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Sammanfattning 
 
Syftet är att undersöka hur professioner och verksamheter inom socialt arbete arbetar med 
kvinnor utsatta för prostitution och människohandel för sexuella ändamål. Metoden är 
kvalitativa intervjuer med sex professionella inom olika verksamheter. Dessa består av en 
regionskoordinator, en kriminalinspektör, två socionomer inom olika kommunala 
verksamheter och två verksamma inom olika frivillighetsorganisationer. Resultaten visar att 
det är av stor vikt att de professionella har en kunskap och förståelse för kvinnornas 
livsvillkor. Hjälp- och stödinsatser varierar beroende på kommun och det finns en avsaknad 
av behandling över hela landet, därför har frivillighetsorganisationer en betydande roll. Hjälp- 
och stödinsatser måste anpassas och utformas utifrån de omständigheter och erfarenheter 
kvinnor har från tiden innan och under utsattheten i prostitution och människohandel för 
sexuella ändamål. Det är avgörande att insatser riktas till männen som upprätthåller detta 
förtryck genom efterfrågan av sexuella tjänster. Det behövs mer forskning och resurser riktat 
till prostitution och människohandel för sexuella ändamål då fenomenet är ett stort 
samhällsproblem. Problematiken sträcker sig utöver vad endast socialt arbete har möjlighet att 
bidra med och det krävs även en förändring på samhällelig nivå. Endast genom jämställdhet 
är det möjligt uppnå ett samhälle fritt från prostitution och människohandel för sexuella 
ändamål. 
  
Nyckelord: Prostitution, Människohandel för sexuella ändamål, Hjälp- och stödinsatser, 
Professioner, Verksamheter, Socialt arbete, Utsatta kvinnor.  



Förord 
 
Kampen för kvinnors rättigheter är någonting som inte får tillräckligt med uppmärksamhet, 
resurser och stöd i dagens patriarkala samhälle. Med denna studie vill vi uppmärksamma det 
yttersta förtrycket som en del kvinnor blir utsatta för och lyfta det arbete som många eldsjälar 
inom socialt arbete bedriver. Ingen kan göra allt men alla kan göra något, ett första steg till 
förändring är att uppmärksamma problemet. 
  
Vi vill tacka alla de som på något vis har varit betydelsefulla för genomförandet av denna 
studie, utan er hade det inte varit möjligt. Vi vill uppmana er som läser denna studie att ta 
kampen för kvinnors rättigheter och aldrig låta dessa röster tystas ner.  
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1. Inledning 
 
Prostitution beskrivs ofta som världens äldsta yrke men utgör i själva verket världens äldsta 
förtryck (Anttila, 2009). Majoriteten av personer utsatta för prostitution är kvinnor (Lundberg 
Eriksson, Nygren & Moberg, 2017). Inom människohandel för sexuella ändamål utgörs 85 
procent av de utsatta av flickor eller kvinnor. När det sker en analys av de faktorer som 
påverkar att kvinnor befinner sig i prostitution och människohandel för sexuella ändamål bör 
det därför ske en reflektion kring den samhälleliga över- och underordning som finns mellan 
kvinnor och män (SOU, 2016). Prostitution utgör inte bara ett direkt våld mot de utsatta 
kvinnorna utan innebär även ett symboliskt våld som utgör en grund för den samhälleliga 
könsmaktsordningen (Lemoine & Bajric, 2016). Denna maktskillnad utgör en kränkning av 
mänskliga rättigheter och är en bidragande faktor till ojämställdhet mellan kvinnor och män 
(SOU, 2016). 
  
Prostitution finns i alla kommuner men endast en tredjedel av Sveriges kommuner har 
kunskap om att prostitution förekommer i den egna kommunen (Socialstyrelsen, 2007). Det 
finns ett antal kunskapsluckor som bör fyllas för att på ett bättre sätt kunna erbjuda olika typer 
av hjälp och stöd för utsatta kvinnor inom prostitution och människohandel för sexuella 
ändamål (Lundberg Eriksson, Nygren & Moberg, 2017). Regelbundna uppföljningar av 
fenomenets utveckling och omfattning i Sverige är av stor vikt för att kunna rikta insatserna 
rätt (SOU, 2010). Prostitution och människohandel för sexuella ändamål är ett allvarligt 
samhällsproblem där de utsatta kvinnorna befinner sig i en psykosocialt utsatt situation och 
därför har Sverige beslutat att endast kriminalisera förövarnas handlingar (SOU, 2010). En 
motivation till beslutet var att underlätta för de utsatta kvinnorna att söka hjälp och stöd då de 
inte riskerar någon påföljd. En kriminalisering av köp av sexuella tjänster utgör ett 
komplement i arbetet med att motverka prostitution och människohandel för sexuella ändamål 
men det innebär inte att fenomenet elimineras. Av denna anledning är det av stor vikt att 
bedriva ett uthålligt socialt arbete i det förebyggande och bekämpande arbetet (SOU, 2010). I 
Sverige ligger det främsta ansvaret för att hjälpa utsatta personer på kommunen och 
framförallt på socialtjänsten (https://www.nmtsverige.se). Beroende på var i Sverige de 
utsatta kvinnorna bor erbjuds hjälp- och stödinsatser i varierad form och utsträckning. I de tre 
storstäderna finns mottagningar som specifikt riktar sig till personer utsatta för prostitution 
och människohandel för sexuella ändamål. I övriga Sverige saknas i nuläget liknande 
mottagningar men det finns ett varierande antal frivilliga verksamheter, kommunala och 
statliga instanser samt myndigheter som arbetar med olika frågor kring problematiken 
(https://www.nmtsverige.se). Prostitution och människohandel för sexuella ändamål är en 
problematik som finns i alla kommuner i Sverige. I Sverige finns det professioner och 
verksamheter inom socialt arbete som arbetar aktivt med denna målgrupp. I nuläget finns det 
relativt lite forskning om ämnet och det är därför motiverat att utföra denna studie. 
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Studiens syfte och frågeställningar 
  
Syftet med studien är att undersöka hur professioner och verksamheter arbetar med kvinnor 
utsatta för prostitution och människohandel för sexuella ändamål. 
 
Det allmänna syftet har brutits ner i mer specifika frågeställningar. 

•   Vad finns det för hjälp- och stödinsatser för kvinnor utsatta för prostitution och 
människohandel för sexuella ändamål? 

•   Vad påverkar professionella- och verksamheters utformning och omfattning av arbetet 
med kvinnorna?   

 
Några ord om relevanta begrepp 
 
I studien återkommer begrepp som sexköpare, män och förövare av både informanter och 
tidigare forskning. Gemensamt för begreppen är att de syftar till personer som har betalat eller 
planerat att betala någon form av ersättning för en sexuell tjänst. Att benämna en sådan person 
som köpare förmedlar inte att personen i fråga utsätter någon annan för ett övergrepp. 
Benämns personen däremot som förövare poängteras det att denne har begått en brottslig 
handling och därför eftersträvas det i studien att använda detta begrepp. I studien återfinns 
begrepp som brottsoffer, kvinnorna, tjejerna och utsatta av informanter och tidigare 
forskning. Dessa begrepp syftar till kvinnor utsatta för prostitution eller människohandel för 
sexuella ändamål. En återkommande benämning för dessa personer är därför utsatta kvinnor 
för att betona den utsatta situationen som de befinner sig i och förmedla att prostitution inte är 
ett yrke. I studien har det varit svårt att kontinuerligt använda begreppen förövare och utsatta 
kvinnor utan att emellanåt använda de begrepp som informanterna och tidigare forskning 
använt sig av. 
  
Den 1 januari 1999 infördes ett förbud mot köp av sexuella tjänster vilken i folkmun kom att 
kallas för sexköpslagen. Denna lag upphörde att gälla 1 april 2005 när bestämmelsen 
överfördes till Brottsbalken. I studien kommer denna bestämmelse återkommande benämnas 
som sexköpslagen eller lagen. Denna lag syftar till att straffa de som köper sexuella tjänster 
och inte de som utsätter kvinnor för människohandel för sexuella ändamål; hallickar och 
människohandlare. 
  
I studien återkommer begreppen prostitution och människohandel för sexuella ändamål. Värt 
att tydliggöra gällande dessa begrepp är att de benämner samma typ av fenomen, sex mot 
ersättning. I studien benämns dessa två begrepp för att tydliggöra de skillnaderna i livsvillkor 
och orsaker till att kvinnorna har drabbats av denna utsatthet. Människohandel för sexuella 
ändamål sker främst i syfte att utnyttja någon i prostitution. Således innefattar begreppet 
prostitution även människohandel för sexuella ändamål. 
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Ansvarsfördelning 
  
Under de intervjuer som genomfördes på informanternas arbetsplats var vi alla tre aktiva 
deltagare med ansvar för varsin del av intervjuguiden. I de fall intervjuerna genomfördes via 
telefon ledde två av oss intervjuerna medan den tredje personen medverkade som observatör. 
Uppdelningen gjorde att vi alla hade ansvar för lika många intervjuer. Vi transkriberade sedan 
en tredjedel var av intervjuerna. Vi tog ut meningsbärande enheter gemensamt under tre av 
intervjuerna och resterande tre delade vi upp. Under forskningsprocessen har vi ständigt suttit 
tillsammans och arbetat med innehållet. Vi har därför gemensamt bearbetat, analyserat och 
diskuterat uppsatsens innehåll. Undantag finns under uppbyggnaden av Bakgrund & tidigare 
forskning där vi delade upp sökandet av fakta och sammanställandet av dess relevanta 
information. Därefter bearbetades sammanställda fakta tillsammans. Att vi har format 
uppsatsen gemensamt har möjliggjort för alla att ha en åsikt om innehållet, att vi har gjort 
gemensamma tolkningar i analysen och att vi har dragit slutsatser alla står för. Vi har på detta 
sätt tagit hänsyn till allas synvinklar och åsikter om de ämnen som berörts. Arbetssättet har 
varit tidskrävande men inneburit fler fördelar än nackdelar för vår forskningsprocess.  
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2. Metod 
 
Ansatsen i studien är kvalitativ. Det innebär att vikt läggs vid det som berättas och 
informanternas egna beskrivningar av sina upplevelser gällande fenomenet som undersöks 
(Bryman, 2011). Valet att använda en kvalitativ metod föll sig naturligt då målet med studien 
är att utgå från informanternas egna perspektiv och kunskap kring ämnet för att få en 
förståelse för fenomenet. Inom kvalitativ forskning finns ett intresse för meningsfulla 
innebörder och fokus ligger på vad individer ser som viktigt att uppmärksamma. Det läggs 
även vikt vid att tolka och analysera den sociala verklighet som är relevant för det fenomen 
som undersöks (Alvehus, 2013). 
 
Förförståelse  
 
Vår förförståelse kring ämnet grundar sig i den samhälleliga debatten kring kvinnors 
orättvisor och det patriarkala samhället. Kvinnors rättigheter ser vi som en viktig fråga och är 
något som vi vill arbeta för att stärka. Idag är kampen för ett jämställt samhälle aktuellt och 
visar sig i rörelser som bland annat Me too. Vi är medvetna om att detta är någonting som 
påverkar vår syn på kvinnor och mäns olika livsvillkor samt relationen dem emellan. Vi har 
ingen specifik förförståelse och kunskap kring prostitution och människohandel för sexuella 
ändamål men våra tankar om problematiken färgas såklart av vår syn på de maktstrukturer 
och förtryck som finns mellan könen.  
 
Urvalsförfarande 
  
För att vara aktuell som informant i vår studie fanns ett krav att personen i fråga skulle arbeta 
med kvinnor utsatta för prostitution och/eller människohandel för sexuella ändamål. 
Ytterligare krav fanns att informanterna skulle arbeta inom olika verksamheter inom socialt 
arbete då vi ville säkerställa en bredd av erfarenheter och arbetssätt. Vi valde att inrikta oss på 
informanter som är verksamma inom Sverige men inte begränsa oss till en specifik stad eller 
region. Detta då de professioner vi ville intervjua var verksamma inom olika städer och 
regioner. Vår urvalsstrategi är ett målinriktat urval och de personer och verksamheter som 
valdes ut är därför relevanta för förståelsen av den sociala företeelse vi ämnar undersöka 
(Bryman, 2011). 
  
Vi började vårt urvalsförfarande med att ta reda på vilka verksamheter i Sverige som arbetar 
med människor som är eller har varit utsatta för prostitution och människohandel för sexuella 
ändamål genom sökmotorn Google. Vi använde sökord som exempelvis; hjälp för 
prostituerade, människohandel för sexuella ändamål, prostitution, kvinnojour och 
prostitutionsenheter. Genom dessa sökningar kunde vi ta del av hemsidor för verksamheter 
som arbetar med kvinnor utsatta för detta. Via dessa hemsidor kunde vi även ta del av 
kontaktuppgifter till verksamma inom verksamheterna vilka vi valde att kontakta via mejl. En 
del av de kontaktuppgifter vi kunde ta del av via hemsidorna var inaktiva och gick därför inte 
att kontakta. Ett fåtal av de mejl som skickades ut besvarades inte, vilket ledde till ett bortfall 
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av relevanta informanter för vår studie. Av de som svarade på våra mejl hade majoriteten 
möjlighet och intresse att delta. Genom detta fick vi sex informanter till studien. 
 
