret. Gränsen blir i dessa fall tydlig i ansvarsfördelningen mellan myndigheter och 

frivilligorganisationer. Samtidigt blir det problematiskt när ideella aktörer alltmer täcker 

myndigheternas ansvarsområde. Exempel på detta är att frivilligorganisationer, via nationella 

stödprogrammet, kan erbjuda 30 dagars reflektionsperiod och boendeplatser vilket egentligen 

är myndigheternas uppgift att besluta om. En potentiell domänkonflikt kan uppstå i större 

utsträckning när denna oklarhet i huvudansvar föreligger, precis som Grape (2015) redogör 

för.  

 

Arbetet i förhållande till lagar och riktlinjer  

Internationella konventioner och nationella riktlinjer 

FN:s Palermoprotokoll, som vi redogör för i studiens inledning, ses som en uppmuntran för 

arbetet som frivilligorganisationer bedriver med människohandelsoffer. Detta tolkas som ett 

stöd för att hävda vikten av att problemet synliggörs och tas på allvar. Palermoprotokollet 

definierar begreppet människohandel och sätter en ram för hur frivilligorganisationer ska 

bedriva arbetet med denna fråga. Däremot tydliggörs det av respondenterna att rättsväsendet i 

Sverige inte arbetar med begreppet “potentiella offer” för människohandel, utan enbart 

huruvida en individ är ett offer eller inte. Ett potentiellt offer förklaras i termer om hur 

myndigheter på tänkbara grunder anser att en individ eventuellt är ett offer för 

människohandel. Respondenterna beskriver att det finns många indikatorer på vem som skulle 

kunna vara offer för människohandel. De förklarar hur arbetet i Sverige utgår från att en 

individ måste bli formellt identifierad som ett offer av myndigheter. Detta för att kunna förses 

med sina rättigheter. Internationella konventioner utgår från om en individ är potentiellt ett 

offer, vilket respondenterna ser att man arbetar med i praktiken i andra länder. Sverige lever 

inte upp till dokumentets definition, vilket respondenterna ser som en stor begränsning. Detta 

motiverar även vikten av att polisanmäla då kvinnan först då identifieras som ett offer och har 

tillgång till sina mänskliga rättigheter.  
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“Det är bara det att i Sverige jobbar vi inte med begreppet potentiellt offer utan vi jobbar 

bara med är du ett offer eller inte.” Respondent 2  

 

Internationella konventioner kan emellertid kollidera med den svenska lagstiftningen. Det 

framkommer hur mänskliga rättigheter kan hamna i skymundan när offren blir utvisade och 

sända till deras hemländer. Å andra sidan menar respondenterna hur de arbetar för att påverka 

den svenska lagstiftningen när det kommer till asylprocessen.  

 

“Hur kan vi kliva in tidigt i processen [...] för att påverka asylprocessen [...] det kan vi ändå 

se i några case när människohandel nämns redan vid första asylutredningen, då kommer det 

få en konsekvens [...] Det ger ändå lite hopp.” Respondent 2 

 

Några av respondenterna beskriver även hur internationella och nationella riktlinjer grundar 

sig på samma värdegrund men uttrycks på olika sätt och med olika begrepp. En av 

respondenterna nämner hur det svenska systemet baseras på ansvar, huruvida myndigheter har 

ett ansvar över en individ eller inte. Internationella konventioner om mänskliga rättigheter, 

grundar sig snarare i rättigheter som individen kan kräva. Organisationer utgår från den 

svenska lagstiftningen när det gäller vilket stöd de kan erbjuda de utsatta.  

 

“[...] det står väldigt tydligt att de mänskliga rättigheterna ska gälla för utsatta för 

människohandel, oavsett vilken status man har och oavsett vad man har blivit utsatt för. Så är 

det. Samtidigt förstår man de praktiska problemen i Sverige [...]” Respondent 3 

 

Arbetet utgår från olika perspektiv 

Respondenterna beskriver sitt arbete med utgångspunkt i den svenska lagstiftningen och olika 

riktlinjer. Resonemangen landar i hur myndigheter i större utsträckning utgår från ett 

brottsbekämpningsperspektiv. Myndigheterna lägger mer specifikt förklarat sina resurser på 

att tillfångata förövaren. Respondenterna uttrycker att myndigheter utgår från ett förövar- och 

brottsperspektiv i sitt arbete.  

