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SAMMANFATTNING 

Studien syftar till att undersöka hur socialarbetare inom kommunala myndigheter och 
frivilligorganisationer upplever deras handlingsutrymme och vilka utvecklingsområden som 
finns i det sociala arbetet med ungdomar och vuxna som är utsatta i prostitution eller 
människohandel för sexuella ändamål. Studiens syfte och frågeställningar besvarades genom 
åtta semistrukturerade intervjuer med kvinnliga socialarbetare i två kommuner i 
Mellansverige. Den teoretiska referensramen i studien består av Bronfenbrenners 
utvecklingsekologiska systemteori (1979) samt Lipskys (1980) begrepp gällande 
gräsrotsbyråkrater. Resultatet visar att samtliga socialarbetare upplever att de har ett stort 
handlingsutrymme i arbetet med målgruppen. Majoriteten av socialarbetarna upplever att 
handlingsutrymmet i arbetet är fritt då de gör egna bedömningar och beslutar på egen hand. 
Majoriteten upplever även att handlingsutrymmet inte begränsas av yttre faktorer såsom 
klimat på arbetsplatsen, kollegor, riktlinjer, rutiner, normer, värderingar i samhället eller 
lagar. I resultatet framkommer även att samtliga socialarbetare hävdar att kunskapen är 
bristfällig hos socialarbetare och majoriteten upplever att den även är bristfällig i samhället. 
Socialarbetarna beskriver även andra utvecklingsområden som resursbrist i form av personal, 
skyddade boenden för män, boenden för kvinnor i aktivt missbruk, samt en ökad prioritet inom 
organisationerna för att ha möjlighet att stärka arbetet kring målgruppen.  

Nyckelord: Prostitution, människohandel, handlingsutrymme, utvecklingsbehov, 
socialarbetare.  
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ABSTRACT 

The aim of this study is to examine how social workers in municipal authorities and NGOs 
experience their discretion and if there are any areas of development, in social work with 
youths and adults who are exposed to prostitution or human trafficking for sexual purposes. 
The study's aim and the questions at issue were answered through eight semi-structured 
interviews with female social workers in two municipalities in mid-Sweden. The study includes 
Bronfenbrenner’s ecological theory of human development (1979) and Lipskys (1980) concept 
about street-level bureaucrats. The result shows that all social workers are experiencing that 
they’ve discretion in their work. A majority experience their discretion as free, because they 
make assessments and decisions on their own. The majority experience that external factors 
as workplace climate, colleagues, guidelines, routines, norms, views in society or laws does not 
delimitate their discretion and all social workers claim that social workers’ knowledge is 
inadequate. The majority also claims that knowledge is inadequate in society. Other areas of 
development are resources such as staff, sheltered housing for men and housing for women 
with active drug abuse. An increased priority of the target group in organisations is also an 
expressed development area, to strengthen the work around the target group. 

Keywords: Prostitution, trafficking, discretion, development, social worker 
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1 INLEDNING  

“Vi vet inte hur många kvinnor idag som är inlåsta i lägenheter runt om i Sverige där de våldtas 
och utnyttjas av man efter man” (Claesson, 2018, 27 januari). Claesson skriver även i 
Aftonbladet att personer utsatta för prostitution är en av samhällets just nu mest utsatta 
grupper och att de inte kan lämnas utan stöd från samhället.  

Prostitution och människohandel är fenomen som på senaste tiden har uppmärksammats allt 
mer i media. Talita (2019) skriver att människohandel för den utsatta kan innebära stora 
konsekvenser såsom isolering, förnedring, hot, manipulering, mental misshandel, tortyr, 
sexuella övergrepp och påtvingade drogintag. Det kan även enligt Talita innebära både 
psykiska och fysiska skador som i värsta fall kan leda till döden.  

Galanou Ipsonius (2018) skriver att då människohandlarna nu för tiden är mobila ökar 
prostitutionen även i de mindre städerna i Sverige och inte bara inom storstäderna. År 2017 
identifierades 225 personer som offer eller potentiella offer för människohandel i Sverige enligt 
Nationellt metodstöd mot prostitution och människohandel (2018). Inom gatuprostitution i 
Sverige uppskattas det finnas ungefär 200-250 kvinnor. Det framkommer även att det är svårt 
att finna en tillförlitlig siffra på exakt hur många som säljer sexuella tjänster genom annonser 
på internet. Detta beror på att annonserna kan vara inaktuella samt att det kan finnas 
dubbletter (Nationellt metodstöd mot prostitution och människohandel, 2017).  

Socialdepartementet (2018) hävdar att mörkertalet bland utsatta för människohandel 
avseende sexuella ändamål är stort, förmodligen då många utsatta väljer att inte kontakta 
myndigheter på grund av bristande tilltro eller kunskap om sina egna rättigheter. 
Socialdepartementet uppger vidare att kvinnor och barn är de mest utsatta grupperna medan 
män oftast står som förövare. Prostitution och människohandel för sexuella ändamål påverkar 
offren både fysiskt och psykiskt och ett stort stödbehov uppstår oftast i samband med att ett 
offer blivit utsatt. Socialdepartementet beskriver att efter sexköpslagen trädde i kraft år 1999 
bedöms prostitution på gatan ha halverats medan tjänster på internet uppges ha ökat. I Sverige 
arbetar både myndigheter och frivilligorganisationer för att hjälpa de personer som blir utsatta 
i prostitution och människohandel.  

Enligt 2 kapitlet 1 paragrafen socialtjänstlagen (2001: 453) så ansvarar kommunerna för 
socialtjänsten i det egna området. Kommunerna har därmed det största ansvaret för individers 
möjlighet att tillgå hjälp- och stödinsatser, detta ansvar påverkar inte andra huvudmäns 
ansvar. Detta innebär att varje kommun utgår från samma lag men att de har separata 
riktlinjer, arbetssätt, metoder och handlingsutrymme. Utifrån att riktlinjer, arbetssätt och 
metoder kan skilja sig mellan organisationer och kommuner finner vi ett intresse att studera 
hur socialarbetare inom kommunala myndigheter och frivilligorganisationer förhåller sig till 
detta. Vi vill därför undersöka deras upplevelser av handlingsutrymme. Prostitution och 
människohandel för sexuella ändamål ter sig även vara ett tämligen outforskat område i 
Sverige utifrån de sökningar vi gjort gällande tidigare forskning, varför det finns ett intresse 
att undersöka fenomenet vidare. 
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1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med studien är att undersöka hur socialarbetare inom kommunala myndigheter och 
frivilligorganisationer upplever deras handlingsutrymme i det sociala arbetet med ungdomar 
och vuxna som är utsatta i prostitution eller människohandel för sexuella ändamål. Syftet är 
vidare att undersöka vilka utvecklingsområden som finns i det sociala arbetet med 
målgruppen. Följande tre frågeställningar undersöks i studien: 

 

• Hur upplevs handlingsutrymmet av socialarbetare inom kommunala myndigheter och 
frivilligorganisationer vid bedömningen av stöd- och hjälpinsatser i arbetet med 
ungdomar eller vuxna som är utsatta i prostitution eller människohandel för sexuella 
ändamål?  

 
• Upplever socialarbetare att deras handlingsutrymme begränsas av omgivande faktorer, 

i sådana fall hur?  
 

 
• Upplever socialarbetare att arbetet med ungdomar eller vuxna inom prostitution eller 

människohandel för sexuella ändamål behöver utvecklas? I sådana fall på vilket sätt?  

1.2 Avgränsningar  

I denna studie har urvalsgruppen avgränsats till socialarbetare inom kommunala myndigheter 
och frivilligorganisationer i det sociala fältet som arbetar med ungdomar eller vuxna som är 
utsatta i prostitution eller människohandel för sexuella ändamål. Anledningen till att både 
prostitution och människohandel för sexuella ändamål valts att studeras är att dessa två 
fenomen ofta går hand i hand och kan vara svåra att särskilja. Ungdomar definieras i studien 
som personer i åldrarna 13 till 17 år. Vuxna definieras som personer vid 18 års ålder och över. 
En avgränsning har gjorts då studien enbart syftar till att omfatta socialarbetare inom 
kommunala myndigheter och frivilligorganisationer.  

1.3 Förförståelse 

Vår förförståelse kring kommunala myndigheters och frivilligorganisationers arbete kring 
prostitution och människohandel för sexuella ändamål är relativt begränsad då vi inte arbetat 
med målgruppen tidigare. Vi har däremot en förförståelse att prostitution och människohandel 
för sexuella ändamål är ett förekommande fenomen i dagens samhälle och att de utsatta har 
ett stort hjälp- och stödbehov från kommunala myndigheter och organisationer. 

1.4 Centrala begrepp 

1.4.1 Handlingsutrymme 

Socialarbetare är i sitt arbete tvungen att förhålla sig till de lagar, rutiner och regler som finns 
på en arbetsplats. Handlingsutrymme innebär att socialarbetare får välja hur de ska gå tillväga 
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utifrån organisationens ramar. Det är alltså organisationens ramar som sätter gränserna för 
handlingsutrymmet för socialarbetaren. Handlingsutrymmet påverkas sedan utifrån rutiner, 
professionella tolkningar, individuella tolkningar samt genom interaktionen mellan klient och 
socialarbetare. I socialarbetarens yrkesroll finns sedan handlingsutrymmet i möte med 
klienten, socialarbetaren väljer sedan hur de ska använda det. Socialarbetarens 
handlingsutrymme hanteras, formas och används relativt olika. Handlingsutrymme är varken 
bra eller dåligt utan uppges vara nödvändigt inom socialt arbete då det ofta sker oförutsägbara 
händelser (Svensson, Johnsson & Laanemets, 2008).  

1.4.2 Sexköpslagen 

Förbud mot köp av sex återfinns i 6 kap 11 § brottsbalken (1962: 700) där förbudet innebär att 
den som köper en sexuell tjänst döms. Detta innebär att det är lagligt att sälja sex mot 
ersättning medan personen som köper sex gör sig skyldig till ett brott.   

1.4.3 Socialtjänstlagen 

Socialtjänstlagen är en ramlag som bygger på frivillighet. Lagens mål är att främja människors 
deltagande i samhällslivet, social- och ekonomisk trygghet samt jämlikhet avseende livsvillkor. 
Med hjälp av lagen kan människor frivilligt beviljas insatser eller bistånd, för att främja de 
tidigare nämnda målen. Det är kommunernas ansvar att följa denna lag och ansvara för en 
egen socialtjänst som ska tillgodose invånarnas behov utifrån lagen (Lundgren, Sunesson & 
Thunved, 2018).  