Informanterna har bestått av personer som arbetar på verksamheter inom socialt arbete som på 
olika sätt är relevanta för arbetet med problematiken. En informant är en regionskoordinator 
för prostitution och människohandel som arbetar på uppdrag av kommun, landsting, 
länsstyrelsen och jämställdhetsmyndigheten. Personen har socionomutbildning och stor 
erfarenhet av att arbeta med våld mot kvinnor. En annan informant är en kriminalinspektör 
inom en spaningssektion på en utredningsenhet särskilt specialiserad på människohandel inom 
den statliga polismyndigheten. Intervju har också genomförts med en socialsekreterare inom 
en kommunstyrd Mikamottagning. Personen har socionomutbildning och erfarenhet av att 
arbeta med våldsutsatta kvinnor. Ytterligare en informant är en socialsekreterare på 
vuxenenheten inom socialtjänsten i en mellanstor stad. Personen har socionomutbildning och 
lång erfarenhet av att arbeta inom socialtjänsten. Inom frivillighetsorganisationen Talita har 
intervju genomförts med en anställd som har läst statsvetenskap, kriminologi och sexologi. 
Personen har erfarenhet av att arbeta med kvinnor utsatta för prostitution. Den sista 
informanten till studien är en volontär på en politiskt och religiöst obunden ideell förening vid 
namn Rosenlundstödet. Personen genomför i nuläget en masterutbildning inom sociologi. 
Gemensamt för alla informanter är att de i studien representerar de verksamheter som vi 
fortsättningsvis refererar till.  
 
Intervjuer som datainsamlingsmetod 
  
Kvalitativa intervjuer möjliggör ett tillmötesgående förhållningssätt där intervjupersonen i 
varierande grad kan styra samtalets riktning. En sådan intervju kan vara en semistrukturerad 
intervju där utgångspunkten är vad intervjupersonen själv anser är av värde för ämnet 
(Bryman, 2011). En intervjuguide till en semistrukturerad intervju består vanligtvis av 
generella frågeställningar och övergripande teman för att möjliggöra för intervjupersonen att 
fritt förhålla sig och till viss del styra intervjuns riktning. Kvalitativa intervjuer möjliggör för 
forskaren att ta del av intervjupersonens egna uppfattning om det valda ämnet vilket ses som 
en fördel vid utforskandet av ett särskilt fenomen. Då subjektiva intryck alltid påverkar denna 
form av datainsamlingsmetod är det av stor vikt att forskaren har ett kritiskt förhållningssätt 
till analysen av den insamlade empirin (Kvale & Brinkmann, 2014). 
 
Intervjuguiden har bestått av generella frågeställningar och övergripande teman för att 
möjliggöra ett fritt förhållningssätt för intervjupersonerna (se bilaga 1). En fördel med 
semistrukturerade intervjuer var att det gav utrymme att ställa relevanta följdfrågor och låta 
intervjupersonerna till viss del styra intervjuerna. I de två fall då vi genomförde intervjuer på 
informanternas arbetsplats upplevde vi svårigheter vi inte upplevde under intervjuer via 
telefon. Det fanns svårigheter i att avbryta intervjupersonen och komma in på rätt spår igen 
om hen styrde intervjun i en riktning som inte var relevant för studiens syfte. Gemensamt för 
två intervjuer var att vi genomförde intervjun på en plats som informanten själv valde, vilket 
blev respektives arbetsplats. Under dessa intervjuer var vi alla tre aktiva deltagare med ansvar 
för varsin del av intervjuguiden. I fyra fall genomfördes intervjuer via telefon. Vid dessa 
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tillfällen har intervjuerna genomförts i en mer strukturerad form för att förenkla 
kommunikationen. Detta visar sig genom att vissa frågor i intervjuguiden upplevs som mer 
specifika (se bilaga 1). Gemensamt för genomförandet av dessa intervjuer var att två av oss 
ledde intervjuerna medan den tredje personen medverkade som observatör. Vi upplevde att 
det fungerade bäst när ansvaret för intervjuguiden fördelades genom att ställa varannan fråga. 
En fördel med att ha intervjuer via telefon var att intervjupersonerna hade lättare att hålla sig 
till ämnet och ge korta och koncisa svar. En annan fördel var att vi har haft möjlighet att 
intervjua personer i andra städer vi annars inte hade kunnat intervjua. En nackdel var dock att 
det inte var möjligt att läsa av varandras kroppsspråk och intervjupersonernas reaktioner på 
frågorna (Bryman, 2011). Av denna anledning uppstod tillfällen då vi pratade i mun på 
varandra. 
 
Innehållsanalys som analysmetod 
 
Kvalitativ innehållsanalys är en metod som innebär att det insamlade materialet analyseras 
stegvis och fokus ligger på att identifiera olikheter och likheter. Denna innehållsanalys är 
lämpad att använda sig av då människors individuella erfarenheter kring ett specifikt ämne 
undersöks (Graneheim & Lundman, 2003). Av denna anledning är kvalitativ innehållsanalys 
passande för vår studie. Metoden innefattar transkribering av det insamlade materialet, 
kodning och kategorisering för att sedan bilda teman. Den kvalitativa innehållsanalysen kan 
delas in i tre olika metoder, en av dessa är den konventionella innehållsanalysen (Graneheim 
& Lundman, 2003). Denna metod används generellt inom studier med syfte att beskriva ett 
fenomen och lämpar sig bäst när befintliga teorier och tidigare forskning kring ämnet är 
begränsad (Hsieh & Shannon, 2005).  
 
Genom att använda en konventionell innehållsanalys har vi transkriberat det insamlande 
materialet efter genomförda intervjuer. Vi transkriberade en tredjedel var av intervjuerna. 
Därefter läste vi noggrant igenom transkriberingen och markerade de meningar som vid första 
anblick upplevdes vara relevanta för vår studie, alltså meningsbärande enheter (Graneheim & 
Lundman, 2003). Vi tog ut meningsbärande enheter gemensamt under tre av intervjuerna och 
resterande tre delade vi upp. Meningarna fördelades sedan in under koder som vi under 
transkriberingen skapade. Genom att använda oss av en konventionell innehållsanalys har 
kodningen skett förutsättningslöst utan förutbestämda kategorier. Koderna blev följande; 
stödinsatser, prostitution och människohandel för sexuella ändamål, uppsökande arbete, mål, 
samverkan, metod i arbetet, brister och behov, preventionsarbete, efterfrågan, lagen, orsaker 
och verkan, missbruk, psykisk ohälsa och trauman samt samhällelig nivå. Koderna uppkom 
under transkriberingen av det inspelade materialet då vi såg samband i den information som 
inhämtats från informanterna. Vi sorterade därefter meningarna under varje kod och läste 
igenom materialet åter en gång för att upptäcka överflödig information och markera skillnader 
och likheter i informanternas berättelser. Under denna process upptäckte vi att det fanns 
meningsbärande enheter som inte kunde placeras under någon av de befintliga koderna. Dessa 
tilldelades en ny kod; pornografi. Utifrån koderna kunde vi upptäcka tre övergripande teman 
som tillsammans besvarar studiens syfte och frågeställningar. Dessa tre teman blev följande; 
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Orsaker & verkan, Arbetet med kvinnor utsatta för prostitution och människohandel för 
sexuella ändamål samt Brister & behov.  
 

Meningsbärande enhet Kod Kategori Tema 

“Ingenting hade kunnat ske 
om inte alla samverkar för 
kvinnornas bästa.” 

Alla måste 
samverka 

Samverkan Arbetet med kvinnor 
utsatta för prostitution 
och människohandel för 
sexuella ändamål 

“Har man inte samma 
kunskapsgrund kring de här 
kvinnornas rättigheter och 
brottsofferstatus då blir det 
svårjobbat.” 

Vikten av en 
gemensam 
kunskapsgrund 

Metod i 
arbetet 

Arbetet med kvinnor 
utsatta för prostitution 
och människohandel för 
sexuella ändamål 

Figur 1, Exempel på steg i innehållsanalysen. 
 
Etiska aspekter 
 
Vid inledandet av denna studie förde vi en diskussion kring vilka som kunde vara lämpliga 
informanter. I enlighet med 10 § lag (2003:460) om etikprövning av forskning som avser 
människor får forskning inte godkännas om det förväntade resultatet kan uppnås på ett annat 
sätt som innebär mindre risker för forskningspersonernas hälsa, säkerhet och personliga 
integritet. För att denna studie ska vara etiskt godtagbar valde vi därför att intervjua 
professionella som arbetar med den relevanta problematiken då vi kom fram till att kvinnor 
utsatta för prostitution eller människohandel för sexuella ändamål redan befinner sig i en 
utsatt situation. 
  
Forskaren ska ge grundlig information om vad ett deltagande i studien innebär och vad som 
förväntas av informanterna innan de tar ställning till ett deltagande (Vetenskapsrådet, 2002). 
För att uppfylla detta har vi delgett information om syftet med deras eventuella medverkan 
samt information om studien. Därefter har vi i de flesta fall haft telefonkontakt med 
informanterna där vi har förklarat mer utförligt vad ett deltagande i studien innebär samt 
delgett den information som vi sedan skickade ut i ett informationsbrev till de informanter 
som valt att delta (se bilaga 2). Detta brev har upprättats i enlighet med 16 § lag (2003:460) 
som beskriver vad det finns en skyldighet att informera om. Brevet har innefattat information 
om vilka vi är, att vi säkerställer informanternas anonymitet genom att avidentifiera deras 
namn samt verksamhetens geografiska läge, att deltagandet i studien är frivilligt samt att 
informanterna när som helst har rätt att avbryta sin medverkan. Då vi inte anser att ett 
deltagande i studien innebär några risker för informanterna har det inte funnits anledning att 
informera om detta. Vi har hanterat vårt material konfidentiellt och den insamlade empirin har 
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endast använts för att besvara studiens syfte. Allt detta i enlighet med forskningsetiska 
riktlinjer (Vetenskapsrådet, 2002). 
 

Reflektion och diskussion kring den valda metoden 
 
Prostitution och människohandel för sexuella ändamål är ett brett och komplext socialt 
problem. Av denna anledning har vi tvingats begränsa både studiens geografiska område och 
beskrivningen av problematikens omfattning. Vi valde att endast rikta in oss på Sverige då 
lagstiftning, synsätt samt politiska och ideologiska förhållningssätt varierar mellan länder. Vi 
har inte begränsat vår studie till en specifik stad eller region då vi ville undvika en 
kunskapslucka. Att endast rikta in sig på en specifik stad hade inneburit en mindre 
representativ bild av hur hjälp- och stödinsatser ser ut i Sverige. Vi har därför haft en del 
intervjuer via telefon vilket har varit en fördel då vi fått en kunskap som annars inte hade varit 
möjlig att nå. Syftet med vår studie är att undersöka hur professioner och verksamheter 
arbetar med kvinnor utsatta för prostitution och människohandel för sexuella ändamål. Av 
denna anledning har vi valt att våra informanter får representera både sin profession och 
verksamhet. Vi är medvetna om att detta kan innebära att de svar vi fått inte alltid kan 
generaliseras till alla verksammas uppfattning av problematiken och verksamheternas arbete. 
Att inte låta informanterna representera sina verksamheter hade dock inneburit att vi hade haft 
svårigheter med att besvara vårt syfte. Detta då vi inte hade haft möjlighet att intervjua alla 
verksamma inom respektive verksamheter. För att minska risken för en alltför personlig 
uppfattning från våra informanter har vi genom vår intervjuguide formulerat frågor som 
möjliggör svar som innefattar hela verksamheten och inte endast den specifika 
representantens arbetssätt (se bilaga 1).  
  