 

“Vi utgår från utsattas bästa, där kan man ju ibland känna att polisen vill väldigt mycket 

gripa förövare, och det är väl klart [...] men då kan det bli en clasch, vi måste utgå från de 

utsatta.” Respondent 3 

 



 

 

 

 49 

“Målsättningen var att komma åt kriminella bakom, mer än att fokusera på offret. Det märks 

väldigt mycket. Det är fortfarande det civila samhället, frikyrkor och organisationer som 

stödjer offren. Myndigheter och framför allt polisen fokuserar mer på prevention of the 

crime.” Respondent 4 

 

Nästintill alla respondenter kommer in på diskussioner kring vems perspektiv arbetet utgår 

ifrån. Det blir en tydlig begränsning i deras arbete när offret inte är i fokus. Respondenterna 

förklarar hur myndigheter ofta vill gripa förövare, och det kan leda till att offrens behov 

hamnar i skymundan. Arbete med förövaren i fokus, menar respondenterna, orsakar minskad 

uppmärksamhet till offren och den hjälp de är i behov av. De menar återigen att 

begränsningen handlar om att arbetet inte utgår från potentiella offer, i Sverige. Mer specifikt 

redogör respondenterna för hur ett offer behöver bli formellt identifierad av polis eller 

socialtjänst. Detta ansvar ligger på förundersökningsledaren och som respondenterna anser 

blir problematiskt i arbetet. Begränsningen här grundar sig i att ideella aktörer inte har den 

bestämmanderätten eller kan ge rättigheter åt offren. De kan i viss utsträckning söka om 

medel för 30 och upp till 90 dagar via nationella stödprogrammet. Nackdelen blir då att de 

inte kan hjälpa lika många offer i större utsträckning till följd av stödprogrammets begränsade 

resurser. 

 

“[...] och man har förövar- och brottsperspektivet, inte den brottsutsattas perspektiv. Det är 

en genomgående begränsning i hela vårt arbete, vem bestämmer och vem ger rättigheter.” 

Respondent 2 

 

Utformade stödprogram främjar arbetet  

Vi frågar respondenterna om deras synpunkter kring nationella riktlinjer och i vilken 

utsträckning de påverkar arbetet med målgruppen. Ett flertal tar upp den manual som 

Länsstyrelsen i Stockholm har utformat, manual vid misstanke om människohandel. En av 

respondenterna, som jobbar i direktkontakt med målgruppen, beskriver manualen som 

användbar när allting fungerar. Men vad som framkommer är att manualen oftast inte kan 

fullföljas och att offren inte får tillgång till sina rättigheter. Rättigheter i form av boende, 

behandling och ekonomiskt bistånd. Istället ses det nationella stödprogram som ett alternativ 

för att söka insatser.  
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“Vi är certifierade som boende och därför kan vi söka insatser därifrån [nationella 

stödprogrammet]. Vi kan då erbjuda en kvinna, om ingen kan betala för henne, trettio dagar 

utifrån nationella stödprogrammet.” Respondent 5 

 

Respondenterna uppger att nationella stödprogrammet har fått stor betydelse i arbetet med 

målgruppen. Betydelse i den mening att det fungerar som ett alternativt stöd för 

frivilligorganisationer att erbjuda lämplig hjälp och stöd till människohandelsoffer för 

sexuella ändamål, utan uppehållstillstånd. Precis som det står i stödprogrammet menar 

respondenterna att det ger möjlighet att arbeta vidare med målgruppen. Däremot finns det en 

inställning hos respondenterna att myndigheter bör ha huvudansvaret och att ideella 

verksamheter inte kan erbjuda hela stödet åt kvinnorna.  

 

“[...] stödprogrammet kan hjälpa där det finns ett glapp, om en kvinna hamnar mellan två 

stolar, då går stödprogrammet in [...] men man vill ju inte använda det för man vill att 

samhället ska ta över ansvaret.” Respondent 5 

 

“Det här är bara ett komplement och vi gör det jobbet som myndigheterna ska göra, vi 

erbjuder de här trettio dagarna [reflektionsperiod], stödinsatserna som egentligen ska komma 

från socialtjänsten, vi försöker ge tryggheten, vill man polisanmäla så uppmuntrar vi till det.” 

Respondent 2  

 

Tidigare forskning visar på hur det läggs fokus på det preventiva och brottsbekämpande 

arbetet (Nawyn et al. 2016:190). Respondenterna uttrycker sig i liknande resonemang och 

menar att myndigheter arbetar utifrån att ta fast förövaren, istället för att ha offrens behov i 

fokus. Vi förstår deras svar i att människohandelsoffer bär på en rädsla att myndigheter 

kopplas in i och med att polisanmälningar ofta läggs ner. Fokus läggs mer på att tillfångata 

förövaren och offrens rättigheter blir inte tillgodosedda (Nawyn et al. 2016:200). Vi kan 

tydligt sammankoppla denna studie med svaren vi har fått av respondenterna, där de talar om 

kvinnornas brist på tillit och rädsla inför myndigheter. De menar på att offrens rättigheter 

kommer i skymundan när brottsbekämpningen är i fokus. Ett mer rättighetsbaserat perspektiv 

skulle istället kunna uppmuntra till ökat skydd för individer, samt stärka deras utveckling mot 

tryggare försörjningsmöjligheter (Nawyn et al. 2016:190).  
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Nationella riktlinjer utgörs av olika utformade manualer, främst Länsstyrelsen manual vid 

misstanke om människohandel, som enligt respondenterna ibland brister i praktiken. Därför 

har Plattformen Civila Sverige mot människohandel utformat ett nationellt stödprogram. 