1.5 Bakgrund 

I Socialdepartementet (2018) handlingsplan mot prostitution och människohandel beskrivs 
det att människohandel är en av de mest allvarliga typen av organiserad brottslighet. 
Människohandel innebär en kränkning av självbestämmandet för den utsattes kropp och liv. 
Syftet med människohandel är att exploatera människor på olika sätt, offren utnyttjas ofta 
utifrån sin socioekonomiska situation när förövare rekryterar och transporterar dem. De mest 
utsatta grupperna inom människohandel är kvinnor och barn och de utnyttjas till största del 
sexuellt. I Polismyndighetens (2018) lägesrapport för människohandel för sexuella och andra 
ändamål beskrivs det att majoriteten av de utsatta kommer från Rumänien, Albanien, 
Brasilien, Kina, Vietnam och Nigeria.  

Avseende prostitution så beskriver Socialdepartementet (2018) att det finns riskgrupper som 
upptäckts utifrån kunskapsökningen på området. Kvinnor av annan nationalitet än svensk 
utgör majoriteten av de utsatta i prostitution, vilket är något som ökat över tid. Andra 
riskgrupper är barn och unga som utifrån livserfarenheter kan hamna i situationer där de kan 
utnyttjas. Det kan exempelvis vara ensamkommande pojkar, hbtq-personer, 
drogmissbrukande personer, unga personer i institutionsvård, kvinnor på anstalt samt 
personer med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning. Utifrån annonser och myndigheters 
erfarenhet utgör kvinnor majoriteten av de utsatta, i både prostitution och människohandel 
för sexuella ändamål. Polismyndigheten (2018) beskriver även att ungefär 75% av de utsatta 
kvinnorna inom prostitution kommer från ett annat land än Sverige. Majoriteten av kvinnorna 
brukar vara mellan 20-40 år. Polismyndigheten beskriver även att ungefär 78% av 
människorna som köper sex i Stockholms region är män med ursprung från Sverige. För att ta 
kontakt med de prostituerade kontaktar de ofta kvinnorna via internetannonser där både 
människohandlare eller hallickar har annonserat ut dem. Webbsidorna är sedan utförda så att 
sexköparna ska tro att de utsatta på egen hand har format annonsen. Majoriteten av dessa 
webbsidor är enligt Polismyndigheten kopplade till organiserad människohandel då kvinnorna 
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i vissa fall inte vet vad som står i annonserna. Webbsidorna används sedan ibland i efterhand 
av sexköparna för att recensera kvinnorna de köpt sexuella tjänster av.  

Socialdepartementet (2018) beskriver att makt är ett perspektiv som påverkar 
samhällsproblemet gällande prostitution och människohandel. Etnicitet, kön, sexualitet och 
ekonomi är faktorer varför personer utsätts i prostitution och människohandel. Mäns 
våldskultur mot kvinnor omfattar även prostitution och människohandel för sexuella ändamål, 
detta är enligt Socialdepartementet ett samhällsproblem och en prioriterad fråga. 
Socialdepartementet avser att utveckla insatser, ge bättre stöd och skydd till de utsatta, öka 
samverkan, öka förmågan att upptäcka offer, få mäns våld mot kvinnor att upphöra, öka 
jämställdheten samt se till att rätten till kroppslig integritet inte påverkas av kön. 

Efter förbudet mot sexköp från år 1999 har prostitutionen på gatan halverats, medan 
tillgängligheten via annonser på internet uppges ha ökat. Detta innebär dock inte att antalet 
individer i prostitution ökat utan att tillgängligheten att nå de prostituerade har blivit större. 
För att minska prostitution finns lagförslag som skärper straffen för sexköpare. Polisen har 
även fått i uppdrag att utvärdera och utveckla det operativa arbetet gällande brottsbekämpning 
av människohandelsbrott. Stärkt kunskap gällande prostitution och människohandel är 
avgörande för att uppnå ett framgångsrikt arbete. Detta innebär att alla berörda aktörer på alla 
olika nivåer i samhället är i behov av kunskap kring målgruppen. Vikten av fortsatt utveckling 
av metoder beskrivs då organiserad brottslighet ofta ändrar karaktär (Socialdepartementet, 
2018).  

Det är viktigt att samverkan mellan offentliga myndigheter, fackförbund, kommunala 
myndigheter, frivilligorganisationer och arbetsgivarorganisationer fungerar för att personer 
utsatta i prostitution och människohandel ska få den hjälp de är i behov av. Exempel på viktiga 
myndigheter i arbetet mot prostitution och människohandel är jämställdhetsmyndigheten, 
polismyndigheten, socialtjänsten, länsstyrelsen, socialstyrelsen och migrationsverket. 
Samtliga myndigheter ansvarar för att tillgodose de utsattas behov i enlighet med dess uppdrag 
och mandat, samt att motverka prostitution och människohandel. Frivilligorganisationer 
beskrivs även som en viktig del i arbetet med denna målgrupp för att hjälpa de utsatta. Även 
den internationella samverkan uppges vara betydelsefull i arbetet för att motverka prostitution 
och människohandel då brotten ofta är gränsöverskridande (Socialdepartementet, 2018).  

2 TIDIGARE FORSKNING 

I detta avsnitt presenteras tidigare forskning med referee granskade vetenskapliga artiklar som 
omfattar det studerade ämnet. Artiklarna valdes för att underbygga bakgrunden till studiens 
syfte och avsnittet delades upp i tre teman. Det första temat avser upplevelser av 
handlingsutrymme för socialarbetare. Det andra temat avser stöd- och hjälpinsatser som finns 
tillgängliga för de som är utsatta i prostitution eller människohandel för sexuella ändamål. Det 
tredje temat innefattar myndigheters och frivilligorganisationers utvecklingsbehov i arbetet 
med personer utsatta i prostitution eller människohandel för sexuella ändamål. I avsnittet 
presenteras forskning gällande handlingsutrymme ur ett bredare perspektiv i socialt arbete, då 
det saknas forskning gällande handlingsutrymme för socialarbetare inom prostitution och 
människohandel för sexuella ändamål. 
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2.1 Upplevelser av handlingsutrymme hos socialarbetare  

Inom socialt arbete kommer de professionella ofta i kontakt med andra professioner samt 
tolkar andra professioners utlåtanden (Ponnert & Svensson, 2016). I Ponnert och Svenssons 
litteraturstudie undersökte de handlingsutrymmet i människobehandlande organisationer. 
Socialt arbete handlar bland annat om gränsdragningar och förmågan att tolka, reflektera och 
se saker ur olika perspektiv. Ponnert och Svensson beskriver att handlingsutrymme är viktigt 
för att kunna fatta professionella beslut med godtagbara lösningar för klienter. Det 
framkommer även i Ponnert och Svenssons litteraturstudie att det sker dagliga förhandlingar 
gällande bedömningar av ärenden mellan organisationen och de professionella, med olika 
slutresultat. Handlingsutrymmet är en möjlighet för de professionella att ta ställning och tolka 
organisationens principer eller riktlinjer. Det kan vara både positivt eller negativt för klienter 
beroende på fall.  
 

Standardiserade manualer kan vara användbara när de är uppbyggda från en teoretisk bas som 
är kopplad till den professionellas kunskap. Är manualer för detaljerade minskar 
handlingsutrymmet och det individuella professionella omdömet. Standardiserade arbetssätt 
används för att socialarbetare ska kunna känna sig säkrare, vara konsekventa och 
kvalitetssäkrande, men även för att kunna rättfärdiga de beslut som fattas (Ponnert & 
Svensson, 2016). Forskarna Ponnert och Svensson beskriver att användningen av manualer 
och standardiserade arbetssätt även har kritiserats för att inte vara tillräckligt komplexa för att 
lösa problem inom socialt arbete. Forskarna hävdar vidare att ökad standardisering kan 
skydda socialarbetare från att ta ansvar, istället för att skydda klienterna. De professionellas 
handlingsutrymme minskar om chefer gör gränsdragningar. Detta löser inte komplexiteten i 
ärendena, utan ändrar hur man förhåller sig till dem (Ponnert & Svensson). Bruhn och 
Ekström (2017) undersökte i sin studie socialarbetares handlingsutrymme inom den Centrala 
studiestödsnämnden genom semistrukturerade intervjuer och en litteraturgenomgång. Det 
framgår i studien att New public management används för att kostnadseffektivisera 
handläggningen. Ponnert och Svensson bekräftar att ekonomi ofta är en av anledningarna till 
valet av ett standardiserat arbetssätt. Enligt Bruhn och Ekström ska klienter bemötas på ett 
standardiserat sätt och kostnadseffektiviteten ska föregå klientens sociala situation och 
ekonomiska möjligheter. Samtidigt ska klienten få god service genom att myndigheten har en 
hög tillgänglighet, behandlar varje klient som ett unikt fall och har en effektivitet i 
beslutfattandet. Därför finns ett dilemma enligt Bruhn och Ekström för handläggare att följa 
myndighetens strikta regler och samtidigt ha ett flexibelt bemötande till sina klienter. 
Dilemmat som forskarna beskriver skapar därför ett utrymme för myndigheten att skapa 
policys för specifika situationer. Ponnert och Svensson beskriver att få standardiserade 
formulär faktiskt kan beskriva vad som behövs eller krävs för varje enskilt fall. Det är då det 
största handlingsutrymmet infinner sig, när de standardiserade manualerna inte räcker till. 
Bruhn och Ekström beskriver att trots regelbaserade system finns ett handlingsutrymme för 
bedömning av ärenden, men handlingsutrymmet att kunna tolka regler har minskat i och med 
New public management och standardiserade arbetssätt. Ett handlingsutrymme att bedöma 
utifrån professionalitet som bygger på erfarenhet och kunskap har även minskat. De 
standardiserade arbetssätten med föreskrivna uppgifter har istället ökat (Bruhn & Ekström).  
 