Vi valde att endast skriva om prostitution och människohandel för sexuella ändamål med en 
utgångspunkt där kvinnor är de utsatta och männen är de som begår dessa övergrepp. Detta då 
det är den vanligaste omständigheten. Vi är medvetna om att denna problematik även drabbar 
personer som inte identifierar sig som kvinnor och att det finns undantag där även personer 
som inte identifierar sig som män begår övergrepp (SOU, 2016). De begränsningar som gjorts 
har inneburit att vi har haft möjlighet att få en något fördjupad bild av den valda inriktningen. 
De kan dock leda till en vinklad och förenklad bild av detta sociala problem. Detta är som 
tidigare nämnt så pass breda och komplexa problem att det hade varit omöjligt att undersöka 
alla sidor av fenomenet. Det är anledningen till ytterligare begränsningar. Exempel på sådant 
som denna studie inte har berört är lagen som förbjuder koppleri (6 kap. 12 § Brottsbalken) 
och problematiken kopplat till de människohandlare som utsätter dessa kvinnor för skada. 
Huvudfokus har till stor del blivit de kvinnor som inkluderas av det svenska välfärdssystemet 
samt de män i Sverige som efterfrågar sexuella tjänster då det är dessa som de professionella 
vi intervjuat främst kommer i kontakt med. Anledningen till detta fokus är att informanterna 
till viss del har getts möjlighet att styra intervjuerna. Vi är medvetna om att studiens 
urvalsförfarande har påverkat den riktning studien tagit och att det är möjligt att vi hade fått 
andra fokusområden, inriktningar och begränsningar om informanterna utgjorts av 
professionella från andra verksamheter inom socialt arbete. 
 



	   9	  

Vår förförståelse har varit avgörande för vilket fokus vi har valt för uppsatsen. Då vi har 
färgats av samhällsdebatten kring kvinnors utsatthet och bristande rättigheter föll det sig 
naturligt att rikta in oss på professioner och verksamheter som arbetar med just kvinnor 
utsatta för prostitution och människohandel för sexuella ändamål. Ett exempel på hur vår 
förförståelse har påverkat studien är vid utformningen av intervjuguiden då vi valde att 
benämna ett tema De utsatta kvinnorna. Genom att göra detta utgick vi från att kvinnorna är 
utsatta vilket kan ha försvårat för informanterna att själva delge sin definition. Vid de 
tillfällen informanterna yttrade sig om andra grupper utsatta för prostitution och 
människohandel för sexuella ändamål styrde vi riktningen på intervjun tillbaka till de utsatta 
kvinnorna. Då vi vill nå ett jämlikt samhälle och stärka utsatta kvinnors rätt till hjälp- och 
stödinsatser kan vår studie ha påverkats av detta. Vid insamlandet av empiri har vi haft ett 
neutralt förhållningssätt och gjort vårt bästa för att inte påverka och ifrågasätta informanternas 
svar under intervjutillfälle. Vid insamlandet av bakgrund och tidigare forskning har vi även 
här försökt att behålla vår objektivitet. Detta har vi gjort genom att inte endast söka forskning 
och historik som stödjer våra förväntade resultat.  
 
För att skapa en hög tillförlitlighet till studiens resultat har vi hanterat empiri och analyserat i 
enlighet med vald insamlingsmetod, studiens fokus och urvalsförfarande (Bryman, 2011). Det 
finns svårigheter med att generalisera vår studies resultat till hur professioner och 
verksamheter inom socialt arbete arbetar med denna problematik i Sverige då den är utförd 
med ett målstyrt urval och inte har skett slumpmässigt (Bryman, 2011). I kvalitativ forskning 
används vanligtvis ett begränsat urval vilket gör det svårare att generalisera resultaten till 
andra verksamheter och geografiska områden (Bryman, 2011). Det är eftersträvansvärt att 
ingående beskriva studiens urvalsförfarande, datainsamlingsmetod och i vilket sammanhang 
studien är genomförd samt föra en diskussion kring dess påverkan på resultatet. Detta för att 
försäkra överförbarhet (Bryman, 2011). Vi är medvetna om att resultaten från vår studie är 
bundna till den kontext i vilken informanterna har befunnit sig i under tiden för intervjun 
vilket gör studien svår att upprepa och generalisera (Bryman, 2011). Det är svårt att upprepa 
denna typ av studie då sociala miljöer och betingelser är i ständig förändring. För att få en god 
överensstämmelse mellan observationer och tolkningar har vi under forskningsprocessen 
bearbetat den insamlade empirin tillsammans och gjort gemensamma tolkningar (Bryman, 
2011).  
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3. Bakgrund & tidigare forskning 
 
I detta kapitel redovisas relevant bakgrundsinformation i form av historik, professioner och 
befintliga hjälp- och stödinsatser samt den tidigare forskning som kunnat återfinnas gällande 
problematiken.  
 
Historik 
  
År 1999 var Sverige först i världen med att lagstadga förbud mot köp, men inte försäljning, av 
sexuella tjänster (SOU, 2010). Idag återfinns denna bestämmelse i 6 kap. 11 § Brottsbalken. 
Genom att förbjuda köp av sexuella tjänster fanns en förhoppning om att det skulle verka som 
en avskräckande faktor för förövare i kampen mot prostitution. Det ansågs att prostitution var 
ett stort hinder för att nå ett jämställt samhälle och att relationer mellan kvinnor och män 
måste kännetecknas av hänsyn och ömsesidig respekt för att ett jämställt samhälle ska vara 
möjligt. Eftersom ett jämställt samhälle eftersträvades ansågs det vara oacceptabelt att män 
skulle utnyttja kvinnor sexuellt mot någon form av ersättning. En kriminalisering av köp av 
sexuella tjänster skulle därför fungera normbildande genom att visa både samhället och andra 
länder vilket ställningstagande som hade tagits kring ämnet (SOU, 2010). 
  
Förbudet mot köp av andra människors kroppar har haft avsedd effekt och är en viktig del i 
arbetet att förebygga och bekämpa prostitution och människohandel för sexuella ändamål i 
Sverige (SOU, 2010). Sedan 1995 har den prostitution som sker på gatan mer än halverats, 
antalet eskortannonser på nätet har dock ökat markant. Av denna anledning anses prostitution 
vara mer lättillgänglig än någonsin (Lundberg Eriksson, Nygren & Moberg, 2017). Kvinnor 
utsatta för prostitution och människohandel för sexuella ändamål blir i stor utsträckning 
kontrollerade. Det handlar alltid om att förövaren besitter makt och att den utsatte blir 
utnyttjad vilket innebär att prostitution omöjligt kan vara frivilligt. 
  
Människohandeln för sexuella ändamål är en internationell industri (SOU, 2010). Genom 
förbudet mot att köpa sexuella tjänster är det svårare för organiserad prostitution och 
människohandel för sexuella ändamål att etablera sig i Sverige. Uppskattningsvis faller fyra 
miljoner människor offer för människohandel för sexuella ändamål varje år, majoriteten av 
dessa är kvinnor och barn. De transporteras och säljs för att utnyttjas i främst prostitution 
(SOU, 2016). Människohandel för sexuella ändamål sker i tre led. Det första ledet är någon 
typ av åtgärd, exempelvis rekrytering och transport av en person. Nästa led innebär att denna 
åtgärd sker genom olovliga medel som hot, våld, tvång eller utnyttjande av en människas 
särskilt utsatta situation. För att detta brott sedan ska räknas som människohandel för sexuella 
ändamål måste de två första leden ske med ett syfte att utnyttja personen genom exempelvis 
prostitution eller annat sexuellt utnyttjande (Stenberg Riberio, 2010). 
 
Bidragande faktorer till att kvinnor hamnar i prostitution eller människohandel för sexuella 
ändamål kan vara tidigare erfarenheter av att ha befunnit sig i fattigdom, riskmiljöer, förtryck, 
arbetslöshet eller diskriminering. Andra påverkande faktorer har visat sig vara psykisk ohälsa, 
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missbruk, våld i nära relation eller att ha blivit lovad ett bättre liv i västvärlden (Stenberg 
Riberio, 2010). Majoriteten av alla kvinnor utsatta för prostitution och människohandel för 
sexuella ändamål har blivit utsatta för sexuella övergrepp under barndomen vilket leder till 
stor ångest, hjälplöshet och vanmakt hos den utsatte. Av denna anledning är det viktigt att ha 
stöd från människor omkring sig för att minska risken för dålig självkänsla och utsatthet i 
vuxen ålder (Kjnzl & Biebl, 1992). 
 
Professioner & befintliga hjälp- och stödinsatser 
  
Vilken hjälp som finns att tillgå för kvinnor utsatta för prostitution och människohandel är 
beroende av var i Sverige de befinner sig (Åkerman & Svedin, 2012). Länsstyrelsen har i 
samarbete med Nationellt Metodstödsteam mot Prostitution och Människohandel (NMT) tagit 
fram nationella riktlinjer som ska vara applicerbara för aktörer inom alla kommuner, landsting 
och myndigheter som arbetar med problematiken (Cederlöf, Stenberg Ribeiro & Lyckner, 
2011). Dessa riktlinjer beskriver dock inte vilken behandling som verksamheter ska erbjuda. 
  
Kommunen har det främsta ansvaret att erbjuda hjälp och stöd till de personer som vistas i 
kommunen (https://www.nmtsverige.se). Kommunens socialtjänst har i uppgift att bistå med 
omsorg och service, upplysningar, råd, stöd och vård samt bistånd av olika slag. De ska även 
verka uppsökande. Gällande kvinnor utsatta för prostitution och människohandel för sexuella 
ändamål är Sveriges frivillighetsorganisationer en viktig faktor då de erbjuder specifikt stöd 
och skyddade boenden till denna målgrupp (https://www.nmtsverige.se). Något som är 
avgörande för prostitution och människohandel för sexuella ändamål och dess omfattning är 
hur polisen prioriterar att kontrollera att förbudet mot att köpa sexuella tjänster efterlevs för 
att fler förövare ska kunna lagföras. Det är därför centralt vilken mängd resurser som läggs på 
arbetet för att bekämpa detta samhällsproblem (SOU, 2010). 
  
Det finns föreställningar om att prostitution och människohandel för sexuella ändamål endast 
existerar i storstäder. Enligt en kartläggning genomförd år 2014 framkom det att 
eskortannonser finns överallt i Sverige (Lundberg Eriksson, Nygren & Moberg, 2017). Endast 
en tredjedel av Sveriges kommuner har kunskap om att detta förekommer i den egna 
kommunen (Socialstyrelsen, 2007). Trots omfattningen återfinns de kommunala 
verksamheterna som är specialiserade att arbeta mot fenomenet endast i de tre storstäderna 
(Åkerman & Svedin, 2012). Verksamheternas arbete består av tre delar; det strukturella 
arbetet, behandlingsarbetet samt det uppsökande arbetet som sker både på gatan och på 
eskortsidor på internet (Cederlöf, Stenberg Ribeiro & Lyckner, 2011). Syftet är att minska 
prostitution och människohandel för sexuella ändamål och erbjuda utsatta råd, stöd, hjälp och 
behandling för att ta sig ur sin situation och hitta andra vägar i livet. I resterande delar av 
Sverige hänvisas kvinnorna till sjukvård och socialtjänst inom den kommun de vistas i, där 
finns det inget specialiserat stöd specifikt riktat till dem (Åkerman & Svedin, 2012). 
  
För att kunna erbjuda stödinsatser till kvinnor utsatta för prostitution och människohandel för 
sexuella ändamål krävs en förståelse för sambandet mellan fenomenet och sociala problem 
(Socialtjänstförvaltningen, 2006). Ett första steg för att kunna förändra sin livssituation är att 
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de grundläggande behoven är tillgodosedda. Det innebär att kvinnorna bör förses med en 
bostad, en sysselsättning och försörjning. Det är viktigt att den hjälp och stöd som erbjuds 
tillgodoses på ett flertal nivåer under en längre tid. Empowerment har visat positiva resultat 
och gett utsatta kvinnor bra förutsättningar att ta kontroll över sina liv 
(Socialtjänstförvaltningen, 2006). Det är av stor vikt att professionella stöttar kvinnor utsatta 
för prostitution och människohandel för sexuella ändamål att skapa trygga sociala nätverk då 
det minskar risken för dem att åter hamna i exploatering. Arbetet med dessa kvinnor bör inte 
endast utgå från ett individuellt perspektiv utan det bör även ske med en medvetenhet kring 
den struktur som präglar denna utsatthet (Hedin & Månsson, 1998). 
  
Att vara utsatt för prostitution och människohandel för sexuella ändamål kan leda till negativa 
följder för den utsatte. Då misshandel, övergrepp, isolering, förnedring och olika typer av hot 
är återkommande leder detta i många fall till att kvinnorna drabbas av posttraumatisk stress 
syndrom (PTSD), depression och ångestkänslor (Stenberg Riberio, 2010). Symptomen av 
PTSD är vanligtvis långvariga och ger upphov till intensiv rädsla, påträngande återupplevelser 
och mardrömmar (Samelius, 2007). Kognitiv beteendeterapi har visat sig vara den mest 
lovande behandlingen vid PTSD. I de fall behandling utformas för kvinnor utsatta för 
prostitution och människohandel för sexuella ändamål innehåller den bland annat utbildning 
om syndromet, stresshantering med avslappningsövningar, möjlighet att prata om traumat och 
förbättring av självbild (Kubany, Hill, Owens, Iannce-Spencer, McCaig, Tremayne & 
Williams, 2004). En annan behandling som har visat goda effekter är psykoterapi då den 
möjliggör för kvinnorna att bearbeta traumatiska upplevelser som inträffat både under tiden i 
prostitution och tidigare i livet (Hedin & Månsson, 1998). I en studie om vilka effekter 
samtalsterapi ger personer med erfarenhet av att ha varit utsatt för sex mot ersättning har det 
visat sig att majoriteten av de som deltog efter avslutad samtalsterapi upplevde en bättre 
självkänsla och psykisk hälsa, hade avslutat destruktiva förhållanden och var inte längre utsatt 
för exploatering. Viktigt att uppmärksamma är att samtalsterapin inte följde någon 
behandlingsmodell då det saknas både nationellt och internationellt (Kjellgren, Priebe & 
Svedin, 2012). 
  