Respondenterna uttrycker att stödprogrammet utfyller en extra resurs i deras arbete, att bristen 

på resurser annars begränsar deras arbete. Tidigare forskning lyfter fram hur förutsättningar 

för finansiering och resurser till denna målgrupp bör ges (Zimmerman et al. 2003:84,111). 

Samtidigt som respondenterna önskar resurser från myndigheter problematiseras detta också, 

att ta emot statliga bidrag genererar i ökade krav och att arbetet ska utgå från andra kriterier. 

Öhlund (2016) för resonemang kring hur utvecklingen av socialt arbete har lett till att ideella 

aktörer skriver allt mer avtal med staten. Det innebär att organisationerna inte kan vara helt 

självständiga och oberoende av stat och myndigheter. Respondenterna bekräftar detta och 

uttrycker en positiv aspekt i det, nämligen att det erhåller ökad legitimitet och hjälp med 

resurser. Den negativa aspekten handlar istället om att deras arbete inte alltid går i linje med 

vad myndigheter önskar och att fler krav då ställs på organisationerna.  

 

Sammanfattning 
Utifrån våra frågeställningar har vi sammanställt resultaten och analyserat dessa. På studiens 

första frågeställningen kring vilken hjälp som erbjuds människohandelsoffer från 

frivilligorganisationer kan vi se att respondenterna själva uttrycker sig vara ett komplement 

till myndigheternas arbete. Vi förstår detta och ser även att deras arbete utgör mer än ett 

komplement. Det går nämligen tydligt att avläsa hur frivilligorganisationerna tar på sig 

ansvaret för det som flera uttrycker att myndigheterna borde göra. När respondenterna 

beskriver vilken hjälp som erbjuds grundar det sig i relations- och tillitsskapande. En 

etablerad kontakt som de menar myndigheter inte kan skapa i samma grad. Enligt 

respondenterna bedriver frivilligorganisationer arbetet med målgruppen utifrån offrets 

perspektiv och villkor. Detta skiljer sig från myndigheternas perspektiv där 

brottsbekämpningen blir central, enligt respondenterna.    

  

Studiens andra frågeställning fokuserar på hur avtal och riktlinjer styr arbetet inom 

frivilligorganisationer. Här kan vi se hur respondenterna uttrycker både för- och nackdelar 

med en styrning utifrån olika avtal samt riktlinjer, både internationella och nationella. 

Respondenterna redogör för positiva aspekter av att frivilligorganisationer styrs av avtal med 

nationella myndigheter. Det utmynnar nämligen i att de får ökad legitimitet samt mer resurser 

att använda i arbetet. Den negativa delen handlar om att deras frihet i arbetet påverkas, staten 
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ställer mer krav på frivilligorganisationers tillvägagångssätt i arbetet. Detta i form av bland 

annat ökad dokumentation och professionalisering.  

 

Enligt respondenterna finns det dessutom brister i det svenska systemet i hur internationella 

konventioner har tolkats. De menar på att fokus riktas på om en person är ett offer eller inte i 

Sverige. Å andra sidan står det i de internationella konventionerna att arbetet bör utgå från om 

en individ potentiellt kan vara ett offer. Detta påverkar arbetet med målgruppen och brister 

uppstår i hjälpen som erbjuds målgruppen, offer utan uppehållstillstånd, enligt 

respondenterna. Polisanmälan blir därmed en förutsättning för att bli formellt identifierad som 

ett offer och först då kan samhället erbjuda hjälp. Respondenterna tydliggör orsaken till denna 

skillnad, nämligen att nationella och internationella riktlinjer krockar. De utgår från samma 

värdegrund men använder olika begrepp med konsekvenser för det praktiska arbetet. Krocken 

som uppstår mellan svensk lagstiftning och internationella konventioner beror på att Sverige 

inte har konventionen om mänskliga rättigheter som lag. Detta leder till att det svenska 

samhället enbart ansvarar för offer med uppehållstillstånd och som kräver en identifiering av 

offren. Här förstår vi att potentiella offer faller utanför ramarna för vad den svenska 

lagstiftningen säger och ges därmed inte samma tillgång till sina rättigheter. 