Dunér och Nordström (2006) undersökte hur biståndshandläggare för äldre använder sitt 
handlingsutrymme och utövning av makt i en svensk studie med observationer och intervjuer. 
Det framkommer i Dunér och Nordströms studie att biståndshandläggare utgår från tre olika 
delar i sitt handlingsutrymme, det juridiska, det organisatoriska och det moraliska. Enligt 
Dunér och Norström omvandlar biståndshandläggare behoven hos äldre sökande: juridiskt 
genom att utreda dem individuellt, organisatoriskt genom att bevilja hjälp i enlighet med 
tillgängliga tjänster och moraliskt genom förhandlingar med den sökande för att komma 
överens. Biståndshandläggare ska se till att det finns en följsamhet mellan de insatser som 
beviljas och de behov som finns. Den juridiska delen omfattar att kontrollera om den sökande 
har ett behov. Den organisatoriska delen innebär att jämföra behovet med de riktlinjer som 
finns och den moraliska delen handlar om att konstatera att ett behov faktiskt finns. Olaison, 
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Torres och Forssell (2018) undersökte i sin svenska studie genom fokusgruppsintervjuer hur 
biståndshandläggare inom äldreomsorgen upplever behovsbedömningsprocessen. I studien 
framkommer det att biståndshandläggare med begränsad yrkeserfarenhet anser att de har ett 
knapphändigt handlingsutrymme. De upplever att deras beslut är knutna till riktlinjer och 
socialtjänstlagen, likt Dunér och Nordström. Enligt Olaison et al. framkommer det att vid 
möten med sökanden som uttrycker att de behöver mer hjälp eller annan typ av hjälp, kan det 
vara svårt att möta dessa behov på grund av de riktlinjer och lagar som biståndshandläggaren 
måste följa, något som Dunér och Nordström också bekräftar. Beslutens koppling till lagar och 
riktlinjer skapar begränsningar i deras bedömningar och biståndshandläggarna upplever även 
att de har få möjligheter till att utföra socialt arbete, då de arbetar utifrån ett byråkratiskt 
arbetssätt (Olaison et al.).  
 
Kuosmanen och Starke (2013) beskriver att det förekommer begränsningar för yrkesverksam 
personal angående möjligheten att ge stöd när de misstänker att en enskild prostituerar sig och 
de enskilde inte erkänner detta eller vill ha hjälp. Syftet med Kuosmanen och Starkes studie 
var att genom fokusgruppsintervjuer undersöka hur socialarbetare  hanterar prostitution 
bland personer med intellektuella funktionsvariationer. Det framgår även i studien att den 
enskildes självbestämmanderätt föregår socialarbetarnas handlingsutrymme. Enligt 
Kuosmanen och Starke upplever biståndshandläggare med mer erfarenhet att deras 
handlingsutrymme är större då de ofta försöker att finna lösningar på egen hand för att lösa 
situationerna på bästa sätt. Det framkommer även i Kuosmanen och starkes studie att 
biståndshandläggare hanterar situationerna på ett mer pragmatiskt sätt istället för att endast 
vara en byråkrat. Vidare beskrivs det i studien att biståndshandläggarna hävdar att det handlar 
om att prioritera lagstiftningens övergripande mål, vilket är att äldre människors behov ska 
bedömas individuellt. Det medför ett större handlingsutrymme för en biståndshandläggare om 
de kan sträcka gränserna utöver riktlinjerna och istället vidta åtgärder. De professionella med 
mindre erfarenheter upplever därmed en större oro över riktlinjerna och att de saknar 
tillräckliga erfarenheter för att göra egna bedömningar som går utöver riktlinjerna 
(Kuosmanen & Starke). Ramlagstiftningen socialtjänstlagen innebär att den enskilde ska ha en 
”rimlig levnadsstandard” och det framkommer att detta är en svår uppgift att tolka. Det 
innebär att det är en utmaning att upprätthålla lagen då denna ramlagstiftning inte tar hänsyn 
till behovsbedömningsprocessen (Olaison et al.).  

2.2 Stöd- och hjälpinsatser för personer utsatta i prostitution och 

människohandel för sexuella ändamål 

Personer som prostituerar sig är ofta i behov av långsiktig professionell hjälp genom 
rådgivning och ekonomiskt stöd för att ta sig ur. Detta beskriver Bruckner (2008) i sin tyska 
studie då hon genom både intervjuer och enkäter studerat bland annat socialarbetare från 
frivilliga organisationer gällande vilka stöd- och hjälpinsatser som finns för kvinnor i 
prostitution. Bruckner beskriver att det exempelvis kan handla om kuratorstöd, skyddat 
boende eller utbildning. Cox (2018) undersökte i en fallstudie med semistrukturerade 
intervjuer sexhandel kopplat till människohandel på Cypern utifrån socialarbetares synpunkt. 
Cox hävdar att de utsatta blir informerade om att de kan ta emot hjälp såsom professionell 
psykologhjälp, stödsamtal, akut skydd för säkerhet, juridiskt stöd samt ekonomisk- och 
medicinsk hjälp. Danna (2012) har i sin svenska intervjustudie intervjuat tolv socialarbetare 
som har kontakt med målgruppen. Det beskrivs i studien att prostituerade erbjuds 
terapitjänster för att ha möjlighet att bearbeta eventuellt trauma som de lever med. Bruckner 
beskriver i sin studie att det medför svårigheter att hjälpa migranter utan uppehållstillstånd 
med stödboenden och att de oftast endast kan hjälpa dem med en daglig överlevnad. 

Genom en fallstudie och deltagande observation har Caretta (2015) undersökt hur 
frivilligorganisationen Casa Rut bidrar med stöd- och hjälpinsatser för kvinnor utsatta för 
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människohandel för sexuella ändamål i Italien. På Casa Rut genomgår kvinnor en 
trestegsprocess där deras behov utvärderas. Första steget handlar om att utreda de akuta 
behoven såsom behov av skydd, akut vård och juridiskt stöd vilket även Cox (2018) och 
Bruckner (2008) beskriver. Caretta uppger även att Casa Rut utreder de basala behoven såsom 
tillgång till mat och kläder. Caretta beskriver att steg två inom Casa Rut innebär att utreda de 
fortlöpande behov såsom bland annat språkutbildning, säkerheten, psykisk vård och stöd. 
Tredje steget innebär sedan att utreda de långsiktiga behoven, långsiktiga mål är viktigt för att 
ha möjlighet att ta sig ur prostitution och människohandel för sexuella ändamål, detta 
bekräftas även av Bruckner. Caretta beskriver att inom Casa Rut utreds de långsiktiga behoven 
och vilken hjälp de är i behov av för att ha möjlighet att i framtiden nå sitt mål. Det kan handla 
om exempelvis språkfärdigheter samt långsiktigt boende. Genom denna privatfinansierade 
organisation erbjuds även kvinnor yrkesförberedande utbildningar i syfte att i framtiden 
kunna försörja sig på egen hand. 

Enligt Bruckner (2008) får kvinnor som blir utsatta för människohandel och upptäcks av 
polisen delta i ett offerprogram där de får välja om de vill vittna mot människohandlarna. De 
kvinnor som är prostituerade och använder droger eller är migranter utan uppehållstillstånd 
arbetar ofta på gatorna, i bilar eller på hotell vilket medför att hälsan och levnadsstandarden 
är sämre. Många äldre kvinnor har svårt att ta sig ur prostitution på grund av att de är beroende 
av pengar som de tjänar i sin levnadsmiljö. I Cox (2018) studie framkommer det att de som 
utsätts för människohandel för sexuella ändamål ofta i första hand kommer i kontakt med 
sjukvården, därefter polisen och sedan socialtjänsten. 

I Levy och Jakobssons (2013) litteraturöversikt har de studerat den svenska förståelsen av 
prostitution och människohandel. I studien framkommer det att Sverige är det första landet 
som kriminaliserar köp av sex enligt sexköpslagen. Denna lagstiftning har bidragit till att 
förskjuta offentlig prostitution. I studien framgår det även att samhällsorganen tidigare har 
fokuserat sina resurser på gatuprostitution för att hjälpa de prostituerade medan de på senare 
tid även har riktat uppmärksamheten åt prostitution inomhus, bakom stängda dörrar. Danna 
(2012) beskriver att prostituerade har ett behov av ekonomiskt stöd då de ofta har ekonomiska 
svårigheter. Vanligt förekommande bland de som prostituerar sig är även att de lider av 
psykisk ohälsa och har varit utsatta för sexuella övergrepp i tidig ålder vilket även utgör ett 
behov av stöd. Det framkommer även i Dannas studie att de prostituerade ofta lider av 
missbruk såsom alkohol eller narkotika eller att de har ett nedsatt mentalt tillstånd och att det 
då även kan vara på grund av ekonomiska anledningar de väljer att prostituera sig. 

För att ha möjlighet att på bästa sätt hjälpa de utsatta beskriver Kuosmanen och Starke (2013) 
vikten av samverkan mellan olika enheter. I Kuosmanen och Starkes undersökning framgår 
det även att socialarbetares arbete främst är serviceinriktat och handlar om att erbjuda stöd 
till personer vid behov, däremot har individen självbestämmanderätt i att ta emot insatser då 
de är vuxna. Vikten av metoder, rutiner och tillvägagångssätt lyfts fram för att ha möjlighet till 
att hjälpa de människor som lever i dessa utsatta situationer. 

2.3 Utvecklingsbehov gällande arbetet mot prostitution och 

människohandel för sexuella ändamål 

Det framgår i tidigare forskning att det finns flertalet utvecklingsbehov inom det sociala arbetet 
mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål. Bjonness (2012) undersöker vilka 
diskurser som finns avseende prostitution i Danmark. I studien har rådgivare, beslutsfattare 
och prostituerade intervjuats, studien kompletteras även med en litteraturgranskning. Det 
framgår att socialarbetare påverkas av de diskurser som finns gentemot prostituerade i 
samhället. Dessa diskurser gör det sedan svårt att få kontakt med de utsatta för att de ska våga 
öppna sig och berätta deras egna berättelser och känslor om prostitution. Heber (2018) har i 
sin litteraturstudie undersökt vilka svenska åtgärder som har föreslagits för att bekämpa 
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sexhandel. I litteraturstudien framkommer det i publikationer från Brottsförebyggande rådet 
att det behövs mer forskning, information samt samarbete för att motverka sexhandeln. Enligt 
Heber är samarbete en viktig del då ett kunskapsutbyte sker mellan aktörerna. Samarbete för 
att motverka sexhandel innebär främst att myndigheter i Sverige bör samarbeta bättre, 
däremot är även samarbete över statens geografiska gränser någonting som lyfts fram. Även 
Edwards och Mika (2016) uppger i deras studie att samarbete mellan olika aktörer är en viktig 
komponent för att motverka prostitution. Edwards och Mika genomförde en amerikansk 
litteraturstudie med syfte att belysa utmaningar och utvecklingsmöjligheter för arbetet kring 
sexhandel.  