Inom forskning är kvinnodominerade fenomen generellt inte prioriterade (Zachariasson, 
2016). I nuläget saknas forskningsbaserad kunskap när det gäller skadeeffekter och orsaker 
till prostitution och människohandel för sexuella ändamål. I decennier har forskare påpekat 
avsaknaden av forskning gällande detta utan att en förbättring har skett. De hjälp- och 
stödinsatser som finns att tillgå baseras därför inte på forskning utan bygger främst på 
föreställningar kring denna målgrupp och dess problematik. Som följd av detta upplever 
många utsatta kvinnor att de inte kan känna igen sig i de definitioner och omständigheter som 
beskrivs inom verksamheter som arbetar med målgruppen (Skilbrei & Westlund, 2009).  
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4. Teorier 
 
Studien utgår från ett genusperspektiv. Följaktligen utgörs detta kapitel av samhällsstrukturer 
och ideologiska förhållningssätt inom genusforskning. Prostitution och människohandel för 
sexuella ändamål är ett komplext fenomen vilket gör att det inte finns några teorier om ämnet 
i vanlig klassisk bemärkelse.   
 

Samhällsstrukturer 
  
Prostitution och människohandel för sexuella ändamål präglas av förtryck. En välkänd 
definition att begreppet förtryck är skriven av Iris Marion Young. 
  

[...] de orättvisor som vissa grupper drabbas av till följd av ofta omedvetna 
föreställningar och beteendemönster bland vanliga, hyggliga medmänniskor i 
vardagliga möten, i medier och kulturella stereotyper, i kontakt med byråkratiska 
strukturer och hierarkier och på̊ de vanliga ’marknaderna’ – det vill säga mitt i det 
alldagliga livets göranden och låtanden. (Mattsson, 2015). 

  
Detta citat syftar till att uppmärksamma att alla är en del i att upprätthålla förtryck i olika 
former genom omedvetna handlingar i vardagen. Tankar om förtryck leder ofta till extrema 
associationer som kopplas till hatbrott och uttalad rasism, handlingar som de flesta människor 
tar avstånd från. Young menar dock att vi alla är en del av ett sådant förtryck. Det är omöjligt 
att eliminera förtryck om inte alla tar ansvar för sina handlingar och tankesätt samt slutar 
bortförklara andras handlingar och förlöjliga de som synliggör rasism och förtryck. Förtryck 
behöver inte vara uppenbart diskriminerande handlingar och uttryckta tankar, det skapas och 
upprätthålls även i otydliga former (Mattsson, 2015). 
  
Konstruktionen av kön är en livslång process som relaterar till olika normer i samhället men 
som även har olika betydelse i olika kontexter samt påverkas av olika strukturer. Den 
feministiska synen på kön är att det är en social konstruktion där det finns en hierarkisk 
skillnad där det som anses ”manligt” överordnas det som anses ”kvinnligt”, det finns en 
förutbestämd maktskillnad. Könskonstruktionen måste förstås utifrån att den påverkar 
kvinnors handlingsmöjligheter och de begränsningar som följer av detta. En förståelse för de 
konstruktioner som finns kopplade till kön och sexualitet är av stor vikt för att se de 
underliggande orsakerna till prostitution (Westerstrand, 2008). Sexualitet har en central 
betydelse när det kommer till makten mellan män och kvinnor och tar uttryck i våldtäkter, 
våld i hemmet, incest, sexuellt ofredande, prostitution och pornografi (Liljeström, 1990). 
  
Förväntningar på kvinnor respektive män påverkas av könskonstruktioner och formas utifrån 
normer. I sin tur formar detta även andra normer, som exempelvis heterosexualitet. 
Heterosexualiteten påverkar prostitution då det involverar köpande män och säljande kvinnor 
vilket blir ett fenomen som påverkas av normer kopplade till andra arenor i samhället 
(Westerstrand, 2008). Sociala strukturer präglas av normer som exkluderar och marginaliserar 
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grupper i minoritet, som exempelvis rasifierade kvinnor (Crenshaw, 1991). Inom feminism 
överlag existerar en vithetsnorm som leder till att rasifierade kvinnor inte representeras och 
därmed marginaliseras. När det gäller mäns våld mot kvinnor finns det flera nivåer att ta 
hänsyn till. Utsattheten för rasifierade kvinnor är vanligtvis ett resultat av intersektionella 
mönster som präglas av sexism och rasism. Det är vanligt att det våld kvinnor utsätts för 
formas av ett flertal dimensioner, som exempelvis klasstillhörighet och etnicitet (Crenshaw, 
1991).             
  
De maktstrukturer som finns i samhället påverkar det sociala arbetet på flera sätt. Både genom 
de föreställningar människor bär med sig som påverkar hur de bemöter varandra och genom 
organisationers arbetssätt. Inom socialt arbete är det av stor vikt att inte upprätthålla 
maktstrukturer och förtryck, men likt alla människor i samhället har professionella omedvetna 
föreställningar och beteendemönster trots sin vilja att göra gott för andra. Det är 
professionellas ansvar att göra sig medveten om egna och andras föreställningar kring den 
målgrupp som de möter. Att medvetandegöra detta leder till en bidragande förändring av 
samhällsstrukturer och är ett första steg i att förändra omedvetna handlingar (Mattsson, 2015). 
  
Inom socialt arbete utformas vissa kategorier för att skapa förståelse för de olika 
målgrupperna och få en kunskap om hur verksamheter och insatser bör struktureras för att 
möta varierande behov. Kategorierna kan utgöras av problemområden som exempelvis 
fattigdom, kriminalitet och missbruk. Personer kan även kategoriseras utifrån ålder. Att 
konstruera kategorier utifrån föreställningar kring specifika målgrupper blir problematiskt då 
det upprätthåller och skapar stereotyper som människor i behov av stöd måste leva upp till. 
Utöver de kategorier som skapas inom verksamheter påverkas arbetet även av yttre 
samhälleliga strukturer såsom föreställningar om kön, sexualitet, etnicitet och klass 
(Mattsson, 2015). 
 
Ideologiska förhållningssätt 
  
Inställningen till prostitution kan delas in i två övergripande ideologiska förhållningssätt. En 
av dessa kallas för normaliseringsposition och präglas av att prostitution ses som en godtagen 
företeelse och att den därmed bör normaliseras (Westerstrand, 2008). Förespråkarna 
accepterar och vill normalisera prostitution då de menar att det inte är prostitutionen som är 
ett problem utan det stigma som finns kopplat till de kvinnor som befinner sig i det. Att 
normalisera prostitution skulle innebära att kvinnorna inte far illa samt att det utmanar 
normerna kring kvinnlig sexualitet då de ser på kvinnan som fria individer att använda sina 
kroppar till vad de vill (Westerstrand, 2008). 
  
Det andra ideologiska förhållningssättet benämns abolitionistisk position och menar att det 
bör ske ett arbete för att motverka prostitution och att det inte bör ses som en accepterad 
företeelse (Westerstrand, 2008). I Sverige syftar kriminaliseringen av att köpa sexuella 
tjänster till den abolitionistiska positionen (Levy & Jakobsson, 2014). Prostitution utgör en 
handel av sexuella tjänster som innefattar våld, tvång, kvinnors stigmatisering och påverkas 
av en samhällelig uppfattning om kvinnor. Förespråkare för abolitionismen menar därför att 
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de omständigheter som råder inom prostitution alltid måste finnas i åtanke för att kunna förstå 
fenomenet. Fenomenet har uppkommit endast som följd av sådana som lurar kvinnor in i 
prostitution för egen vinning. De förnekar påståendet att kvinnor som utsätts har valt sin 
situation själva och menar istället att kvinnorna är offer för socioekonomiska förhållanden och 
deras bristande rättigheter i samhället. Prostitution ses som en sexuell exploatering av kvinnor 
och förespråkare för abolitionismen menar därför att fenomenet upprätthåller och stärker 
ojämlikheter som råder. Inom abolitionismen ses arbetet mot prostitution och människohandel 
för sexuella ändamål som en del av kampen för kvinnors rättigheter. Abolitionister ser ett 
samband mellan att män efterfrågar sexuella tjänster och omfattning av prostitution och 
människohandel för sexuella ändamål (Westerstrand, 2008). 
  
Inom den abolitionistiska positionen finns den radikalfeministiska ansatsen. Radikalfeminism 
är en teoretisk position vars kritik av prostitution är en central del i dagens debatt kring ämnet. 
Prostitution ses som en form av mäns våld mot kvinnor och ett resultat av hierarkiska 
könsnormer där män är överordnade kvinnor (Westerstrand, 2008). Det våld som kvinnor 
utsätts för inom prostitution anses bero på det förakt som existerar mot kvinnor som är utsatta 
för prostitution och det obefintliga stöd som samhället har att erbjuda. Historiskt har 
radikalfeminismen pekats ut som extrem, vilket kan kopplas till den starka viljan att förändra 
rådande könsnormer och inte acceptera de sociala, juridiska och ekonomiska system som 
ligger till grund för det patriarkala samhället. Radikalfeminismen ser ett samband mellan 
våldsutsatthet, främst våld i nära relation, och prostitution. Detta innebär även att de kvinnor 
utsatta för prostitution befinner sig där på grund av tvingande omständigheter, vilket leder till 
att begreppet samtycke inte är applicerbart på deras situation. För att skapa en förståelse för 
förtrycket som präglar prostitution krävs därför kopplingar till hur kön framställs i både 
samhälle och kultur (Westerstrand, 2008).  
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5. Empiri 
 
Studiens frågeställningar berör vad det finns för hjälp- och stödinsatser för kvinnor utsatta för 
prostitution och människohandel för sexuella ändamål samt vad som påverkar professionella- 
och verksamheters utformning och omfattning av arbetet med kvinnorna. Under 
bearbetningen av den insamlade empirin skapades tre övergripande teman som tillsammans 
besvarar studiens frågeställningar. Dessa benämns som följande; Orsaker & verkan, Arbetet 
med kvinnor utsatta för prostitution och människohandel för sexuella ändamål samt Brister & 
behov.   
 
Orsaker & verkan 
 
Gemensamt för informanterna är att de kan se vissa bakomliggande orsaker till att kvinnor 
blir utsatta för prostitution och människohandel för sexuella ändamål. Ett samband mellan de 
kvinnor som verksamheterna möter är att de vanligtvis kommer från fattiga förhållanden, har 
upplevt brister i omsorgen som barn, varit utsatta för våld eller sexuella övergrepp i tidig ålder 
samt att de har dåliga erfarenheter av män då det är män som har utsatt dem för våld. En orsak 
till denna utsatthet kan även vara att de befinner sig i ett missbruk. Alla kvinnor utsatta för 
prostitution eller människohandel för sexuella ändamål befinner sig i en situation de inte kan 
påverka. Verksamheterna beskriver att alla kvinnor de möter på olika sätt har blivit nedbrutna 
och har en dålig självbild. 
 

Talita: Men det är väl någonting som jag kan se hos alla kvinnorna som jag träffat, 
[...], det är att de är otroligt starka. De har gått igenom så otroligt mycket och de har 
överlevt och det finns något slags hopp i dem som de på något sätt inte överger. Det är 
hoppet om att livet kanske en dag kan bli bra. [...]. De kvinnorna vi möter, de går upp 
varje dag även fast de vet vad de kommer behöva genomlida den dagen. Det är svårt att 
jämföra det, jag har liksom inte mött den styrkan någon annanstans. 

 
Prostitution är inte frivilligt men Talita menar att det finns olika grader av frivillighet där 
kvinnor utsatta för människohandel för sexuella ändamål har en nästintill obefintlig frihet att 
bestämma över sin kropp och sitt liv. Att vara utsatt för prostitution handlar ofta om att fylla 
någon slags funktion, det kan handla om en känsla av att ha kontroll över sin situation på 
något sätt. Har kvinnan exempelvis upplevt sexuella övergrepp så kan denna utsatthet bli det 
enda sättet att känna en kontroll över vilka som begår övergreppen. Även socialtjänsten kan 
se att det för många kvinnor utsatta för prostitution handlar om någon typ av självskadande 
handlingar. 
 