 

Vad som främjar respektive begränsar verksammas arbete med målgruppen, studiens sista 

frågeställning, rör samverkan och bristande resurser. Samverkan är en viktig förutsättning för 

att kunna föra arbetet framåt. Frivilligorganisationer bidrar med olika kunskaper och 

erfarenheter för att tillsammans skapa en enad röst i frågan om människohandel. Detta leder 

till att deras arbete får en större tyngd i samhället men också att de kan förse varandra med 

resurser. Samverkan med myndigheter utgör även en stor del av deras arbete. Det blir en 

förutsättning för att människohandelsoffer själva ska komma i kontakt med myndigheter. 

Detta bidrar till att organisationer kontaktar och samarbetar med myndigheter, i syfte att 

hjälpa offren. 

  

Faktorer som begränsar deras arbete är det faktum att majoriteten av målgruppen inte har 

uppehållstillstånd. Detta leder till en begränsad tillgång till rättigheter som samhället kan ge. 

Frivilligorganisationernas begränsade resurser leder till att det inte finns möjlighet att hjälpa 

varje enskilt offer. Här blir det viktigt att samhället tar sitt ansvar. Respondenterna 

uppmärksammar olika utformade nationella riktlinjer och manualer, som är bra i teorin men 
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inte alltid fungerar i praktiken. När frivilligorganisationerna inte har resurser och samhället 

inte bidrar kan de ansöka om resurser via det nationella stödprogrammet, utformat av 

Plattformen Civila Sverige mot människohandel. Detta ser respondenterna som en 

förutsättning i deras arbete. Däremot ser de att samhället bör ta sitt ansvar och stå för 

kostnaderna. Stödprogrammet beskrivs vara ett alternativ för frivilligorganisationer att söka 

om resurser när myndigheter inte tar ansvar för offret. Det blir tydligt hur ideella sektorn 

utgör mer än bara ett komplement till myndigheternas arbete. Frivilligorganisationerna gör det 

arbete som myndigheterna borde göra, tack vare det nationella stödprogrammets resurser. 

Diskussion 
I detta avsnitt framställs en diskussion rörande studiens resultat och analys. Avsnittet påbörjas 

med diskussion utifrån våra tidigare hypoteser och resonemang, samt förslag på vidare 

forskning.  

 

Resultat och analys 
Studiens resultat understryker behovet av att förstå människohandel för sexuella ändamål ur 

ett internationellt perspektiv. I en alltmer globaliserad värld uppstår sociala problem som 

berör flera länder samtidigt. Detta poängteras även av Righard (2013) i hur ett problem 

uppstår i ett land och kan få konsekvenser i ett annat. Globaliseringen bidrar till att människor 

enklare kan förflytta sig över nationsgränser, frivilligt men också genom tvång (Righard 

2013:). Förflyttning genom tvång är just någonting som karaktäriserar människohandel och 

dess offer. Detta intygas även av respondenterna i studien och hur frivillighetsorganisationer 

samarbetar med andra organisationer runt om i världen. Detta i syfte av att utbyta kunskaper 

och erfarenheter om målgruppen liksom att erbjuda stöd och skydd för offren på plats. 

Respondenterna ser då en fördel med att få ett ökat ansvar i arbetet med målgruppen med 

anledning av att de riktar sitt arbete mer internationellt. Som tillägg till detta besitter de den 

typ av kunskap om målgruppen som krävs. Kunskap i form av en varierad 

utbildningsbakgrund bland verksamma liksom goda erfarenheter att arbeta med målgruppen. 

Resultatet pekar även på att frivilligorganisationers goda rykte möjliggör en lättare kontakt 

tillsammans med offren. Vad vi kan utläsa är hur dessa resonemang kan ses som argument 

varför ideella aktörer ska ges ökat utrymme i arbetet med detta komplexa, sociala problem.  

 

I studiens startskede formulerade vi en hypotes om hur frivilligorganisationer fyller en 

kompletterande funktion i det sociala arbetet. Vi resonerade då utifrån en förståelse om att 
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myndigheterna tar det största ansvaret och ideella aktörer kompletterar detta. Däremot visar 

resultatet på hur frivilligorganisationer även utför det arbete som åligger myndigheterna med 

denna målgrupp. Deras ansvar har expanderat samtidigt som myndigheterna givit dessa ökat 

ansvar i arbetet med målgruppen. Frivilligorganisationerna gör, enligt respondenterna i 

studien, det myndigheterna egentligen ska göra. Vi väljer att jämföra detta med hur Henriksen 

och Bundesen (2004) skriver om ideella aktörers förändrade roll inom den danska, sociala 

välfärdssektorn. Samverkan mellan ideella och offentliga aktörer blir väsentligt för att förstå 

vilken roll frivilligorganisationer har i det sociala arbetet. Vad som urskiljer samarbetet idag, 

med hur det såg ut tidigare, är hur frivilligorganisationers arbete utgör ett stort bidrag till 

välfärdssamhället. Den ideella verksamheten ses inte enbart som ett komplement utan som en 

resurs i det sociala arbetet (Henriksen & Bundesen 2004:620).  