Omfattande forskning visar att det saknas kunskap kring prostitution och människohandel för 
sexuella ändamål hos myndighetspersoner (Bjonness, 2012; Cox, 2018; Edwards & Mika, 
2016; Heber, 2018; Kuosmanen &  Starke, 2013). Cox (2018) beskriver att socialarbetare har 
väldigt låg utbildningsgrad gällande offrens behov samt att de utsätts för hög arbetsbelastning 
i brist på personal. I studien framgår att det behövs mer resurser för socialtjänsten för att 
kunna hantera personer som utsätts för människohandel för sexuella ändamål, men det ses 
inte som en prioritet eller ett stort problem. Socialarbetare är även osäkra gällande hur de ska 
hjälpa de utsatta och vem som är ansvarig för ärendehanteringen. Även Bjonness framför i sin 
studie att myndighetspersoner har väldigt lite kunskap om prostitution och att de ofta känner 
obehag och osäkerhet kring hur de ska hantera ärendena. På grund av bristande kunskap 
uppger myndighetspersoner i studien att de istället väljer att inte ta upp frågan om prostitution 
då de upplever det svårt att prata om samt att de inte vet vad de har att erbjuda. På grund av 
den bristande kunskapen som framgår uppges även att förhållandet mellan klient och 
socialarbetaren blir ömtåligt då socialarbetaren är rädd för att göra fel. I Kuosmanens och 
Starkes samt Hebers studier framgår det även att personal saknar kunskap och professionell 
beredskap gällande prostitution och människohandel för sexuella ändamål. Även Edwards och 
Mika (2016) uppger i deras studie att ett viktigt medel för att motverka prostitution är att öka 
kunskapen hos de yrkesverksamma inom de medicinska, juridiska och samhällsomfattande 
områdena. Kunskap beskrivs som viktigt för att de yrkesverksamma ska ha möjlighet till att 
finna tecken på människohandel hos deras klienter. 

Heber (2018) hävdar att majoriteten av invånarna även är i behov av utbildning gällande 
prostitution och människohandel för sexuella ändamål. Anledningen till att de är i behov av 
utbildning är på grund av att aktörer oftast inte är medvetna om att de har en betydelse för 
denna organiserade brottslighet, till exempel resebyråer, restauranger, fastighetsmäklare och 
hyresvärdar. Genom att öka dessa gruppers kunskap om hur de är involverade i att 
upprätthålla denna brottslighet utan att vara medvetna om det skulle det kunna bidra till att 
förhindra prostitution genom att vara mer uppmärksamma och försiktiga. Heber uppger även 
i sin studie att ett viktigt utvecklingsområde för att motverka prostitution är att utveckla vården 
inom missbruk för att ha möjlighet att möta utsatta kvinnors behov, som även tidigare nämnt 
i Dannas (2012) studie gällande att prostituerade kvinnor ofta lider av något form av missbruk. 
Enligt Cox (2018) framkommer det att det finns en vilja att frivilligorganisationer borde ha en 
större roll gällande offerstöd, för att komplettera myndigheternas arbete. De som är aktiva 
inom frivilligorganisationer är dock ofta volontärer utan utbildning och ser därför inte offrens 
behov på samma vis. Cox beskriver vidare att det behövs mer resurser till socialtjänsten för att 
kunna hantera personer som utsätts inom människohandel för sexuella ändamål. Heber 
beskriver ytterligare en utvecklingsåtgärd för att motverka sexhandel, vilket innebär att 
utvidga definitionen av sexhandel så att lagen omfattar ett bredare omfång av handlingar. 
Edwards och Mika (2016) framför i deras studie vikten av kunskap om prostitution och 
sexhandel både från ett teoretiskt-, politiskt- och forskningsperspektiv. 
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2.4 Reflektion 

Den valda tidigare forskningen är viktig för studien då den bland annat belyser begreppet 
handlingsutrymme inom socialt arbete med utsatta grupper i samhället. I avsnittet beskrivs 
det hur socialarbetare förhåller sig till handlingsutrymmet och på vilket sätt det påverkar de 
professionellas bedömningar, vilket anses vara betydande för att få en förståelse för begreppet 
och dess användning. Tidigare forskningen beskriver även vilka stöd- och hjälpinsatser som 
erbjuds människor utsatta i prostitution och människohandel för sexuella ändamål. Detta 
anses vara betydande för att få en förståelse och kunskap över vad som erbjuds idag för att 
sedan ha möjlighet att titta på utvecklingsmöjligheter. I avsnittet beskrivs även ett flertal 
utvecklingsområden i arbetet med människor utsatta i prostitution och människohandel för 
sexuella ändamål vilket går att koppla ihop med studiens syfte gällande socialarbetares 
upplevelser av utvecklingsområden. 

3 TEORETISKA PERSPEKTIV 

I detta avsnitt presenteras studiens teoretiska referensram. Studien genomfördes med hänsyn 
till både teori och empiri i kunskapssökandet och har således en abduktiv ansats. Enligt Kvale 
och Brinkmann (2014) innebär en abduktiv ansats att forskaren växlar mellan empiri och teori 
och utifrån detta växer kunskapen fram. Forskaren har inte en klar utgångspunkt i det 
studerade ämnet utan svävar mellan det empiriska och det teoretiska, ett abduktivt 
förhållningssätt grundar sig därmed i både induktion och deduktion. Kvale och Brinkmann 
beskriver induktion som ett förhållningssätt där empirin styr valet av teori medan deduktion 
innebär att forskaren fastställer hypoteser utifrån en förbestämd teori.  

Studien utgår från Urie Bronfenbrenners (1979) utvecklingsekologiska systemteori samt 
Michael Lipskys (1980) begrepp gällande gräsrotsbyråkrater. Eftersom att studien handlar om 
hur socialarbetare inom kommunala myndigheter och frivilligorganisationer upplever sitt 
handlingsutrymme i kontakt med klienter valdes Lipskys begrepp som bland annat handlar 
om gräsrotsbyråkratens handlingsutrymme. Till denna studie är Lispskys begrepp relevant då 
socialarbetaren sätts i gräsrotsbyråkratens ställning och utifrån detta kan därför 
socialarbetarens upplevelser analyseras utifrån Lipskys begrepp i kommande avsnitt. 
Bronfenbrenners utvecklingsekologiska systemteori beskriver hur individen blir påverkad av 
de olika system som finns runt individen och i samhället på dess olika nivåer. I denna studie 
anpassas Bronfenbrenners teori till att socialarbetarna tar positionen som individen, och 
utifrån detta kan därför en analys i kommande avsnitt göras utifrån socialarbetaren och dennes 
koppling till de olika systemen.  

3.1 Michael Lipsky – Gräsrotsbyråkrater 

Michael Lipsky myntade begreppet street-level bureaucrats som på svenska kallas 
gräsrotsbyråkrater. Detta begrepp handlar om förståelsen för hur gräsrotsbyråkrater använder 
sitt handlingsutrymme i kontakt med klienter. En gräsrotsbyråkrat definieras som en person 
som arbetar inom den offentliga sektorn, till exempel socialarbetare och polis. Då 
gräsrotsbyråkratens uppgift i dess arbete är att besluta kring individbaserade frågor gällande 
klienterna har de därför en stor påverkan på människors liv (Lipsky, 1980). 

Lipsky (1980) beskriver att begreppet gräsrotsbyråkrat utgår från de professionellas egna 
perspektiv. Handlingsutrymmet är enligt Lipsky viktigt i arbete med människor för att ha 
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möjlighet att möta klienterna på rätt sätt eftersom att alla människor är olika, vilket medför 
att alla möten med klienter även ser olika ut. Lipsky hävdar även att gräsrotsbyråkrater i dess 
arbete hamnar i situationer som kräver att bedömningar görs från ett mänskligt perspektiv 
utifrån individen. Arbetet är komplext och därmed svårt att utföra utan ett handlingsutrymme 
och istället endast utgå från färdiga manualer eller riktlinjer. Gräsrotsbyråkrater förväntas 
enligt Lipsky ha ett stort handlingsutrymme i bedömningar på arbetet, han menar att de är 
relativt fria från övervakning av överordnade eller från granskning av kunder.  

Trots att gräsrotsbyråkraterna är i behov av ett stort handlingsutrymme i arbetet med 
människor styrs de även av regelverk, normer och riktlinjer som de ska arbeta utifrån vid sina 
bedömningar. I vissa fall kan gräsrotsbyråkrater hänvisa till vad som sägs i exempelvis 
riktlinjer inom organisationen för att inte vilja ta för stort eget ansvar och på egen hand minska 
på sitt handlingsutrymme. Gräsrotsbyråkraterna styrs även i sina bedömningar av normer 
både inom organisationen och i samhället samt förhållningssättet inom organisationen 
personen arbetar inom (Lipsky, 1980). 

Gräsrotsbyråkrater utvecklar ofta egna rutiner i sitt arbete för att på detta sätt förenkla arbetet 
i kontakt med klienten. Detta utvecklas på grund av att gräsrotsbyråkraterna har begränsat 
med exempelvis tid och resurser. I vissa fall handlar det om att organisationen har påbörjat 
masshantering av klienterna vilket enligt Lipsky (1980) i sin tur kan innebära att besluten som 
tas blir fel utifrån den sökandes behov. Lipsky beskriver även att gräsrotsbyråkratens 
bedömningar ibland kan vara subjektiva vilket i sin tur leder till att klienterna inte behandlas 
likvärdigt utifrån dess omständigheter, trots att de förväntas behandlas på samma sätt. Detta 
beskriver Lipsky kan bero på att gräsrotsbyråkrater ibland skapar en kontakt med klienten 
vilket leder till att det i arbetet är enklare att vara flexibel i vissa ärenden än andra. Lipsky 
uppger även att gräsrotsbyråkrater ofta anklagas vara partiska mot en del etniska grupper i 
samhället och att gräsrotsbyråkraterna anses vara opålitliga i att uppfylla en del sociala utsatta 
gruppers skyldigheter. Lipsky menar även att bristande kunskap kan leda till negativa attityder 
gentemot klienterna och deras sociala bakgrund och uppväxt. Med anledning av detta 
rekommenderar Lipsky att anställa bättre utbildad personal eller tillhandahålla 
vidareutbildning. Lipsky framför även att arbetsstrukturen skulle kunna vara det som bidrar 
till de fördomar som finns hos gräsrotsbyråkrater gentemot klienterna. Lipsky uppger å andra 
sidan däremot att fördomar nödvändigtvis inte behöver förekomma på grund av att 
gräsrotsbyråkraterna fokuserar på klienters sociala bakgrund och arbetserfarenheter. 