Talita: Då sträcker hon på axlarna och så håller hon ett två minuters tal om varför män 
inte ska ha en rättighet att utnyttja hennes kropp, att hon inte är något köttstycke och att 
hon har inte träffat en enda kvinna under hela sin tid i prostitutionen som faktiskt vill ha 
sex med de här männen. Det var så mycket power i det talet. Så där märker man ju att 
man faktiskt gör en skillnad.  
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Regionskoordinatorn, Talita och Rosenlundstödet berättar att majoriteten av kvinnor som är 
utsatta för människohandel för sexuella ändamål har blivit lovade ett annat liv och hamnat i 
prostitution eftersom de måste försörja sin familj i sina hemländer. Mikamottagningen 
berättar dock att det sällan handlar om pengar för kvinnorna de möter. Istället handlar det 
vanligtvis om rent och skärt tvång, framförallt när det gäller människohandel för sexuella 
ändamål men även för utsatta svenska medborgare när det finns kopplingar till 
hallickverksamheter eller tvång från en bekant eller manlig partner. 
 
Det finns en kunskap om att kvinnor i missbruk har en stor risk för att utnyttjas för sex mot 
ersättning på olika sätt. Ersättningen behöver inte alltid vara pengar utan kan även vara tak 
över huvudet, droger eller alkohol. För att förstå varför en kvinna befinner sig i en sådan 
situation bör det undersökas om det finns en bakomliggande missbruksproblematik eller 
psykisk ohälsa. Baserat på denna kunskap har Mikamottagningen kontakt med olika 
stödboenden för kvinnor med missbruksproblematik eller psykisk ohälsa. De flesta av 
kvinnorna utsatta för prostitution som socialtjänsten möter är under 30 år med undantag för de 
kvinnor som lever i ett missbruk. I dessa fall kan kvinnorna vara utsatta för prostitution upp 
till hög ålder för att finansiera sitt missbruk. De flesta kvinnor som har levt med ett 
narkotikamissbruk har även varit utsatt för prostitution någon gång. Talita kan även se att 
kvinnor de möter med svenskt medborgarskap har en bred och grov psykisk ohälsa som inte 
bara är kopplade till prostitutionen utan som de även har haft sedan innan. 
 

Kriminalinspektören: Det finns inget bra med att sälja sex, jag brukar säga till tjejerna 
att de knullar sönder sin själ, det är ju det som händer liksom, de mår ju dåligt och de 
är ju traumatiserade från början då liksom. 

 
Rosenlundstödet anser att det är viktigt att uppmärksamma att det finns en oenighet i 
samhället. Ena sidan tycker att prostitution ska vara ett vitt yrke och ses som vilken annan 
bransch som helst och att sexköp borde legaliseras. Den andra sidan ser prostitution som ett 
förtryck och övergrepp där kvinnor far illa och där lagstiftningen idag är det bästa skyddet för 
dessa kvinnor. Synen på kvinnor och patriarkatet påverkar att prostitution sker. Kvinnan blir 
till ett objekt som män anser sig ha rätten att köpa. Män har ingen respekt för dessa utsatta 
kvinnor och prostitutionen sker i utkanten av samhället där patriarkala strukturer tar som 
störst uttryck. 
 

Rosenlundstödet: [...] det handlar om patriarkala strukturer, de som befinner sig i 
prostitution befinner sig i den värsta delen av patriarkatet. [...] Sexuellt våld används 
som vapen i hela världen, prostitution är liksom att man betalar för det övergreppet helt 
enkelt, så jag tycker att det är en spegling av samhället, men den mörkaste sidan då. 

 
Mikamottagningen beskriver att prostitution ses ur ett abolitionistiskt perspektiv, vilket 
innebär att det ses som någonting skadligt för både samhälle och individ. Det innebär en syn 
om att prostitution grundar sig i samt förstärker en redan ojämlik könsmaktsordning och att 
prostitution påverkas av hur samhället ser på kvinnor. Trots att Sverige överlag ser på 
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prostitution ur denna synvinkel beskriver Talita hur strippklubbar, pornografi och sexköp är 
normaliserat i samhället. 
 

Talita: Vi var väldigt chockade först, för vi trodde att prostitutionen var något som 
förekom på 80-talet eller 90-talet och att det inte skulle finnas 2012. Just för att vi är ett 
sådant medvetet samhälle, ett jämställt samhälle, vi bryr oss om allting, vi bryr oss om 
ekologisk mat och kravmärkta bananer och allting är så noga. Då finns det inte plats 
för gatuprostitution eller att människor skulle säljs öppet på våra gator. 

 
Arbetet med kvinnor utsatta för prostitution och människohandel för sexuella 
ändamål 
 
Regionskoordinatorn beskriver att regeringen har gjort en nationell strategi för prostitution 
och människohandel för sexuella ändamål. Där inkluderas prostitution och människohandel 
för sexuella ändamål som en del av mäns våld mot kvinnor då det till största del är män som 
tar sig friheten att köpa kvinnors kroppar. På så sätt faller ett ansvar på kommunerna var dessa 
personer ska få hjälp. Då kvinnor utsatta för prostitution och människohandel för sexuella 
ändamål är i behov av olika typer av stöd beroende på livssituation ser stödinsatserna olika ut. 
Gemensamt för socialtjänsten, Talita och Mikamottagningen är att de erbjuder stödsamtal för 
att bearbeta kvinnornas upplevelser. Mikamottagningen som är specialiserade på att enbart 
jobba med personer utsatta för prostitution och människohandel för sexuella ändamål erbjuder 
utöver stödsamtal även praktiskt stöd och medicinsk rådgivning. För socialtjänsten handlar 
det vanligtvis om att bevilja behandlingshem för ett eventuellt missbruk, ekonomiskt bistånd, 
skyddat boende och skyddade personuppgifter. Till skillnad från dessa verksamheter är 
polisens huvudsakliga uppgift inom dessa ärenden att samla bevis samt gripa 
människohandlare och sexköpare. 
 
Till svenska medborgare finns ett samhälleligt skyddsnät med tillgång till olika insatser som 
utländska medborgare inte inkluderas av. Frivillighetsorganisationerna Talita och 
Rosenlundstödet kan erbjuda de hjälp- och stödinsatser kommuner inte kan bistå med. De kan 
bland annat erbjuda praktiskt stöd som exempelvis hjälp till arbetstillstånd och arbete, kontakt 
med myndigheter, integrering i samhället och stöttning vid en rättegångsprocess. Talita kan 
erbjuda skyddat boende medan Rosenlundstödets huvudsakliga stödinsats går ut på att förse 
kvinnor i gatuprostitution med intimvård, kondomer, mediciner och fika. Genom att 
nattvandra varje fredag visar de kvinnorna att de finns där och ser dem. Talita har utbildade 
traumaterapeuter och kan erbjuda kvinnorna ett traumaterapiprogram där de har terapi, 
psykoedukation och undervisning om bland annat kroppen, psyket, gränssättningar och 
försvarsmekanismer. Av de kvinnor som har genomfört detta program är det ingen som har 
återvänt till prostitution. 
 

Rosenlundstödet: De med svenska personnummer har ett helt annat skyddsnät när de 
väl bestämmer sig för att lämna prostitutionen än för de kvinnor som inte har det. 
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Regionskoordinator arbetar rådgivande, stödjande och har en samordnande funktion i ärenden 
kopplat till prostitution och människohandel för sexuella ändamål. Det mest prioriterade är att 
ge stöd i individärenden men det ingår även i arbetsuppgifterna att ge utbildningsinsatser. 
Regionkoordinatorns uppgift är att underlätta olika myndigheters arbete när de identifierar ett 
ärende. Gemensamt för att verksamheterna ska kunna bedriva sitt arbete är en fungerande 
samverkan med andra aktörer. Informanterna beskriver att det vanligtvis blir ett stort team 
som arbetar runt kvinnorna och att alla verksamheter samverkar med alla relevanta aktörer. 
Till skillnad från regionskoordinatorn och större verksamheter som Talita, 
Mikamottagningen, polismyndigheten och socialtjänsten där samverkan är viktigt för att 
bedriva ett gott arbete beskriver den ideella verksamheten Rosenlundstödet att deras arbete 
inte är beroende av att samverka med andra. Hur samverkan ser ut är till viss del beroende av 
hur kvinnorna kommer i kontakt med verksamheterna. Socialtjänst och regionskoordinator 
kan medverka då polisen gör ett planerat tillslag för att direkt kunna informera om och 
erbjuda kvinnorna hjälp- och stödinsatser. I en del fall kan insatserna bestå av att komma i 
kontakt med verksamheter som Mikamottagningen eller frivillighetsorganisationer. 
 

Talita: Ingenting hade kunnat ske om inte alla samverkar för kvinnornas bästa. 
 
Informanterna beskriver att samverkan vanligtvis fungerar bra men att det finns 
förbättringsområden. Både regionskoordinatorn och kriminalinspektören anser att det finns en 
brist i kunskapen och förståelsen för problematiken samt att det bör finnas tydligare riktlinjer 
kring varje aktörs uppgift i samverkan. 
 

Regionskoordinatorn: Har man inte har samma kunskapsgrund kring de här kvinnornas 
rättigheter och brottsofferstatus då blir det svårjobbat. 

 
Regionskoordinatorns uppfattning är att ett uppsökande arbete endast sker i de tre storstäderna 
medan utsatta kvinnor i små och mellanstora kommuner överlag inte blir kontaktade eller 
erbjudna hjälp och stöd. Detta har socialtjänsten en liknande uppfattning om. 
Mikamottagningen, Talita, Rosenlundstödet och polismyndigheten bedriver ett uppsökande 
arbete i gatumiljö med syfte att synas och tala om att de finns. Polisen och Mikamottagningen 
bedriver även ett uppsökande arbete på internet. För Mikamottagningen fungerar det 
uppsökande arbetet bra vilket visar sig genom att kvinnor utsatta för prostitution och 
människohandel för sexuella ändamål vet om att de finns och kontaktar dem. Utöver det 
uppsökande arbetet kommer polisen i kontakt med kvinnorna genom tips från allmänheten. 
För socialtjänsten sker den första kontakten vanligtvis via ansökningar gällande annan 
problematik som exempelvis missbruk och hemlöshet. 
 
Som tidigare nämnt finns det ett skyddsnät för svenska medborgare som inte omfattar kvinnor 
med utländska medborgarskap. Mikamottagningen upplever svårigheter i att få kvinnor som 
är EU-medborgare eller tredjelandsmedborgare att söka hjälp hos dem då det inte finns lika 
många insatser att erbjuda dessa kvinnor. Kriminalinspektören beskriver att det finns en 
skillnad i vilka insatser som kan erbjudas beroende på både huruvida kvinnan är EU-
medborgare eller tredjelandsmedborgare och huruvida kvinnan är utsatt för prostitution eller 
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människohandel för sexuella ändamål. För kvinnor som är EU-medborgare gäller fri rörlighet 
och då finns det ingenting polisen rättsligt kan göra. Kvinnor som är medborgare inom ett 
tredjeland kan bli utvisade om de vägrar medverka i polisutredningen och här betonar 
kriminalinspektören vikten av att informera kvinnorna om att polismyndigheten inte är 
korrupta då förtroendet för polis kan vara svagt. För kvinnor som polisen misstänker inte har 
en människohandlare i bakgrunden finns det inte någonting polisen rättsligt kan göra för 
kvinnorna då det inte är olagligt att sälja sexuella tjänster. Om polisen däremot misstänker att 
kvinnorna är utsatta för människohandel för sexuella ändamål har polisen möjlighet att inleda 
förhör och i samband med det erbjuda dem skyddat boende. 
 
Regionskoordinatorn beskriver att medborgare inom ett tredjeland som påträffas i Sverige 
utsatt för prostitution eller människohandel för sexuella ändamål har rätt till ett tryggt 
återvändande till hemlandet. Detta är ett statligt återvändarprogram som ska vara lika för alla 
oavsett vilken kommun kvinnorna befinner sig i. Programmet innebär att kvinnorna fram till 
hemresa får hjälp med boende, sjukvård, ekonomiskt stöd och terapi. Väl i hemlandet ska 
kvinnorna ges möjlighet till en återintegrering för att minska risken att utsättas för 
exploatering igen. Om en kvinna inte kan få ett tryggt återvändande till sitt hemland kan ett 
intyg ges som beskriver anledningarna till detta vilket sedan kan användas för att stärka 
hennes asylmål i Sverige. 
 