 

Fortsättningsvis visar resultatet på hur institutionaliserade krafter ger utslag på sättet 

frivilligorganisationer formar sina verksamheter. Mer specifikt anpassas arbetsmetoder och 

tillvägagångssätt till krav och förväntningar som samhället ställer. Vad som är intressant att 

uppmärksamma är hur krav på dokumentation och kvalitetssäkring blir ett bevis för 

frivilligorganisationers legitimitet i det sociala arbetet. Detta hör även ihop med hur de 

tenderar att likna varandra i större utsträckning. Detta exemplifieras av resultaten med att ett 

flertal ideella aktörer söker medel från utformade stödprogram och ställer sig därmed under 

specifika krav. När de kan bevisa att de genomför ett effektivt, systematiskt och gynnsamt 

arbete får de även utökade ansvarsområden. Vad som följer av ett ökat ansvarsområde är att 

ytterligare krav ställs på frivilligorganisationer. Resultatet förtydligar hur dokumentation och 

kvalitetssäkring ökar i syfte att synliggöra problemet. Detta förstår vi blir ett krav för att 

frivilligorganisationerna ska tilldelas fler resurser och driva verksamheterna framåt. Frågan 

återstår ifall frivilligorganisationer förlorar sin innovativa roll i takt som att de ges ökat ansvar 

och fler krav ställs från samhället. På vilket sätt kan de arbeta innovativt och samtidigt ges en 

legitim roll i arbetet med målgruppen? Kan de bevara sitt goda rykte trots att de tenderar att 

likna små myndigheter i större utsträckning? 

 

I de verksammas tal om frivilligorganisationernas ansvar och legitimitet framgår statens 

betydelse i erkännandet av deras betydelsefulla roll. Detta väljer vi att koppla till Henriksen 

och Bundesens (2004) resonemang om hur frivilligorganisationernas arbete med sociala 

problem är beroende av en statlig finansiering. Här formas frivilligorganisationerna beroende 
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på om deras arbete är efterfrågat av samhället eller inte (Henriksen et al. 2004:623). Detta 

resonemang stämmer väl överens med resultaten från vår studie. I takt som att svenska 

myndigheter erkänner frivilligorganisationers betydelsefulla roll i arbetet med 

människohandelsoffer, för sexuella ändamål, så ges de ökat utrymme och legitimitet. För att 

få detta erkännande förstår vi att krav, såsom dokumentation och kvalitetssäkring, blir viktigt 

för att frivilligorganisationer ska kunna synliggöra problemet. Samtidigt behöver de ge skäl 

för att detta handlar om ett socialt problem som kräver mer resurser för att kunna bekämpas. 

Resurser som i dagsläget kan ges via det nationella stödprogrammet, och som gör att hjälpen 

kan utsträckas till fler. Här ser vi hur frivilligorganisationer ges ett ökat handlingsutrymme i 

arbete med målgruppen via det nationella stödprogrammet. Detta ger förutsättning för att 

offren, med eller utan uppehållstillstånd, kan få sina rättigheter tillgodosedda i större 

utsträckning. Här förstår vi även att ideella aktörers positiva rykte blir en ytterligare aspekt i 

ett ökat handlingsutrymme, när väl en relation skapas mellan verksamma och offer. Vad som 

framgår av resultatet begränsas verksammas handlingsutrymme främst av bristen på resurser, 

i form av ekonomiska förutsättningar. Denna brist får konsekvens i att enbart ett fåtal 

personer kan ges stöd och hjälp, via stödprogrammet, och som respondenterna upplever blir 

en begränsning i arbetet. Detta leder oss till en fråga hur långt hjälpen skulle kunna räcka till 

målgruppen ifall mer resurser fanns till hands. Detta kopplar vi till Henriksen och Bundensens 

(2004) resonemang om hur frivilligorganisationers roll blir beroende av statens erkännande av 

deras arbete. Detta förstår vi ger effekt i hur ansvarsfördelningen ser ut med målgruppen och 

vilka resurser som ges till frivilligorganisationer.  

 

Respondenterna understryker vikten av att synliggöra det arbete som enbart prioriterar offren 

och deras behov. Däremot uppstår det svårigheter när potentiella offer måste förmedlas via 

myndigheter för att bli identifierade och få hjälp. Vi tolkar detta som att offrens motvillighet 

att komma i kontakt med myndigheter leder till att de aldrig kan identifieras som offer, och 

därmed inte få tillgång till sina rättigheter. Vi förstår resultatet så som att en ökad legitimering 

skulle förutsätta ett ökat inflytande för frivilligorganisationerna i arbetet med målgruppen 

(Grape 2015:307). Detta poängterar även Meeuwisse och Sunesson (1998) i den process som 

kooptering innebär, nämligen att frivilligorganisationers expertkunskap kan erkännas av 

myndigheter. De ges därmed en legitim roll med större påverkansmöjligheter (Meeuwisse et 

al. 1998:172). I led med Grapes (2015) resonemang om legitimering kan 

frivilligorganisationers unika kompetens om målgruppen ses som ett lämpligt skäl till ökat 
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inflytande. Detta kan utgöra en grund för domänanspråk och som kan skapa en tydligare 

domänkonsensus inom det organisatoriska fält som de, tillsammans med myndigheter, ingår i 

(Grape 2015:307).  