3.2 Urie Bronfenbrenner – Utvecklingsekologisk systemteori 

Urie Bronfenbrenner (1979) presenterar den ekologiska miljön som en uppsättning strukturer 
där alla system hör ihop med varandra. Han definierar den utvecklingsekologiska systemteorin 
som ett varaktigt förändringsarbete gällande hur individen uppfattar och behandlar sin miljö. 
Bronfenbrenner anser att människan bör studera individen i dess naturliga miljö för att få en 
rättvis bild av individens utveckling. Bronfenbrenner beskriver att individen omges av olika 
system på olika nivåer som kallas mikro-, meso-, exo-, och makrosystem. 
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Figur 1. Inspirerad av Bronfenbrenners (1979) utvecklingsekologiska systemteori 

3.2.1 Mikrosystemet 

Bronfenbrenner (1979) beskriver mikrosystem som system i individens närmiljö. De viktigaste 
delarna i mikrosystemet beskrivs som aktiviteter, roller och sociala relationer. Ett mikrosystem 
kan till exempel vara en kollega medan ett annat mikrosystem kan vara arbetsmiljön eller en 
familjemedlem. Bronfenbrenner förklarar att mikrosystemet handlar om hur individen direkt 
påverkas av sin närmiljö och olika mikrosystem. Det kan exempelvis handla om 
arbetskollegors, familjens eller arbetsplatsens påverkan på individen. Frånvaro och fysisk 
närvaro av olika mikrosystem är något som även kan påverka individen.  

3.2.2 Mesosystemet 

Mesosystemet beskrivs av Bronfenbrenner (1979) som ett samspel mellan två eller fler 
mikrosystem som existerar runt omkring individen. Det kan exempelvis innebära relationen 
mellan familjen, arbetet och det sociala livet. Mesosystemet innebär att relationerna i 
mikrosystemet samspelar och påverkar individens upplevelse i vardagen. Även inom detta 
system är det aktiviteter, roller och sociala relationer som är i fokus, däremot handlar det om 
hur de olika mikrosystemen samspelar i närmiljön hos individen. 

3.2.3 Exosystemet 

Bronfenbrenner (1979) beskriver exosystemet som ett system där individen inte är direkt 
delaktig men att individen påverkas av vad som händer i den yttre miljön. Enligt 
Bronfenbrenner handlar detta system om händelserna runt omkring individen som sedan 
påverkar dess interaktioner och utveckling. För att förklara exosystemets funktion beskriver 
Bronfenbrenner minst två steg. Första steget handlar om att i första hand koppla händelserna 
som sker i individens yttre miljö till processer inom individens mikrosystem (närmiljö). 
Därefter kopplas processerna i mikrosystemen ihop med de utvecklingsförändringarna hos 
individen som finns i miljön.  
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3.2.4 Makrosystemet 

Ett makrosystem genomsyrar alla de tidigare nämnda lägre systemen enligt Bronfenbrenner 
(1979). Detta system handlar om hur människans beteende och sätt att vara påverkas av 
samhället och dess trossystem samt strukturer av olika kulturer, subkulturer och klass. Enligt 
Bronfenbrenner inkluderar makrosystemet bland annat samhällets värderingar samt politiska 
beslut. Bronfenbrenner beskriver skillnaden mellan olika länders strukturer och mänskliga 
beteenden. I exempelvis Frankrike har människor utifrån samhällsstrukturen ett beteende och 
sätt att vara medan människor i USA har ett annat beteende. Detta beror enligt 
Bronfenbrenner på att länder har olika samhällsstrukturer. Det kan bland annat bero på att 
ländernas system skiljer sig och att människor har olika etniciteter, livsstilar och ekonomi. 

4 METOD OCH MATERIAL 

I detta avsnitt presenteras de metodologiska processerna i studien. De metodologiska 
processerna innefattar val av metod, studiens urval, datainsamling och genomförande, 
databearbetning och analysmetod samt tillförlitlighet och äkthet. Metodavsnittet avslutas med 
hur studien har förhållit sig till forskningsetiska principer. 

4.1 Val av metod 

Denna studie utgår från ett hermeneutiskt perspektiv som enligt Bryman (2018) innebär ett 
tolkande synsätt. Genom detta perspektiv har vi försökt att förstå innebörden av textens 
mening i litteraturen samt förstå intervjupersonerna utifrån deras perspektiv. Studien syftar 
till att ta reda på intervjupersonernas upplevelser och därför valdes en kvalitativ 
forskningsmetod i form av semistrukturerade intervjuer. Den kvalitativa forskningsmetoden 
användes för att få en förståelse kring kommunala myndigheter och frivilligorganisationers 
arbete med vuxna och unga utsatta i prostitution eller människohandel för sexuella ändamål. 
Metoden användes vidare för att undersöka hur socialarbetare upplever deras 
handlingsutrymme samt vilka förändringsområden som kan finnas. Enligt Bryman (2018) är 
det intervjupersonens perspektiv och utgångspunkt som är det centrala vid kvalitativ 
forskning. Intervjupersonerna har vid kvalitativ forskning ofta möjlighet att beskriva 
upplevelser, erfarenheter och situationer. Valet att genomföra semistrukturerade intervjuer 
gjordes för att ge intervjupersonerna möjlighet att tala fritt utifrån valda teman och frågor, 
samt chans för intervjuaren att kunna ställa följdfrågor. Enligt Bryman ger semistrukturerade 
intervjuer chans att få öppna och beskrivande svar från intervjupersonen. Forskaren har ofta 
en intervjuguide eller ett frågeschema som är fritt utformat utifrån valt ämnesområde. 
Forskaren har även möjlighet att ställa följdfrågor utanför intervjuguiden, vilket är en fördel 
för att få ut den information som krävs.  

4.2 Urval 

För att studien ska inkludera intervjupersoner som är relevanta för syftet användes ett 
målinriktat urval. Bryman (2018) beskriver målinriktat urval som en vanlig förekommande 
urvalsteknik inom kvalitativ forskning. Urvalsmetoden innebär ett strategiskt urval och 
forskarens mål är att finna intervjupersoner till undersökningen som är relevanta för studiens 
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forskningsfråga. Författarna fann kontaktuppgifter till intervjupersoner via de valda 
organisationernas hemsida som ansågs ha kunskap för att besvara syftet med studien. Via 
mailkontakt bokades sedan en tid och plats för intervju. Genom det målinriktade urvalet 
skapades kontakt med den första intervjupersonen, samma intervjuperson gav sedan förslag 
på ytterligare intervjupersoner till studien som vi även fick kontaktuppgifter till. Denna 
urvalsmetod benämns enligt Bryman (2018) som ett snöbollsurval. Ett snöbollsurval handlar 
om ett kedjeurval där forskaren först tar kontakt med en person som sedan leder forskaren 
vidare till ytterligare intervjupersoner. För att sedan kontakta dessa personer skickades ett 
mail där studiens syfte beskrevs och frågan om de kunde tänka sig att ställa upp på en intervju 
ställdes. Sedan hölls en mailkontakt med respektive intervjuperson för att komma överens om 
en dag och tid som fungerade för intervju. För att komma i kontakt med ytterligare en 
intervjuperson ringde författarna till växeln tillhörande kommunen och sökte en yrkesverksam 
som omfattades av studiens inklusionskriterier. Författarna blev sedan kopplade till en 
yrkesverksam inom området. I telefonsamtalet informerades intervjupersonen om syftet samt 
att tid och plats för intervjun bokades.  

Inklusionskriterier för intervjupersonerna i studien var att de skulle vara socialarbetare inom 
kommunal myndighet eller frivilligorganisation samt arbeta med personer som är utsatta i 
prostitution eller människohandel för sexuella ändamål. Samtliga intervjupersoner som tillhör 
kommunala myndigheter kommer från separata enheter. Majoriteten av intervjupersonerna 
som tillhör kommunala myndigheter arbetar inom utredning gällande stöd- och hjälpinsatser. 
En intervjuperson som tillhör kommunala myndigheter arbetar uppsökande och en 
intervjuperson som utförare. De intervjupersoner som tillhör frivilligorganisationer har som 
mål med dess verksamhet att hjälpa och stötta de mest utsatta i samhället. Studien 
genomfördes i två mellanstora kommuner i Mellansverige.  

4.3 Datainsamling och genomförande 

4.3.1 Litteratursökning 

För att få kunskap kring ämnet och tidigare forskning på området har vetenskapliga artiklar 
studerats och analyserats. Databaserna Sociological abstracts och Social services abstracts 
valdes i det digitala biblioteket på Mälardalens högskola utifrån ämnesområdet Socialt arbete. 
I sökningen var huvudorden som användes “prostitution”, “human trafficking”, “discretion” 
samt “social work”. Samtliga artiklar var peer reviewed granskade. Orden användes i olika 
kombinationer och med synonymer. Sökningarna hade fokus på vetenskapliga artiklar med så 
sent utgivningsdatum som möjligt för att innehållet skulle vara så aktuellt som möjligt. Ett 
krav ställdes att artiklarna inte skulle vara utgivna tidigare än år 2005, huvuddelen av de valda 
artiklarna är utgivna från år 2012 och framåt. Litteratur och elektroniska källor har funnits 
genom sökningar på internet samt genom skolans bibliotek.  