Gott bemötande, motiverande arbetssätt, individbaserade insatser och att träffa kvinnorna där 
de känner sig bekväma är gemensamma metoder verksamheterna använder sig av i arbetet 
med de utsatta kvinnorna. Majoriteten av informanterna tycker att en hjälpsam faktor i arbetet 
med denna målgrupp är att ha tidigare erfarenhet av att möta traumatiserade och våldsutsatta 
kvinnor. Regionskoordinatorn betonar vikten av en förståelse och kunskap kring kvinnornas 
livsvillkor för att undvika felaktiga antaganden om att situationen är självvald då det kan leda 
till felaktiga stödinsatser. Talita arbetar miljöterapeutiskt då det kan vara helande att befinna 
sig i sunda miljöer. Genom stark bevisning underlättar polisen för kvinnorna att våga vittna 
mot sin människohandlare. En annan viktig metod för att få kvinnorna att medverka är att 
polisen står bakom polisanmälan och inte kvinnorna själva. Både Talita och 
Mikamottagningen uppmärksammar vikten av att inte använda ord som exempelvis 
prostituerad utan att istället se kvinnan som utsatt för prostitution. Många kvinnor identifierar 
sig inte med begreppet. Mikamottagningen använder inte begreppet prostitution i mötet med 
en utsatt kvinna då det syftar till ett samhälleligt fenomen. Det är även fördelaktigt att 
använda begreppet sex mot ersättning då det inkluderar flera former av denna utsatthet. 
 

Kriminalinspektören: Men den är ju svår den situationen för 99 procent av alla kvinnor 
som jag stöter på i prostitution är ju traumatiserade på något sätt. De kanske har blivit 
utsatta som barn. De kanske har blivit utsatta för en våldtäkt som ung vuxen. De kanske 
har varit med om att föräldrarna har haft en uppslitande skilsmässa. Det kan ha varit 
dödsfall i familjen som gjort att de är traumatiserade på något sätt där de inte är 
mentalt stabila där de inte mår bra. Så alla bär på trauma som jag har stött på. 
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Brister & behov 
 
Regionskoordinatorn och kriminalinspektören beskriver att det finns en stor ekonomisk 
vinning i att utsätta kvinnor för människohandel för sexuella ändamål vilket leder till 
svårigheter i att stoppa denna typ av brottslighet. Så länge det finns människor som lever i 
fattigdom och andra former av utsatthet ökar risken att falla offer för människohandel för 
sexuella ändamål. Mikamottagningen anser att det förebyggande och bekämpande arbetet av 
prostitution bör fokusera på dem som köper sexuella tjänster. Detta genom att i tidig ålder 
börja prata om normer och kvinnosyn samt unga pojkars tillgång till pornografi då det är de 
som i vuxen ålder begår de flesta övergreppen. De som arbetar med efterfrågan är färre än de 
som arbetar med konsekvenserna av prostitution, därför bör det riktas resurser till arbetet med 
efterfrågan. Om efterfrågan av att köpa sexuella tjänster elimineras skulle det här fenomenet 
försvinna. 
 

Mikamottagningen: Där ska man lägga krut, [...], om det inte finns någon efterfrågan 
finns det ingen prostitution. 

 
Regionskoordinatorn: [...] de utsatta kvinnorna har beskrivit hur förvånade de är över 
intresset när de lägger ut en annons, att det är ett så otroligt många som hör av sig. 

 
Gemensamt för alla verksamheter är att de stödjer sexköpslagen då den kriminaliserar 
förövarna och inte de utsatta kvinnorna. Både socialtjänsten och kriminalinspektören anser att 
en höjning av straffskalan hade verkat både brottspreventivt och normsättande. Idag är den 
vanligaste påföljden dagsböter, vilket i sin tur leder till en notering i brottsregistret. Då 
brottsregistret är sekretessbelagt och förövarna har den ekonomiska möjligheten att betala 
dagsböter menar regionskoordinatorn, kriminalinspektören och socialtjänsten att denna 
påföljd inte är tillräckligt avskräckande. 
 

Regionskoordinatorn: Män väljer att köpa en annan människas kropp för att de har den 
ekonomiska möjligheten, vilket inte är förenligt med jämställdhet. 

  
Rosenlundstödet: [...] kvinnorna som befinner sig i prostitution har inte valt att vara i 
prostitution, det är ett så mångbottnat förtryck som de befinner sig i, så med den 
svenska lagstiftningen skyddas kvinnorna och de som ska kriminaliseras kriminaliseras. 

 
Även Talita anser att det finns brister kring sexköpslagen då den endast lägger fokus på de 
som köper sex och placerar den utsatta kvinnan i ett vakuum. Både Talita och 
kriminalinspektören anser därför att det bör finnas lagstöd för vilken hjälp, stöd och vård 
kvinnorna har rätt till. Rosenlundstödet anser att inte endast lagen kommer kunna bidra med 
den omfattande förändringen som behövs då det krävs en grundläggande förändring av 
strukturer och förtryck som exempelvis rasism, socioekonomisk bakgrund och livsvillkor. 
Förutsättningarna för kvinnor måste förändras och det sociala skyddsnätet bör skydda kvinnor 
och samtidigt ställa deras förövare inför rätta.   
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Socialtjänsten: [...] man tycker inte att kvinnokroppar är viktiga, det är ju det den 
säger, det är ju det straffskalan säger tycker jag, en kvinnokropp och en cykel är lika 
mycket värd. 

 
Kriminalinspektören och regionskoordinatorn kan se en avskräckande verkan hos förövarna 
när polisens och andra verksamheters insatser uppmärksammas i media. Efterfrågan av att 
köpa sexuella tjänster sjunker efter ett tillslag som uppmärksammas. Kriminalinspektören kan 
se att information som sprids via media påverkar, exempelvis då tips om misstänkt 
prostitution och människohandel för sexuella ändamål från allmänheten ökar. 
 

Kriminalinspektören: Det bästa jag har hört på väldigt länge var en händelse för några 
år sedan när vi under telefonavlyssning hör en hallick prata med en annan och säger att 
polisen är för jobbiga så de inte vågar hålla på i Göteborg längre. Förstår ni, det är det 
bästa man som polis kan höra. 

 
Det finns ett hopp om att det går att utrota prostitution och människohandel för sexuella 
ändamål, men alla verksamheter är eniga om att det finns svårigheter. De menar att 
preventionsarbetet är en mansfråga där männens värderingar och inställning till att köpa 
sexuella tjänster måste förändras för att nå ett jämställt samhälle utan prostitution och 
människohandel för sexuella ändamål. Detta inkluderar att uppmärksamma normer och synen 
på att köpa en annan människas kropp. Förutom att fokusera på efterfrågan bör även stödet för 
de utsatta kvinnorna stärkas. Alla kommuner ska bistå med hjälp- och stödinsatser för både 
förövare och utsatta. Om dessa insatser inte finns sänder det indirekt signaler om att 
problematiken inte existerar. 
 

Talita: [...] överlag skulle jag säga, det här med att kvinnor behöver pengar och att 
man kan tänka sig att sälja sin kropp för att få de pengarna, för mig är det en 
jämställdhetsfråga. Jag tror att vi kan jobba på att minska prostitutionen genom att 
bygga ett mer jämställt samhälle. 

 
De långsiktiga målen för samtliga verksamheter är att utrota prostitution och människohandel 
för sexuella ändamål, göra livet mer uthärdligt och ge kvinnorna förutsättningar att förändra 
sin livssituation. I nuläget upplever verksamheterna att det saknas resurser, kompetens och 
behandling för att nå dessa mål. Regionskoordinatorn anser att det bör uppmärksammas att 
problematiken finns i alla städer som en följd av att männen i städerna vill utnyttja dessa 
kvinnor. I många kommuner får utsatta kvinnor aldrig något erbjudande om hjälp och stöd. 
Talita vill se ett mer nationellt och samordnat arbete kring problematiken samt att det i varje 
svensk stad ska finnas en socialtjänst och en polismyndighet som arbetar med problematiken 
aktivt. Dessa ska besitta kunskap om den hjälp som finns att erbjuda till kvinnor som söker 
hjälp hos dem. 
 
En gemensam uppfattning för Mikamottagningen, Talita och socialtjänsten är att det saknas 
behandling särskilt riktat till kvinnor utsatta för prostitution och människohandel för sexuella 
ändamål. I dagens samhälle finns ett flertal behandlingar för missbruk och andra sociala 
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problem men det saknas behandlingar riktat till denna målgrupp. Talita menar att det är 
ofattbart att prostitution, som alltid har funnits, inte har prioriterats att arbetats aktivt med. 
Verksamheterna beskriver även att det finns svårigheter med att slussa kvinnorna vidare till 
psykiatrin för att tillgodose kvinnornas behov då de sällan är en prioriterad målgrupp. På 
Mikamottagningen finns det en gräns på 15 stödsamtal i arbetet med en utsatt kvinna men då 
samverkan med psykiatrin inte fungerar kan arbetet med kvinnorna sträcka sig över en längre 
tid än planerat. Det handlar inte om dålig samverkan med personalen på psykiatrin utan om 
den organisatoriska nivån och bristen på resurser. Även Rosenlundstödet, socialtjänsten och 
Talita betonar vikten av att se över resursfördelningen när det kommer till bekämpandet av 
prostitution och människohandel för sexuella ändamål i samhället. Det krävs ett utökat skydd 
för kvinnorna då det finns ett stort mörkertal och samhället inte har tillräckligt med resurser 
för att komma i kontakt med alla. 
 

Talita: Jag tycker att vi ska hjälpa alla, har vi tagit hit kvinnor från fattigare länder där 
svenska män har utnyttjat dem då tycker jag att vi kan ta de här männens skattepengar 
och faktiskt betala för deras rehabilitering. Så det är väl en sån grej, hjälpa fler och ge 
mer resurser till myndigheter. 

 
Kriminalinspektören och regionskoordinatorn beskriver att det finns en brist i kunskapen och 
förståelsen hos professionella som jobbar med ärenden gällande prostitution och 
människohandel för sexuella ändamål men kan se att det sker en förbättring. Socialtjänsten 
har en önskan om att alla kommuner ska samla all relevant kompetens som krävs för att arbeta 
med kvinnor utsatta för prostitution och människohandel för sexuella ändamål. Då många 
kvinnor är rädda för att söka hjälp från myndigheter och kämpar med att ta sig ur sin situation 
skulle en samlad kompetens innebära att fler kvinnor lättare får tillgång till fler stödinsatser då 
all relevant personal som kan tänkas behövas finns mer lättillgängligt.  
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6. Analys 
 
Detta kapitel är strukturerad utifrån de tre teman som återfinns i kapitlet Empiri. Inom 
avsnitten presenteras reflektioner och slutsatser utifrån det insamlade materialet, tidigare 
forskning och teorier. 
 
Orsaker & verkan 
 
Under studiens gång har vi stött på både forskning och empiri som lyfter en viss skillnad 
mellan kvinnor utsatta för prostitution gentemot kvinnor utsatta för människohandel för 
sexuella ändamål. I empirin beskrivs olika grader av frivillighet och föreställningar i 
samhället om att prostitution och människohandel för sexuella ändamål till viss del är 
frivilligt. Förespråkare av normaliseringsposition anser att prostitution bör normaliseras och 
ses som en godtagen företeelse (Westerstrand, 2008). Det finns en föreställning om att 
kvinnor utsatta för människohandel för sexuella ändamål i större grad blir tvingade in i det 
och kontrollerade vilket kan ses som en mindre grad av frivillighet än de kvinnor utsatta i 
prostitution som i större utsträckning har möjlighet att bestämma över sin situation. Enligt 
abolitionismen finns ingen frivillighet varken när det gäller kvinnor utsatta för prostitution 
eller människohandel för sexuella ändamål. Kvinnorna är alltid offer för förtryckande 
omständigheter som råder och påverkas av bland annat socioekonomiska förhållanden och 
strukturer i samhället. Detta leder till att kvinnor utsätts för olika former av förtryck 
(Westerstrand, 2008). Att kategorisera och ha föreställningar om utsatta kvinnor anser vi är 
problematiskt och bör inte förekomma alls då det aldrig handlar om frivillighet. Sex menar vi 
alltid ska utgöras av samtycke och samtycke kan inte köpas vilket motsäger vad förespråkare 
av normaliseringsposition indirekt menar. 
  