 

Slutligen kan vi utläsa från resultatet hur en krock mellan den svenska lagstiftningen och 

internationella konventioner uppstår i arbetet med målgruppen. Å ena sidan understryker FN:s 

Palermoprotokoll vikten av att bistå potentiella offer med respekt för deras mänskliga 

rättigheter. Å andra sidan möts detta av den svenska lagstiftningen som utgår från om en 

individ är ett offer eller inte. Här förövaren blir central i arbetet. Detta går att relatera till hur 

Nawyn et al. (2016) understryker att lagar och riktlinjer bör ha offren och deras rättigheter 

som utgångspunkt. Detta i syfte av att säkerställa att individer, med eller utan 

uppehållstillstånd, får sina rättigheter tillgodosedda (Nawyn et al. 2016:190-200). Frågan som 

återstår är hur mycket fokus som ska riktas på förövare och offer i tal om människohandel för 

sexuella ändamål. Respondenterna beskriver hur de ändå kan tillgodose målgruppen sina 

rättigheter i form av hjälp och stöd, även om de saknar uppehållstillstånd. Här ser vi hur 

ideella aktörer ges ett utrymme utanför lagstiftningen med hjälp av den ideella sektorns 

stödprogrammet. Det ger dem en möjlighet agera utan att kräva en förändrad lagstiftning, 

nämligen genom att bevilja 30 dagars reflektionsperiod via stödprogrammet, vilket annars 

enbart kan göras av förundersökningsledare. När beslutande om reflektionsperiod kan tas av 

andra professioner än förundersökningsledare ser vi en potentiell utveckling i 

frivilligorganisationers arbete med målgruppen. Respondenterna i vår studie lyfter fram hur 

just detta slags beslut skulle möjliggöra att potentiella offer får hjälp i tidigare skede. Vi 

föreställer oss att deras expertkunskap och erfarenhet av att arbeta med målgruppen utgör ett 

viktigt skäl till att de får denna bestämmanderätt. Frågan återstår vilket utrymme samhället 

vill ge frivillighetsorganisationer för det arbete som bedrivs.  

 

Förslag på vidare forskning 
När vi genomfört vår studie har det kommit till vår kännedom att ideella aktörer uttrycker en 

önskan om att ha ökat utrymme och ansvar. Ansvar i form av makt att besluta om 

reflektionsperiod åt kvinnor som utsatts för människohandel, och som saknar 

uppehållstillstånd. Detta i syfte av att ge dessa kvinnor möjlighet till återhämtning. Under 

denna period skulle de kunna arbeta med att motivera kvinnorna till ett samarbete med 

myndigheter, som senare kan leda till en polisanmälan och ett beviljat uppehållstillstånd.  
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Om det blev en förändring gällande bestämmanderätten för beslut om reflektionsperiod, 

skulle det vara angeläget att följa en sådan reform i form av följeforskning och utvärdering. 

En annan idé är att granska de stödprogram som används, vilket kräver en annan teoretisk 

ansats än den vi har använt i denna studie, förslagsvis programteori. En ansats som studerar 

uttalade och outtalade föreställningar och antaganden som ligger till grund för en viss 

verksamhet.  
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Bilaga 1 
Informationsbrev 
 

Vi heter Alice Linder Lindberg och Tove Molin och studerar just nu på termin 6 på 

socionomprogrammet, på Stockholms universitet. Under termin 6 ska vi göra vårt 

examensarbete genom att skriva en uppsats där vi har valt att undersöka 

frivillighetsorganisationers arbete med offer för människohandel med sexuella ändamål i 

Stockholm.  

 

Syftet med studien är att genom intervjuer med verksamhetsansvariga och de som arbetar 

direkt med målgruppen, undersöka arbetet riktat till offer för människohandel för sexuella 

ändamål, utan uppehållstillstånd i Sverige.  

 

Deltagandet i vår studie kommer innebära att en intervju genomförs och den beräknas ta ca 1–

2 timmar. Du har själv möjlighet att påverka var vi ska intervjua dig. Intervjun kommer att 

spelas in, för att ha som underlag när vi senare ska analysera och sammanställa vår 

forskningsrapport.  I studien kommer du som deltar att få kodnamn och personuppgifter 

kommer behandlas konfidentiellt. Du som väljer att delta i studien kommer att avidentifieras 

och kommer alltså vara helt anonym. Inspelningsmaterialet kommer enbart att användas i 

studiens syfte. Detta material kommer att efter uppsatsens godkännande att raderas. 