4.3.2 Inför intervjuerna 

Inför intervjuerna skickades ett missivbrev ut (bilaga A) via mail till de intervjupersoner vi 
hade mailkontakt med. De intervjupersoner vi hade telefonkontakt med fick istället 
missivbrevet vid intervjutillfället. Vid intervjutillfället gavs ytterligare information gällande 
intervjun samt de etiska överväganden som studien förhåller sig till. Inför intervjun fastställdes 
även en intervjuguide (bilaga B), studiens intervjuguide innehöll 18 frågor. Enligt Bryman 
(2018) är det viktigt att intervjufrågorna är formulerade för att fånga intervjupersonernas 
upplevelser, att intervjuguiden är uppdelad i teman, att intervjufrågorna inte är ledande, att 
de är begripliga samt omfattar studiens frågeställningar. För att fånga intervjupersonernas 
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upplevelser gjordes valet att använda beskrivande frågor, som ofta innefattade ordet “hur”. 
Intervjufrågorna formulerades tydligt samt på ett öppet vis, för att inte leda in 
intervjupersonen på ett visst spår. Intervjuguiden delades in i tre delar, innefattande av 
bakgrund, handlingsutrymme och utveckling. Intervjufrågorna formulerades inom radien för 
det valda ämnet, för att kunna besvara studiens syfte och frågeställningar.  

Inför intervjuerna genomfördes en pilotintervju med en kurskamrat för att uppskatta 
intervjuernas längd. Pilotintervjun tog cirka 40 minuter och frågorna uppfattades som 
begripliga, varför intervjuguiden valdes att användas. Inför intervjuerna studerades även 
relevant litteratur som nämns i denna studie gällande kvalitativa forskningsintervjuer för att 
förbereda oss.  

Bryman (2018) beskriver att det är viktigt att tänka på platsen som intervjun genomförs på är 
lämplig, att intervjupersonen är bekväm i miljön samt att intervjun sker i en lugn miljö utan 
störningsmoment. För att värna om intervjupersonerna fick de därför välja den plats de kände 
sig bekväma med att genomföra intervjun på. Samtliga intervjuer hölls utifrån 
intervjupersonernas önskan på deras arbetsplatser. I kontakt med två intervjupersoner 
ställdes frågan om de i förväg kunde få intervjuguiden skickade till sig för att bedöma om de 
hade möjlighet att svara på frågorna och om deras kunskap och erfarenhet var relevant för 
studiens syfte. Intervjuguiden skickades via mail cirka en vecka innan intervjutillfället.  

4.3.3 Intervjutillfällena 

Intervjutillfällena började med att intervjupersonerna fick skriva under ett samtyckesformulär 
(bilaga C) gällande de etiska principerna samt deltagande i studien. Frågan om intervjun fick 
spelas in ställdes även, vilket samtliga godkände. Därefter informerades intervjupersonerna 
återigen om studiens syfte och upplägget gällande de tre olika delarna i intervjun beskrevs. 
Kvale och Brinkmann (2014) samt Bryman (2018) skriver att en intervju bör inledas med att 
orientera intervjupersonen med att förklara studiens syfte, upplägget inför intervjun samt 
gällande inspelning av intervjun. 

Vid intervjuerna deltog båda författarna, den ena tog hand om intervjuguiden och hade 
ansvaret för intervjun medan den andra observerade och ställde relevanta följdfrågor vid 
behov. De olika rollerna byttes därefter vid varje intervju. Under intervjuerna följdes 
intervjuguiden, däremot ändrades ordningsföljden på frågorna ibland samt att följdfrågor 
ställdes under tiden. Intervjuguiden används enligt Bryman (2018) som ett instrument för att 
intervjuaren ska hålla sig till specifika teman. Bryman beskriver att forskaren vid en 
semistrukturerad intervju har möjlighet att både ändra ordningsföljd på frågorna i 
intervjuguiden samt att hoppa över frågor. Studien innehåller åtta intervjuer som tog cirka 30-
45 min vardera.  

Enligt Bryman (2018) finns det inledande, mellanliggande och avslutande frågor. Vid 
intervjutillfällena ställdes inledande frågor i varje tema för att komma in på ämnet för att sedan 
övergå till mer mellanliggande frågor som är mer fokuserade på de valda frågeställningarna i 
studien, för att sedan landa i mer avslutande frågor eller övergå till en strukturerad fråga som 
enligt Bryman ställs för att byta tema. Löpande under intervjutillfällena ställdes 
uppföljningsfrågor som Bryman beskriver som frågor som ställs för att utveckla 
intervjupersonens svar, exempelvis “hur menar du då?”. Preciserande och direkta frågor 
ställdes även återkommande för att få beskrivande och raka svar. Under intervjutillfällena 
försökte vi till största mån vara så tydliga som möjligt när vi ställde frågor för att 
intervjupersonen på bästa sätt skulle kunna svara, enligt Bryman är tydlighet viktig i en 
intervju för att intervjupersonen ska begripa de frågor som ställs. Vid intervjutillfällena kunde 
intervjupersonerna till största möjliga mån få prata till punkt och få tid för eftertanke, 
intervjuarna agerade sensitivt gentemot intervjupersonerna, vilket enligt Bryman är viktigt för 
att visa hänsyn och empati. Under intervjutillfällena tolkades även intervjupersonernas svar, 
genom upprepningar eller frågor angående det intervjupersonerna sagt med andra 
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formuleringar. Bryman beskriver detta som ett klargörande och utvecklande av de svar som 
intervjupersonerna ger vid en intervju, utan att intervjuarens egen tolkning påtvingas på 
intervjupersonerna. Efter intervjutillfällena diskuterades de genomförda intervjuerna mellan 
författarna, avseende intervjuperson, miljö och särskilda upplevelser under intervjutillfällena.  

4.4 Databearbetning och analysmetod 

Bryman (2018) beskriver att det är viktigt att försäkra sig om att transkriberingar är noggrant 
genomförda utan felskrivningar som kan påverka resultatet. I studien delades 
transkriberingarna upp så att författarna fick transkribera hälften var. Ljudupptagningarna 
transkriberades ordagrant. För att försäkra att materialet var korrekt transkriberat jämfördes 
ljudupptagningarna med det nedskrivna materialet i sin helhet.  

Analysmetoden som har använts i studien kan liknas vid en tematisk analysmetod enligt 
Bryman (2018). Denna analysmetod innebär att teman och subteman genereras utifrån det 
insamlade materialet. För att analysera materialet kategoriserades intervjupersonernas svar 
utifrån de frågor som ställts i intervjuguiden. Därefter skrevs detta material ut och lästes noga 
igenom för att få en bild av innehållet. Sedan kodades materialet genom att använda olika 
färgpennor för olika kodningar, för att särskilja relevant information i utskrifterna. Utifrån 
kodningarna uppkom sedan fyra empirigenererade teman; Socialarbetares upplevelser av 
handlingsutrymme, lagar och riktlinjers påverkan på handlingsutrymme, upplevelse av 
prioritet inom organisationen och utformning av insatser samt brister och 
utvecklingsmöjligheter. Därefter granskades både kodningen och teman för att säkerställa att 
all information hamnat i rätt kodning och under rätt tema. Därefter uppkom subteman i 
respektive tema utifrån granskningen av materialet. Intervjupersonernas namn byttes sedan 
ut till fiktiva namn som användes i resultatet.  

4.5 Tillförlitlighet och äkthet 

Tillförlitlighet består av fyra delar; pålitlighet, överförbarhet, trovärdighet samt en möjlighet 
att styrka och konfirmera (Bryman, 2018). Bryman beskriver att pålitlighet i en studie kräver 
ett granskande perspektiv, vilket studien hade avseende valet av litteratur och 
intervjupersoner. Pålitligheten beror även på tydligheten i studien enligt Bryman, för att förstå 
studiens tillvägagångssättet redogjordes därför detta noggrant i metodavsnittet. Bryman 
beskriver att uppnå en överförbarhet kräver detaljerade beskrivningar kring det valda ämnet, 
för att materialet ska kunna överföras till en annan kontext. I studien finns ett detaljerat syfte 
och detaljerad kunskap kring det valda ämnet genomgående i arbetet. Bryman beskriver att 
trovärdighet i en studie beror på om olika perspektiv i en studie lyfts, i studien har den tidigare 
forskningen utgått från flera olika författare med olika perspektiv och studien undersöker både 
socialarbetare inom kommunala myndigheter och frivilligorganisationers upplevelser för att 
visa på olika perspektiv. Författarna har även diskuterat intervjuerna och resultatet 
sinsemellan vilket kan tänkas styrka trovärdigheten. Att kunna styrka och konfirmera ett 
resultat handlar enligt Bryman om objektivitet och att inte styras av egna värderingar eller 
teoretiska förkunskaper. För att kunna styrka och konfirmera resultatet har vi i studien varit 
öppna till nya teorier i och med det abduktiva förhållningssättet. Vi har varit medvetna om vår 
kunskap kring fenomenet, beskrivit vår förförståelse och utifrån förutsättningarna strävat efter 
att ha en objektiv ställning. Enligt Bryman (2018) handlar äkthet om en studies autencitet. Om 
studien ger en rättvis bild och inte är tvetydig. I studien har flertalet intervjupersoner använts, 
inom olika organisationer för att visa på olika åsikter och uppfattningar. Vi har varit tydliga i 
våra beskrivningar löpande i studien, samt haft ett granskande perspektiv genomgående i 
arbetet. 
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4.6 Etiskt ställningstagande 

Bryman (2018) beskriver de forskningsetiska principerna som gäller inom svensk forskning. 
Studien utgick från de forskningsetiska principerna, vilka innefattar följande fyra krav; 
Konfidentialitetskravet innebär att intervjupersoners uppgifter behandlas och förvaras med 
största möjliga mån av konfidentialitet. För att uppnå en konfidentialitet har inga uppgifter 
gällande intervjupersonerna lämnats till någon utomstående och i studien har 
intervjupersonernas namn maskerats med fiktiva namn.  Nyttjandekravet handlar om att de 
uppgifter som samlas in gällande intervjupersoner i studien endast får användas till 
forskningsändamålet. I studien har nyttjandekravet följts genom att råmaterialet enbart 
använts till denna studie. Samtyckeskravet innebär att intervjupersoner frivilligt medverkar i 
studien och har möjlighet att avbryta sitt deltagande. I studien har intervjupersonerna godkänt 
sin medverkan inför intervjuerna och även informerats om deras frivillighet i missivbrevet och 
samtyckesformuläret.  Informationskravet innebär att intervjupersoner informeras om syftet 
för studien och dess olika moment. Majoriteten av intervjupersonerna i studien har inför sina 
intervjuer mottagit ett missivbrev via mail där de informerats om syftet med studien och hur 
intervjun kommer att gå till. Medan de intervjupersoner som vi talade med via telefon fick 
missivbrevet vid intervjutillfället.  