Gemensamt för informanterna är att de ser hur de män som utsätter kvinnorna bortförklarar 
sina brottsliga handlingar när de grips i samband med sexköp. Iris Marion Youngs definition 
av förtryck påpekar att omedvetenheten om sina egna och andras handlingar är det som 
upprätthåller förtryck i olika former och att alla måste ta ansvar för sina handlingar för att 
eliminera förtryck (Mattsson, 2015). Män som bortförklarar sexköp upprätthåller alltså ett 
förtryck av kvinnor utsatta i prostitution och människohandel för sexuella ändamål genom att 
inte ta ansvar för sina brottsliga handlingar. Abolitionismen menar att kvinnor utsatta för 
prostitution och människohandel för sexuella ändamål befinner sig i en sådan situation till 
följd av just förtryck och utsatthet (Westerstrand, 2008). Informanterna har beskrivit att alla 
kvinnor de har kommit i kontakt med har erfarenheter av olika typer av utsatthet och trauma 
vilket är orsakerna till att de hamnat i denna situation. Alla informanter stödjer sexköpslagen 
då den kriminaliserar rätt person och fungerar normskapande. Vi ser att en kriminalisering av 
kvinnans handlingar skulle innebära att samhället indirekt förbjuder utsatthet och leda till att 
problematiken hade blivit mer dold och att färre hade kommit i kontakt med hjälp- och 
stödinsatser. 
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Inom abolitionismen finns en föreställning om att prostitution och människohandel för 
sexuella ändamål inte skulle existera om män inte upprätthåller en efterfrågan om att utnyttja 
kvinnors kroppar (Westerstrand, 2008). Enligt informanterna genererar detta fenomen en stor 
ekonomisk vinning för människohandlarna vilket innebär att männens efterfrågan av sexuella 
tjänster upprättar och bibehåller denna typ av förtryck mot kvinnor. Trots att det är viktigt att 
rikta hjälp- och stödinsatser till de utsatta kvinnorna anser vi att fenomenet inte kan elimineras 
genom att endast rikta insatser till kvinnorna. För att bekämpa prostitution och 
människohandel för sexuella ändamål krävs ett arbete på flera olika nivåer där männen som 
upprätthåller detta förtryck erbjuds hjälp- och stödinsatser för att inte begå dessa brottsliga 
övergrepp. En av informanterna lyfter att det även krävs ett förebyggande arbete med pojkar 
från tidig ålder då det är de som växer upp och begår övergreppen. Detta ser vi som viktiga 
faktorer om det ska vara möjligt att helt utrota prostitution och människohandel för sexuella 
ändamål då det krävs en förändring av synen på kvinnor i samhället. 
 
Arbetet med kvinnor utsatta för prostitution och människohandel för sexuella 
ändamål 
 
Ett antal negativa och positiva faktorer har uppmärksammats som avgörande för hur det 
sociala arbetet med kvinnor utsatta för prostitution och människohandel för sexuella ändamål 
bedrivs. Majoriteten av informanterna beskriver att en fungerande samverkan med alla 
relevanta aktörer är fördelaktigt för arbetet. Inom empirin är det möjligt att urskilja att ett gott 
bemötande, ett motiverande arbetssätt och individbaserade insatser är metoder professionella 
bör använda sig av då informanterna har beskrivit dessa som viktiga komponenter i det 
stödjande arbetet. Detta styrks även av forskning (Hedin & Månsson, 1998) 
(Socialtjänstförvaltningen, 2006). 
 
Inom socialt arbete förekommer en kategorisering av sociala problem och grupper för att 
kunna rikta insatser utifrån personers behov (Mattsson, 2015). Problematiken med detta är att 
det konstruerar föreställningar om olika målgrupper, det är därför viktigt att professionella 
inom socialt arbete har en förståelse och kunskap om problematiken. Informanterna beskriver 
att föreställningar leder till skapandet av kriterier vilka måste uppnås för att få tillgång till rätt 
hjälp- och stödinsatser. Vi ser att dessa kriterier upprättar föreställningar om människor och 
deras problematik, vilket således upprätthåller de strukturer och förtryck som drabbar dessa 
människor. För en kvinna utsatt för prostitution och människohandel för sexuella ändamål kan 
det innebära en svårighet att få tillgång till hjälp- och stödinsatser. Det kan handla om att 
kvinnan själv inte anser sig tillhöra målgruppen och därför inte söker hjälp samt att 
professionella inte erbjuder insatser då de anser att kvinnan inte uppfyller kriterierna. 
 
I nuläget baseras inte de hjälp- och stödinsatser som finns att tillgå på forskning utan endast 
på föreställningar om målgruppen och problematiken (Skilbrei & Westlund, 2009). 
Informanterna ser en svårighet med att ge kvinnor utsatta för prostitution och människohandel 
för sexuella ändamål rätt sorts hjälp- och stödinsatser och beskriver att de flesta insatser består 
av stödsamtal. För många kvinnor behövs en mer avancerad behandling som exempelvis 
traumaterapi eller kognitiv beteendebehandling (Kubany et al., 2004). Idag ligger ansvaret att 
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erbjuda hjälp och stöd hos kommunerna (https://www.nmtsverige.se), informanterna 
beskriver dock att det finns luckor som kommunen inte kan fylla. Kommuner i Sverige 
erbjuder inte någon behandling specifikt riktad till kvinnor utsatt för prostitution eller 
människohandel för sexuella ändamål, istället hänvisas kvinnorna till psykiatrin. 
Informanterna beskriver detta som problematiskt då psykiatrin har lång väntetid och 
kvinnorna inte är en prioriterad målgrupp. Under studiens gång har vi därför sett att 
frivillighetsorganisationer har en betydande roll i arbetet med dessa kvinnor då det i stor 
utsträckning är dem som fyller de luckor som kommunerna inte kan fylla. Talita är en 
frivillighetsorganisation som erbjuder traumaterapi specifikt riktat till kvinnor utsatta för 
prostitution eller människohandel för sexuella ändamål. Ingen av kvinnorna som får tillgång 
till behandlingen återfaller i exploatering. 
 
Det framkommer att prostitution och människohandel för sexuella ändamål påverkas av ett 
flertal faktorer där intersektionalitet är avgörande för en kvinnas förutsättningar (Crenshaw, 
1991), både när det gäller hennes tid utsatt för prostitution och människohandel för sexuella 
ändamål samt vilka hjälp- och stödinsatser som finns att tillgå. Vi ser att avsaknaden av 
behandling är problematiskt och en brist vi har kunnat identifiera i välfärdssamhället. Än mer 
problematiskt är de kvinnor utan svenskt medborgarskap som inte inkluderas av det svenska 
välfärdssystemet och som inte får tillgång till någon hjälp alls. En av informanterna ser det 
som Sveriges skyldighet att bistå med hjälp- och stödinsatser till dessa kvinnor eftersom det är 
svenska män som har utnyttjat dem. Det som erbjuds är ett tryggt återvändande till kvinnornas 
hemländer och tillbaka till de förhållanden som ofta är anledningen till varför de blev utsatta 
för människohandel för sexuella ändamål från första början. 
 
Brister & behov 
 
Det är viktigt att ha en kunskap och förståelse för kvinnorna och deras livssituation för att 
kunna genomföra ett gott arbete. Informanterna menar att arbetet många gånger brister då 
professionella inte alltid besitter den kunskap och förståelse som krävs. Vi har inte kunnat 
hitta information om hjälp och stöd specifikt riktat till kvinnor utsatta för prostitution eller 
människohandel för sexuella ändamål i mellanstora och små städer i Sverige. Socialstyrelsen 
(2007) uppmärksammar att endast en tredjedel av Sveriges alla kommuner besitter kunskap 
om att prostitution och människohandel för sexuella ändamål förekommer i den egna 
kommunen. Idag finns den specialiserade hjälpen endast i de tre storstäderna och en anledning 
till avsaknaden av hjälp i resterande städer kan kopplas till bristande kunskap om 
problematikens omfattning. Det sociala stödet och hjälpen kvinnor i prostitution och 
människohandel för sexuella ändamål varierar därför beroende på vilken kommun kvinnorna 
befinner sig i. Detta ser vi som en brist i det svenska välfärdssamhället då det enligt oss inte 
ska handla om var personer befinner sig i landet för att kunna få tillgång till rätt sorts hjälp. 
Ett mer nationellt och samordnat arbete hade kunnat leda till likvärdig tillgång till hjälp- och 
stödinsatser för alla. 
 
Vid sökandet efter tidigare forskning kring ämnet upptäckte vi att det finns ett begränsat 
utbud. Länge har forskare uppmärksammat bristen på forskning gällande orsaker till 
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prostitution och människohandel för sexuella ändamål samt de skadeeffekter som följer 
(Skilbrei & Westlund, 2009). Prostitution beskrivs som världens äldsta förtryck (Anttila, 
2009). En av våra informanter var fundersam kring hur denna problematik trots detta 
fortfarande inte tilldelas tillräckligt med resurser och prioriteras att arbeta aktivt med. Det har 
framkommit att kvinnodominerade fenomen generellt inte prioriteras inom forskning 
(Zachariasson, 2016). Vi ser att bristen på forskning och tilldelning av resurser kan bero på att 
prostitution och människohandel för sexuella ändamål är en utsatthet som främst drabbar 
kvinnor och flickor. Utifrån denna tolkning kan kopplingar dras till radikalfeminismen som 
ser prostitution som en form av mäns våld mot kvinnor och något som följer de könsnormer 
där män är överordnade kvinnor (Westerstrand, 2008). Vi har insett vikten av en förståelse, 
inte bara för kvinnorna och deras individuella problematik utan även för hur de samhälleliga 
strukturerna påverkar kvinnors utsatthet. 
 
Sammanfattande slutsatser 
 
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att både negativa och positiva faktorer har identifierats 
som avgörande för hur det sociala arbetet med denna målgrupp bedrivs. En av de viktigaste 
faktorerna har visat sig vara att ha en kunskap och förståelse för kvinnorna och deras 
livsvillkor. Hjälp- och stödinsatser för dessa kvinnor varierar beroende på kommun och det 
finns en avsaknad av behandling särskilt riktat till denna målgrupp över hela landet. Av denna 
anledning har frivillighetsorganisationer en betydande roll. Det är av största vikt att kvinnorna 
får tillgång till hjälp- och stödinsatser men i bekämpandet av prostitution och människohandel 
för sexuella ändamål är det avgörande att insatser även riktas till männen som upprätthåller 
detta förtryck genom efterfrågan av sexuella tjänster. 
 
Kvinnor i prostitution och människohandel för sexuella ändamål är utsatta för förtryck. Detta 
upprätthålls av de män som utnyttjar, bortförklarar och inte tar ansvar för sina brottsliga 
handlingar samt av de föreställningar som finns kring kvinnor och målgruppen överlag. 
Sveriges sexköpslag lägger skuld hos rätt personer, möjliggör för fler kvinnor att våga söka 
hjälp och förbjuder inte den utsatthet som kvinnorna är drabbade av. Genom detta minskas 
även stigmatiseringen. Prostitution och människohandel för sexuella ändamål drabbar till 
största del kvinnor och bristen på resurser och forskning inom detta område är därför inte 
något oväntat. Detta måste förändras då fenomenet är utbrett, utgör stor skada för de utsatta 
kvinnorna och bidrar till en ojämn maktstruktur.  
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7. Diskussion 
 
Inom detta kapitel diskuteras studiens frågeställningar; Vad finns det för hjälp- och 
stödinsatser för kvinnor utsatta för prostitution och människohandel för sexuella ändamål? 
samt Vad påverkar professionella- och verksamheters utformning och omfattning av arbetet 
med kvinnorna? Här redovisas även annat som är av värde för studiens syfte.  
	  
Som återkommande uppmärksammats i studien har endast en tredjedel av alla kommuner i 
Sverige kunskap om att prostitution och människohandel för sexuella ändamål existerar i den 
egna kommunen (Socialstyrelsen, 2007). Vi ser att detta kan vara en av anledningarna till att 
hjälp- och stödinsatser finns i varierande kvalité och utsträckning. Vi vill minska 
kunskapsluckan genom att uppmärksamma omfattningen av problematiken, insatser och den 
bristande kunskapen. Vi hoppas att detta på lång sikt ska leda till förbättrade och likvärdiga 
hjälp- och stödinsatser för utsatta kvinnor över hela Sverige. 
	  