Deltagandet är helt frivilligt där du som intervjupersonen kan avbryta intervju när helst du 

önskar eller välja att inte svara på en fråga. När uppsatsen är genomförd och examinerad kan 

du ta del av den genom Stockholms universitets digitala arkiv DIVA.  
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Samtyckesblankett 
 

Jag har informerats om studiens syfte, om hur informationen samlas in, bearbetas och 

handhas. Jag har även informerats om att mitt deltagande är frivilligt och att jag, när jag vill, 

kan avbryta min medverkan i studien utan att ange orsak. Jag samtycker härmed till att 

medverka i denna intervjustudie som handlar om arbetet med offer för människohandel för 

sexuella ändamål, utan uppehållstillstånd.  

 

 

Ort/Datum/År  

 

Intervjudeltagarens namnunderskrift  

 

 

Namnförtydligande  

 

 

Forskarens underskrift  

 

 

Namnförtydligande 
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Bilaga 2a 

Intervjuguide till verksamhetsansvariga för olika frivillighetsorganisationer 

 

Tema 1 - Det konkreta arbetet idag: hur arbetar verksamma inom 

frivillighetsorganisationer med människohandelsoffer för sexuella ändamål, utan 

uppehållstillstånd? 

 

• Hur kom det sig att du började jobba inom denna verksamhet?  

o Uppföljningsfrågor: 

o Hur ser din bakgrund ut: utbildning, hur länge har du arbetat i denna 

organisation?  

o Hur ser arbetsgruppen ut: vad ställer ni för krav på verksamma: 

utbildning/volontärer osv.  

 

• Hur ser du på din yrkesroll i arbetet mot människohandel för sexuella ändamål? 

 

• Har du tidigare erfarenheter av att jobba i direktkontakt med denna målgrupp?  

o Uppföljningsfrågor: 

o Har du arbetat inom en myndighet eller i en annan ideell organisation tidigare 

med liknande arbetsuppgifter? 

o Om man har arbetat inom en myndighet: Finns det något särskilt du kommer 

att tänka på som skiljer det sätt du arbetar på inom denna organisation jämfört 

med om du arbetade inom en myndighet?  

 

• Hur ser målgruppen ut i ert arbete?  

o Uppföljningsfrågor: 

o Rör det sig oftast om: kvinnor/män, uppehållstillstånd eller inte?  

 

• Vilken hjälp kan ni erbjuda denna målgrupp? 

o Uppföljningsfrågor: 

o Hur arbetar ni med kvinnor, som fallit offer för människohandel och som inte 

har uppehållstillstånd?  
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o Skiljer det sig i era hjälpinsatser, om en kvinna har uppehållstillstånd eller 

inte?  

 

Tema 2 - Begränsningar i arbetet och i insatser: hur lagar, riktlinjer och 

överenskommelser begränsar insatser, försvårar vidare kontakt med målgruppen 

 

• Vilka internationella och nationella riktlinjer arbetar ni utifrån? 

o Uppföljningsfrågor: 

o Exempel: FN:s Palermoprotokoll, regeringens handlingsplan (2008)? 

 

• På vilket sätt vägleder det dig i ditt arbete?  

o Uppföljningsfrågor: 

o Begränsar eller vidgar det dig i ditt arbete? 

 

• Är du bekant med det stödprogram som är framtaget av Länsstyrelsen i Stockholm och 

Plattformen Civila Sverige mot Människohandel? 

o Uppföljningsfrågor: 

o Är ni en del av det stödprogrammet?  

o Om ja: Hur arbetar ni utifrån stödprogrammet?  

o Vilka generella krav ställs på frivillighetsorganisationerna, som tagit del av 

stödprogrammet?  

 

• Kan du beskriva hur du ser på om de nationella och internationella riktlinjerna 

begränsar eller ger förutsättningar för arbetet med målgruppen?  

 

• På vilket sätt kan en avsaknad av uppehållstillstånd försvåra arbetet med kvinnorna? 

 

Tema 3 - Handlingsutrymme: breddar möjligheten till vidare insatser, gå förbi lagar 

och regler för arbetet med målgruppen 

 

• På vilket sätt styrs ditt arbete av lagar och regler? 

o Uppföljningsfrågor: 
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o Är det en begränsning eller hjälper det organisationen i arbetet med 

människohandelsoffer för sexuella ändamål?  

 

• Vilka hinder ser du idag i arbetet med denna specifika målgrupp? 

o Uppföljningsfrågor: 

o Tycker du att du har tillräckligt med tid? 

o Tycker du att det finns tillräckligt med resurser som kan erbjudas? 

o Tycker du att du har tillräckligt med kompetens i arbetet? 

o Vet du var du ska vända dig för att få stöd och handledning i ditt arbete? 

o Hur ser samarbetet ut med dina kollegor?  

o Erbjuds du relevant vidareutbildning av din arbetsgivare? 