5 RESULTAT OCH ANALYS 

I detta avsnitt presenteras studiens resultat och analys utifrån fyra empirigenererade teman. 
Samtliga socialarbetare är kvinnor med utbildning inom det sociala arbetet med utsatta 
människor i samhället. Socialarbetare som deltagit i studien har minst fyra års erfarenhet av 
arbete med människor som är utsatta i prostitution eller människohandel för sexuella 
ändamål. Resultatet analyseras löpande i avsnittet utifrån tidigare forskning, Urie 
Bronfenbrenners (1979) utvecklingsekologiska systemteori samt Michael Lipskys (1980) 
begrepp gällande gräsrotsbyråkrater. 

5.1 Socialarbetares upplevelser av handlingsutrymme 

Studiens resultat visar att samtliga socialarbetare upplever att det finns ett handlingsutrymme 
som yrkesverksam i arbetet med människor utsatta i prostitution och människohandel för 
sexuella ändamål. En av socialarbetarna beskriver handlingsutrymmet som följande: “Jag 
tycker att vi har ett bra handlingsutrymme. Både att agera akut om det behövs och i en planerad 
insats” (Lisa).  

Ett bra handlingsutrymme kan därför tolkas som att arbetet är fritt och att det finns ett stort 
handlingsutrymme för socialarbetare att göra egna bedömningar och fatta beslut. 
Socialarbetarna beskriver även att det är viktigt att vara lösningsfokuserad för att kunna hjälpa 
de utsatta. I studien uppger majoriteten av socialarbetarna att de har arbetat med målgruppen 
i minst fyra år och upplever att de har ett fritt handlingsutrymme i arbetet. Tidigare forskning 
ger stöd till detta resultat då Olaison et al. (2018) beskriver att biståndshandläggare upplever 
att de har ett större handlingsutrymme om de har en längre erfarenhet på arbetsplatsen. 
Majoriteten av socialarbetarna uppger att de inte använder några standardiserade arbetssätt 
eller metoder i arbetet med målgruppen. Socialarbetarna uppger istället att det finns ett stort 
handlingsutrymme att göra individuella bedömningar och beslut. Bruhn och Ekström (2017) 
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framför kontrasterat mot vårt resultat att handlingsutrymmet utifrån professionalitet, 
erfarenhet och kunskap har minskat medan de standardiserade arbetssätten har ökat. 

Rosa uppger att sexköpares attityder till sexköp är någonting som begränsar 
handlingsutrymmet för socialarbetare. Hon beskriver vidare: “De tror på fullaste allvar att det 
här är någonting de gillar. Jag kan säga så att av alla de kvinnorna som jag träffat är det ingen 
som säger, jag gillar sex, liksom” (Rosa).  

Rosa är en av de socialarbetare som även kommer i kontakt med sexköpare då hon arbetar 
uppsökande och samarbetar med både polis, hotell och restauranger. Hon upplever att det 
finns en svårighet att påverka eller motverka sexköpares beteende att köpa sex och att hennes 
handlingsutrymme att kunna göra skillnad angående detta därför begränsas av attityderna 
angående sexköp. Begränsningen i handlingsutrymmet i mötet med sexköpare går att finna på 
Bronfenbrenners (1979) mesonivån då socialarbetare upplever att handlingsutrymmet 
påverkas i interaktion med sexköparen och dess syn på målgruppen 

5.1.1 Normer och värderingar 

Majoriteten av socialarbetarna uppger att samhällets normer och värderingar inte begränsar 
dem i deras handlingsutrymme. Åsa berättar: “Nej, det gör inte det för att jag har annan 
kunskap”.   

Åsa beskriver även att samhällets normer och fördomar inte är någonting som begränsar henne 
i sitt arbete men att hon tror att det kan begränsa hennes kollegor som inte har lika stor 
kunskap om denna målgrupp. Vilket kan tolkas som att kunskap påverkar synen på 
målgruppen. Trots att majoriteten av socialarbetarna upplever att samhällets normer och 
värderingar inte begränsar deras handlingsutrymme är resultatet inte entydigt. Lisa är en av 
de socialarbetare som upplever att hon påverkas av samhällets normer och värderingar samt 
fördomar. Fördomar som hon beskriver handlar om ett ifrågasättande av utsattheten. Även 
Rosa beskriver att samhällets attityder påverkar hennes handlingsutrymme då det begränsar 
förutsättningarna för det sociala arbetet med målgruppen. Hon beskriver att många människor 
i samhället inte anser att det är konstigt att köpa sexuella tjänster samt att de tror det är en 
frivillig överenskommelse mellan sexköparen och den utsatta. Samhällets normer och 
värderingar samt dess påverkan på socialarbetares handlingsutrymme går att finna inom 
Bronfenbrenners (1979) utvecklingsekologiska systemteori på makronivå. Bronfenbrenner 
beskriver att makrosystemet handlar om bland annat länders olika samhällsstrukturer, system 
och ekonomi. Samhällets värderingar gällande denna målgrupp speglar i sin tur av sig på 
individers egna fördomar gentemot de människor som befinner sig i prostitution eller 
människohandel för sexuella ändamål. Det kan handla om att socialarbetare därför blir 
påverkade i deras handlingsutrymmet utifrån de samhälleliga värderingarna.  

Isa är en av socialarbetarna som beskriver att socialarbetares värderingar påverkar arbetets 
utformning med målgruppen.  

Det gäller även för oss som personal att jobba med sina egna värderingar. För om jag inte 
vågar, om jag inte har jobbat med min egna syn på de jag möter, då kan jag inte heller ställa 
nyfikna frågor. Jag tror att enda sättet för att få människor att våga berätta och också vilja ta 
hjälp det är att vi frågar. Och inte värderar (Isa). 

 
Citatet skulle kunna tolkas som att socialarbetares egna värderingar påverkar arbetet med 
målgruppen. Det framkommer att socialarbetares egna värderingar är viktiga för att i arbetet 
kunna samtala med de utsatta och hjälpa dem på bästa sätt. Det kan därmed tolkas som att 
socialarbetarens syn på målgruppen är viktig för arbetets utformning. Bjonness (2012) 
beskriver att socialarbetare påverkas av de diskurser som finns gentemot prostituerade i 
samhället vilket ger stöd till det Isa uppger gällande värderingar i samhället. Bjonness 
beskriver vidare att diskurserna påverkar möjligheten för socialarbetaren att få kontakt med 
utsatta individer samt individernas vilja att prata om sina upplevelser vilket ger stöd till Isas 
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upplevelse att värderingarna påverkar människors vilja att berätta om sin utsatthet. 
Socialarbetarnas egna värderingar i möte med de utsatta avspeglas på Bronfenbrenners (1979) 
mikronivå, som främst handlar om relationer och samspel med personer i dess omgivning. 
Detta går därmed att koppla ihop med vikten av socialarbetarnas egna attityder och 
värderingar gentemot målgruppen i möte med klienten. Lipsky (1980) beskriver i begreppet 
gräsrotsbyråkrater att socialarbetare begränsas i dess arbete av normer inom både 
organisationen och samhället vilket majoriteten av socialarbetarna i studien inte samtycker 
till.  

5.1.2 Kollegor och klimat på arbetsplatsen 

Majoriteten av socialarbetarna upplever att deras handlingsutrymme inte blir begränsat av 
kollegor och klimatet på arbetsplatsen. Åsa beskriver följande: “Nej, det tycker jag inte, men 
det beror också på att jag har mer kunskap än vad mina kollegor har. Jag tycker snarare att 
deras bedömningar påverkas av mig”.  

 
Citatet kan därmed tolkas som att Åsa upplever att kunskapsnivån hos socialarbetarna är 
avgörande för handlingsutrymmet i arbetet och dess påverkan av kollegor. Även My hävdar att 
kunskapsnivån är betydelsefull gällande handlingsutrymmet och att kunskapen styr hur 
påverkad socialarbetarna blir av sina kollegor och arbetsklimatet. Det framkommer att både 
My och Åsa upplever att de har den kunskap som krävs för arbetet med målgruppen och att 
handlingsutrymmet därmed inte begränsas. Däremot uppger de att kollegor med mindre 
kunskap har ett begränsat handlingsutrymme i arbetet med målgruppen då de sällan gör egna 
bedömningar och istället tar hjälp av kollegor med större erfarenhet. Socialarbetarnas 
kunskapsnivå och dess påverkan på handlingsutrymmet kan finnas på Bronfenbrenners 
mikronivå, där individens egen kunskap är det som begränsar handlingsutrymme i arbetet 
med de utsatta. Kajsa och Rosa å andra sidan upplever att de blir begränsade av sina kollegor 
och arbetsklimatet. De beskriver att handlingsutrymmet blir påverkat eftersom de arbetar 
tillsammans och för dialoger med varandra under arbetets gång kring bedömningarna i 
arbetet. Bjonness (2012) bekräftar att myndighetspersoners kunskapsnivå avseende 
prostitution är låg och att det ofta finns en osäkerhet i ärendehanteringen. Detta resultat kan 
kopplas ihop med Bronfenbrenners (1979) mesonivå då majoriteten av socialarbetarna uppger 
att deras handlingsutrymme inte begränsas av sina kollegor eller arbetsklimatet.  

 
I resultatet framkommer även vikten av att bemöta de utsatta på rätt sätt i arbetet. Pia berättar: 
“Människor som är sköra och utsatta, av en eller annan anledning eller mår dåligt behöver få 
rätt bemötande. Får man fel bemötande kan tilliten försvinna och då vågar de inte lita på nästa 
person som eventuellt ska kunna hjälpa dem”.   