Gällande frågeställningen kring vad det finns för hjälp- och stödinsatser för kvinnor utsatta 
för prostitution och människohandel för sexuella ändamål har det framkommit att dessa 
varierar beroende på kommun. Vår studies informanter har bestått av en variation av 
professioner och verksamheter från olika städer som alla arbetar för att hjälpa kvinnorna på 
olika sätt vilket visar att det finns en variation på de hjälp- och stödinsatser som erbjuds. 
Överlag finns det dock en avsaknad av behandling särskilt riktat till denna målgrupp över hela 
landet. På grund av detta har vi insett frivillighetsorganisationernas betydande roll då de tar 
över när kommunerna inte kan bistå med alla hjälp- och stödinsatser som kvinnorna är i 
behov av. Det främsta ansvaret för att hjälpa utsatta personer ligger hos kommunerna 
(https://www.nmtsverige.se). Då vi kan se att kommuner i Sverige inte alltid uppfyller detta 
genom att inte erbjuda kvinnorna den hjälp och stöd som de behöver utgör det en brist i det 
svenska välfärdssamhället. Vi ser även en avsaknad av ett uppsökande och preventivt arbete 
för att förhindra att unga tjejer och kvinnor utsätts för denna typ av utsatthet. Brister i 
omsorgen kan vara en bidragande orsak till detta och därför är det viktigt att även bedriva ett 
sådant arbete för att fånga upp barn som far illa och motverka att de lever i fortsatt utsatthet. 
Både professionella och civilsamhället som kommer i kontakt med barn måste i större 
utsträckning ta sitt ansvar och göra orosanmälningar när det finns en antydan till brister i 
omsorgen. En av informanterna har lyft det problematiska med att kommuner inte öppet 
erbjuder hjälp och stöd specifikt riktat till denna målgrupp då det indirekt ger signaler om att 
problemet inte finns i kommunen. Detta påverkar inte bara kvinnorna, som inte får tillgång till 
rätt hjälp- och stödinsatser, utan även samhället i stort. Ur ett samhällsperspektiv ser vi att 
detta kan innebära att antalet utsatta kan öka utan att det finns en medvetenhet om detta på 
varken kommunal eller politisk nivå. Att inte belysa problematiken leder till en ytterligare 
normalisering och blir på lång sikt ett allt mer accepterat fenomen i samhället.  
	  
För att besvara frågeställningen kring vad som påverkar professionella- och verksamheters 
utformning och omfattning av arbetet med kvinnorna har vi identifierat både negativa och 
positiva faktorer som avgörande. För att på bästa sätt utforma insatser riktat till dessa kvinnor 
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krävs en kunskap och förståelse för kvinnornas livsvillkor och det förtryck som de är utsatta 
för. Enligt informanterna har kvinnor utsatta för prostitution och människohandel för sexuella 
ändamål liknande erfarenheter och bakgrund. Det kan vara övergrepp, bristande omsorg i 
barndomen, olika typer av missbruk, psykisk ohälsa, traumatiska upplevelser samt 
samhälleliga faktorer som fattigdom och andra socioekonomiska förhållanden. Förekomsten 
av bakomliggande faktorer visar att det alltid finns orsaker till att en kvinna blir utsatt för 
prostitution och människohandel för sexuella ändamål och att frivillighet inte existerar 
(Westerstrand, 2008). Vi kan därför se att hjälp- och stödinsatser måste anpassas och utformas 
utifrån de omständigheter och erfarenheter kvinnorna har från både tiden innan och under 
utsattheten i prostitution och människohandel för sexuella ändamål. För att detta ska vara 
möjligt att uppnå krävs en förändring från grunden där professionella ges mer kunskap om 
problematiken. Det skulle leda till att fler kan uppmärksamma personer som lever i 
prostitution och människohandel för sexuella ändamål även i de fall då denna problematik 
döljs av annat, som exempelvis missbruk. Som tidigare nämnt finns det idag en avsaknad av 
behandling särskild riktad till denna målgrupp. Vi ser att detta delvis kan bero på det 
informanterna beskriver som en avsaknad av hjälp- och stödinsatser till denna målgrupp 
generellt samt en bristande kunskap om problematiken bland professionella. För att kunna 
erbjuda rätt sorts insatser till dessa kvinnor skulle det på kort sikt krävas att fler resurser riktas 
till att utveckla hjälp- och stödinsatser samt utbilda professionella. Om fler professionella 
skulle besitta kunskap om problematiken skulle det underlätta arbetet med kvinnor utsatta för 
prostitution och människohandel för sexuella ändamål. På en samhällelig nivå skulle det på 
lång sikt innebära lägre utgifter för samhället då kostnader förenat med denna målgrupp 
skulle minska i samband med ett preventivt arbete som motverkar missbruk, psykisk ohälsa 
och trauma.  
	  
Utöver de orsaker och faktorer som identifierats som avgörande för professionella- och 
verksamheters utformning och omfattning av arbetet med kvinnorna återkom informanterna 
till pornografi som en bidragande faktor till varför kvinnor utsätts för prostitution och 
människohandel för sexuella ändamål samt våld av män. Detta var svårt att placera i vår 
innehållsanalys men vi ser att det har en koppling till studiens frågeställning gällande vad som 
påverkar arbetet med kvinnorna. Informanterna ser det problematiska med att många unga 
pojkar kollar på pornografiska filmer och att deras första relation till sex speglar grova 
sexuella övergrepp mot kvinnor. Det bidrar även till en bild av att kvinnor kan användas som 
objekt. Professionella inom socialt arbete kan se att sexköparna blir allt yngre och forskning 
visar ett samband mellan att konsumera pornografi och köpa sexuella tjänster (Mattebo, 
2014). Informanterna menar att pornografi bör ses som filmade våldtäkter och att det finns 
likheter mellan skadeeffekterna för kvinnor som utsätts i dessa filmer och skadeeffekterna för 
kvinnor som utsätts för prostitution och människohandel för sexuella ändamål. Det har 
framkommit att kvinnor i 94 procent av filmade pornografiska scener blir utsatta för fysisk 
och verbal aggression (Bridges, Wosnitzer, Scharrer, Sun & Liberman, 2010). En av 
informanterna berättar att pornografi har en inverkan på efterfrågan och vilka sexuella tjänster 
som särskilt efterfrågas. Mäns våld mot kvinnor har en koppling till pornografi och av denna 
anledning har de sexuella tjänster som erbjuds blivit av mer våldsam karaktär. Mäns våld mot 
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kvinnor är en företeelse som sker över hela världen och utgör en bidragande faktor till 
bibehållandet av ett icke-jämställt samhälle (Waltman, 2016). 
	  
Då alla informanter och även forskning visar att konsumtion av pornografi är en bidragande 
faktor till ett icke-jämställt samhälle där kvinnor utsätts för våld, prostitution och 
människohandel för sexuella ändamål anser vi att det är viktigt att samhället arbetar mer med 
den här frågan. Det är bra att de begränsade insatser som finns riktas till de kvinnor som 
drabbas av konsekvenserna av detta förtryck men vi ställer oss frågan vad samhället gör för 
att förebygga att män försätter kvinnor i förtryck och begår övergrepp. Det krävs ett 
preventivt arbete för att förändra synen på kvinnor som objekt och då det är män som begår 
majoriteten av alla övergrepp krävs det främst ett preventivt arbete med unga pojkar. I ett 
preventivt arbete bör det ges kunskap om pornografins skadeeffekter, kvinnosyn och 
maktstrukturer i samhället. Då efterfrågan av sexuella tjänster gör att kvinnor utsätts för 
prostitution och människohandel för sexuella ändamål (Westerstrand, 2008) är utformningen 
av sexköpslagen en ytterligare faktor i det preventiva arbetet. Vi anser att påföljden bör 
skärpas för att verka mer avskräckande för de män som väljer att utsätta kvinnor för 
övergrepp. I majoriteten av fallen är påföljden dagsböter och eftersom männen som grips har 
den ekonomiska möjligheten att betala för att begå övergrepp på kvinnor anser vi att denna 
påföljd inte verkar tillräckligt avskräckande. Då det är enkelt för männen att dölja påföljden 
för det brott de har begått innebär det att få i männens närhet får reda på det vilket således gör 
att männen undkommer skammen och stigmat som ofta är förenat med handlingen. 
	  
Som konstaterat finns det områden inom det sociala arbetet som behöver förbättras. Vi har 
dock insett att problematiken sträcker sig utöver vad endast socialt arbete har möjlighet att 
bidra med. Vi ser att det behövs en förändring på samhällelig nivå där politiker tar ett större 
ansvar för denna problematik och riktar fler resurser till verksamheter inom området. Alla i 
samhället måste ta ansvar för att motverka destruktiva strukturer och normer för att skapa ett 
jämställt samhälle. Prostitution och människohandel för sexuella ändamål är det yttersta 
förtrycket i det patriarkala samhället vi lever i. Endast genom jämställdhet är det möjligt att 
uppnå ett samhälle fritt från prostitution och människohandel för sexuella ändamål.  
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Bilaga 1 – Intervjuguide 
 
Ramar  
 
Tid: Cirka 60 minuter. 
Sekretess: Vi avidentifierar dig som person och verksamhetens geografiska läge. 
Okej att avbryta intervjun när som helst och att inte svara på alla frågor om du inte vill.  
Vi kommer spela in intervjun för att underlätta bearbetning. 
 
Intervjuguiden består av fyra olika teman; Professionen & verksamheten, Samverkan, De 
utsatta kvinnorna och Framtid. Vissa frågor kan återkomma. 
 
Professionen & verksamheten  
 
Berätta om dig själv!  
(Exempelvis egen erfarenhet/utbildning, egna arbetsuppgifter, egen roll inom verksamheten, 
tid för anställning, hur personen började arbeta som detta) 
 
Kan du beskriva verksamheten? 
Kan du beskriva hur ni arbetar?  
Vad är era mål med verksamheten?  
 
Vilka är ni som arbetar här?  
Vad har ni för utbildning?  
Vad är dessa personers roll/arbetsuppgifter?  
 
Hur länge har er verksamhet funnits?  
Vad har förändrats sen dess?  
 
Kan du beskriva hur ni inom verksamheten definierar begreppen människohandel för sexuella 
ändamål och prostitution?  
(Exempelvis sex mot ersättning, skada sig med sex, människohandel för sexuella ändamål) 
 
Kan du berätta om de stödinsatser ni erbjuder? 
Använder ni er av några speciella metoder i stödarbetet?  
Vad får ni för resultat av era hjälpinsatser?  
 
Hur ser ert uppföljningsarbete ut? 
 
Vad anser ni kan utvecklas inom er organisation?   
 
Anser ni att det finns någonting som saknas för att ni ska kunna göra ett bättre arbete?  
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Samverkan  
 
Hur samverkar ni inom verksamheten? 
 
Vilka andra aktörer samverkar ni med?  
Hur ser den samverkan ut?  
Vad är er roll i samverkan?  
Hur fungerar samverkan?  
Kan du ge exempel på vad som fungerar bra? 
Kan du ge exempel på vad som fungerar mindre bra?  
 

Finns det någon aktör ni i nuläget inte samverkar med men vill samverka med?  
 
De utsatta kvinnorna  
 
Hur ser könsfördelningen ut bland de utsatta?  
 
Kan du beskriva processen från att ni möter en kvinna för första gången till att ni avslutar 
kontakten med henne?  
 
Hur kommer ni i kontakt med kvinnorna? 
Vill de ha hjälp?  
Vad behöver kvinnorna för hjälp när de kommer i kontakt med er?  
 
Vad brukar kvinnorna ha för personlig bakgrund?  
(Exempelvis hur livet ser ut, hur ofta de blir utnyttjad, om de har hallickar) 
Ålder, etnicitet? 
Hur hamnade de i prostitution?  
Kan ni se något samband mellan kvinnorna ni kommer i kontakt med?  
Skiljer sig stödinsatserna ni erbjuder de olika kvinnorna?  
 
Har kvinnorna någon erfarenhet av annat våld/andra brott eller sexuellt utnyttjande bortsett 
från prostitution?) 
 
Framtid 
 
Hur tror ni att prostitution påverkas av samhällets syn på kvinnor?  
Vad anser ni om lagstiftningen idag? Anser ni att den bör förändras? I sådana fall hur? 
 
Tror ni att prostitution alltid kommer att finnas?  
Hur ska man arbeta för att nå ett prostitutionsfritt samhälle?  
Vad anser ni bör ske för att förhindra att kvinnor hamnar i prostitution? Preventivt arbete.  
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Avslutning 
 
Det var allt vi hade, är det något vi missat att fråga om som du vill tillägga?  
 
Är det okej om vi hör av oss på mejl om vi skulle känna att vi behöver någon kompletterande 
uppgift senare?  
 
Tack för din medverkan!  
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Bilaga 2	  - Informationsbrev	  
 
Hej!  
 
Vi heter Ebba Jungerfelt, Minna Wallin och Yonna Påve. Vi läser termin sex på 
socionomprogrammet vid Umeå Universitet. Just nu skriver vi vår kandidatuppsats och 
behöver informanter till vårt arbete.  
 
Syftet med er medverkan i intervjun är att undersöka hur olika professioner och verksamheter 
arbetar med kvinnor utsatta för prostitution och människohandel för sexuella ändamål.  
 
Att delta i vår studie innebär att du blir intervjuad av oss. Intervjun beräknas ta cirka 60 
minuter och den kommer att spelas in för att underlätta bearbetningen. Ni som 
intervjupersoner och det geografiska läget för er verksamhet kommer att avidentifieras så att 
det inte går att utläsa vem som har deltagit i studien. Medverkan är frivillig, ni behöver inte 
svara på de frågor ni inte känner er bekväma med att svara på och ni kan när som helst välja 
att avbryta intervjun.  
 
Tack för er medverkan!  
 
Vänliga hälsningar,  
Ebba, Minna och Yonna 