 

• Samarbetar ni med andra organisationer/myndigheter? 

o Uppföljningsfrågor: 

o Hur tycker du det samarbetet fungerar?  

Bilaga 2b 

Intervjuguide till verksamma inom frivillighetsorganisationer som har direktkontakt 

med offer för människohandel. 

 

Tema 1 - Det konkreta arbetet idag: hur arbetar verksamma inom 

frivillighetsorganisationer för människohandelsoffer, utan uppehållstillstånd? 

 

• Hur kom det sig att du började jobba inom denna verksamhet?  

o Uppföljningsfrågor: 

o Hur ser din bakgrund ut: utbildning, hur länge har du arbetat i denna 

organisation?  

 

• Har du tidigare erfarenheter av att jobba i direktkontakt med denna målgrupp?  

o Uppföljningsfrågor: 

o Har du arbetat inom en myndighet eller i en annan ideell organisation tidigare 

med liknande arbetsområde? 
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o Om man har arbetat inom en myndighet: Finns det något särskilt du kommer 

att tänka på som skiljer det sätt du arbetar på inom denna organisation jämfört 

med om du arbetade inom en myndighet? 

 

• Hur ser målgruppen ut?  

o Uppföljningsfrågor: 

o Rör det sig oftast om; kvinnor/män, uppehållstillstånd eller inte?  

 

• Kan du berätta om ditt första möte med en kvinna som fallit offer för människohandel 

för sexuella ändamål?  

o Uppföljningsfrågor: 

o Hur betedde hon sig gentemot dig?  

o Hur kom ni i kontakt med varandra? 

o Hur kommer ni vanligtvis i kontakt med dessa kvinnor?  

 

• Hur arbetar ni med kvinnor, som fallit offer för människohandel och som inte har 

uppehållstillstånd?  

 

• Vilken hjälp erbjuder ni denna målgrupp?  

o Uppföljningsfrågor: 

o Finns det något du upplever saknas i den hjälp ni erbjuder?  

o Skiljer det sig i era hjälpinsatser, om en kvinna har uppehållstillstånd eller 

inte?  

o På vilket sätt kan en avsaknad av uppehållstillstånd försvåra arbetet med 

kvinnorna?  

 

Tema 2 - Begränsningar i arbetet och i insatser: hur lagar, riktlinjer och 

överenskommelser begränsar insatser, försvårar vidare kontakt med målgruppen 

 

• Vilka internationella och nationella riktlinjer arbetar ni utifrån? 

o Uppföljningsfrågor: 

o Exempel: FN:s Palermoprotokoll, regeringens handlingsplan (2008)? 
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• På vilket sätt vägleder det dig i ditt arbete?  

o Uppföljningsfrågor: 

o Begränsar eller vidgar det dig i ditt arbete? 

 

• Är du bekant med det stödprogram som är framtaget av Länsstyrelsen i Stockholm och 

Plattformen Civila Sverige mot Människohandel (frivillighetsorganisation)? 

o Uppföljningsfrågor: 

o Är ni en del av det stödprogrammet?  

o Om ja: 

o Hur arbetar ni utifrån stödprogrammet?  

o På vilket sätt påverkar det i ditt arbete?  

 

• Kan du beskriva hur du ser på om de nationella/internationella reglerna begränsar eller 

ger förutsättningar för arbetet med denna målgrupp? 

 

Tema 3 - Handlingsutrymme: breddar möjligheten till vidare insatser, gå förbi lagar 

och regler för arbetet med målgruppen 

 

• Hur ser förutsättningarna ut enligt dig för ditt arbete med målgruppen? 

 

• På vilket sätt styrs ditt arbete av lagar och regler? 

o Uppföljningsfrågor: 

o Är det en begränsning eller hjälper det dig i arbetet?  

o Följer du alltid lagar och regler, om inte varför då?  

 

• Vilka hinder ser du idag i arbetet med denna specifika målgrupp? 

o Uppföljningsfrågor: 

o Tycker du att du har tillräckligt med tid? 

o Tycker du att det finns tillräckligt med resurser som kan erbjudas? 

o Tycker du att du har tillräckligt med kompetens i arbetet? 

o Vet du var du ska vända dig för att få stöd och handledning i ditt arbete? 

o Hur ser samarbetet ut med dina kollegor?  
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o Erbjuds du relevant vidareutbildning av din arbetsgivare? 

 

• Samarbetar ni med andra organisationer/myndigheter? 

o Uppföljningsfrågor: 

o Hur tycker du det samarbetet fungerar?  

o Begränsar det dig på något sätt? 
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