Citatet kan tolkas som att bemötandet från socialarbetarna påverkar de utsattas vilja att söka 
hjälp. Då handlingsutrymmet är så pass stort för socialarbetarna uppger Pia att om 
socialarbetarna har en syn på de utsatta som leder till fel bemötande kan detta i sin tur leda till 
att den som är utsatt fortsättningsvis inte vågar ta emot hjälp. Bruhn och Ekström (2017) 
beskriver att det finns ett dilemma med att ha ett flexibelt bemötande gentemot klienter utifrån 
myndighetens strikta rutiner vilket ger stöd till Pias upplevelse att bemötandet vid ett möte 
med en utsatt är viktigt. De socialarbetare som upplever att handlingsutrymmet begränsas av 
kollegor och klimatet på arbetsplatsen uttrycker att de istället samarbetar med varandra 
genom att föra en dialog. Samarbete på arbetsplatsen går att koppla ihop med 
Bronfenbrenners (1979) mesonivå då den handlar om interaktion mellan kollegor för att hjälpa 
varandra i bedömningar. Pia uppger att fel bemötande kan leda till att förlora tilliten hos de 
utsatta. Detta bekräftar även Lipsky (1980) i begreppet gällande gräsrotsbyråkrater då han 
beskriver vikten av att bemöta de utsatta på rätt sätt. För att ha möjlighet att kunna bemöta de 
utsatta beskriver Lipsky att handlingsutrymmet är viktigt.  
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5.2 Lagar och riktlinjers påverkan på handlingsutrymme 

5.2.1 Riktlinjer och rutiner 

Majoriteten av socialarbetarna uppger att de har riktlinjer och rutiner som de arbetar utifrån 
gällande hur de ska gå tillväga i bedömningar av stöd- och hjälpinsatser för de människor som 
är utsatta i prostitution och människohandel för sexuella ändamål. Isa, Pia och Kajsa berättar 
att de inte har några riktlinjer eller rutiner gällande hur de ska gå tillväga gällande denna 
målgrupp. De socialarbetare som uppger att de har riktlinjer och rutiner uppger däremot att 
handlingsutrymmet inte blir begränsat av dessa. En av socialarbetarna beskriver riktlinjer på 
följande sätt: “Varje ärende är unikt och komplext utifrån sin problematik så det är svårt att ha 
ett fast tillvägagångssätt. På tal om handlingsutrymme så ger detta ett väldigt brett 
handlingsutrymme för socialarbetare att titta på” (My).   

Samtliga av socialarbetarna som uppger att de har riktlinjer förklarar att riktlinjerna är 
förenklade och handlar till mesta dels om vilka man bör ta kontakt med. Socialarbetarna 
uppger även att det inte går att ha specifika riktlinjer och rutiner om hur man ska gå tillväga 
då alla ärenden är unika samt att det är väldigt öppet och fritt i hur de ska agera. Åsa upplever 
att det är många som är rädda för denna typ av ärenden kring målgruppen och att alla kollegor 
därmed inte har provat rutinerna utan att det är de personer som har kunskapen som får ta sig 
an dessa ärenden. My beskriver att komplexiteten i ärendena påverkar möjligheten till att ha 
detaljerade riktlinjer. I resultatet framkommer det att majoriteten av socialarbetarna upplever 
att arbetet med denna målgrupp är komplext och att det finns en frihet i handlingsutrymmet 
samt att arbetet inte är standardiserat. Ponnert och Svensson (2016) beskriver 
handlingsutrymmet som en möjlighet för professionella att tolka principer eller riktlinjer. De 
hävdar även att standardiserade arbetssätt hos socialarbetare används för att de ska känna sig 
säkrare, vara konsekventa och kvalitetssäkrande, men även för att kunna rättfärdiga de beslut 
som fattas. Eftersom resultatet i vår studie pekar på att standardiserade arbetssätt inte 
används, är detta inte något som framkommer i studien. Majoriteten av socialarbetarna uppger 
att det finns riktlinjer gällande tillvägagångssätt vid bedömning, men samma  socialarbetare 
uppger att dessa riktlinjer tämligen är förenklade. Ponnert och Svensson beskriver att 
användningen av manualer och standardiserade arbetssätt kritiseras för att inte vara komplexa 
nog att lösa problem inom socialt arbete. Vilket ger stöd till det My uppger om att svårigheten 
att utgå från riktlinjer på grund av komplexiteten som finns i ärendena. Lipskys (1980) 
förklarar i begreppet gällande gräsrotsbyråkrater och dess handlingsutrymme att 
gräsrotsbyråkrater arbetar utifrån riktlinjer. Lipsky uppger även att socialarbetare i vissa fall 
kan hänvisa till vad som står i riktlinjer för att inte vilja ta för stort ansvar på egen hand, och 
därmed minska sitt eget handlingsutrymme, vilket Ponnert och Svensson även diskuterar. 
Detta är däremot inget som framkommer i vår studie. Olaison et al. (2018) beskriver att 
professionella med mindre erfarenheter upplever en större oro över riktlinjerna och att de 
saknar erfarenheter för att göra egna bedömningar, liknande det Åsa uppger gällande en rädsla 
att åta sig ärenden som socialarbetaren har en liten erfarenhet kring. I denna studie 
framkommer det att de socialarbetare som har riktlinjer inte upplever att deras 
handlingsutrymme blir begränsat och att det inte fungerar att ha specifika riktlinjer då alla 
ärenden är individuella. Olaison et al. (2018) samt Dunér och Nordström (2006) framför i 
deras studier att socialarbetare upplever det svårt att möta klienternas behov när de uttrycker 
att de behöver mer hjälp eller annan typ av hjälp. De beskriver vidare  att riktlinjer och lagar 
försvårar arbetet och att det medför begränsningar i dess bedömningar. Enligt 
Bronfenbrenners (1979) utvecklingsekologiska systemteori går riktlinjer att koppla ihop med 
socialarbetarnas exonivå. Detta i och med att de inte blir direkt begränsade av riktlinjerna, 
däremot är de tvungna att förhålla sig till dem i dess arbete och blir i sin tur påverkade i dess 
interaktion med de utsatta. Lipskys (1980) begrepp gällande gräsrotsbyråkrater beskriver att 
alla möten med de utsatta ser olika ut, vilket leder till att det är svårt att utgå från färdiga 
riktlinjer och manualer. Detta uppger även socialarbetarna då de menar att arbetet är komplext 
och handlingsutrymmet därmed blir stort.  
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5.2.2 Lagar 

Majoriteten av socialarbetarna uppger att de inte blir begränsade i sitt handlingsutrymme på 
grund av lagar. Rosa är en av de socialarbetare som inte upplever att lagen begränsar hennes 
handlingsutrymme, däremot beskriver Rosa att hon har lagen att förhålla sig till i sitt arbete. 
Kajsa beskriver att  hon inte begränsas av andra lagar än sekretesslagstiftningen som följande: 
“Nej, det kan jag inte säga, faktiskt, inget jag kan komma på sådär spontant som gör att vårt 
arbete hindras på något vis. Det enda är väl sekretessen då”.  

 
Citatet kan tolkas som att Kajsa begränsas gällande sekretesslagstiftningen i sitt arbete. Kajsa 
beskriver även att sekretesslagstiftningen i vissa fall kan vara problematiskt då de inte alltid 
enligt henne gynnar individen. Kajsa upplever att arbetet med individen skulle kunna vara 
enklare om det gick att tala fritt med andra aktörer. Även Rosa uppger sekretesslagstiftningen 
som en viktig lag att hålla koll på. Däremot upplever inte Rosa att denna lag begränsar henne 
i arbetet utan att det i sådana fall handlar om bristfällig kunskap. Det kan tolkas som att det 
finns olika upplevelser gällande sekretesslagstiftningen. Isa upplever att lagen i vissa 
avseenden komplicerar arbetet då samverkan kan vara svår att få till då hon ibland utgår från 
både hälso- och sjukvårdslagen och socialtjänstlagen. Åsa uppger att det kan bli problematiskt 
om det är någon som inte faller under deras lagar, exempelvis EU-migranter som enligt Åsa 
inte är berättigade till SoL 4:2 i denna kommun. I dessa fall behöver man blanda in fler 
professionella och då upplever Åsa att det ibland kan bli rörigt. I tidigare forskning 
framkommer det att biståndshandläggares beslut är kopplade till socialtjänstlagen och att de 
upplever det svårt att möta klientens behov utifrån detta (Dunér & Nordström, 2006; Olaison 
et al., 2018). Enligt Bruckner (2008) finns det svårigheter att erbjuda stöd och hjälp till 
migranter utan uppehållstillstånd, i dessa fall kan oftast endast stöd ges för daglig överlevnad, 
vilket ger stöd för det Åsa uppger angående svårigheten att erbjuda stöd och hjälp till EU-
migranter. Samhällets lagar går enligt Bronfenbrenner (1979) att koppla ihop med 
makrosystemet inom den utvecklingsekologiska systemteorin. Majoriteten av socialarbetarna 
upplever inte att lagen begränsar deras handlingsutrymme i kontakt med de utsatta. Däremot 
upplever Isa, Åsa och Kajsa att lagen kan försvåra bland annat samverkan som tillhör 
mesonivån då interaktionen mellan socialarbetarna kan vara svår när lagen kommer emellan.  

5.3 Upplevelse av prioritet inom organisationen och utformning av 

insatser 

5.3.1 Prioritet inom organisationen 

Det råder delade meningar gällande hur prioriterad frågan om prostitution och 
människohandel för sexuella ändamål är. Däremot upplever majoriteten av socialarbetarna att 
frågan inte är prioriterad på olika sätt eller att prioriteten behöver förbättras för att stärka 
arbetet kring målgruppen.  

Jag tänker att det kan bli bättre, det här är en ny målgrupp för många socialarbetare, den har 
funnits hos oss hela tiden men jag tänker att utifrån att det har blivit mer synligt nu i media 
och med regeringens uppdrag, men det finns mycket mer att göra och det kan bli bättre (My). 

Utifrån citatet kan det tolkas att My upplever att prioriteten gällande frågan om prostitution 
och människohandel för sexuella ändamål kan förbättras utifrån att det finns ett 
utvecklingsarbete gällande frågan, men att frågan är mer aktuell nu än tidigare. Åsa uppger att 
arbetet för prostitution och människohandel för sexuella ändamål inte är en prioriterad fråga 
i dagsläget, vilket Rosa och Ava även beskriver. Isa uppger att det tillsatts en 
regionskoordinator och att det är där arbetet behöver börja, men uppger vidare att arbetet inte 
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är prioriterat på den politiska agendan. Lisa uppger att tillsättningen av en regionskoordinator 
i regeringsuppdraget och myndighetssamverkan gör att frågan upplevs som prioriterad. Kajsa 
och Pia uppger att de upplever att utsatta kvinnor är en prioriterad fråga. Cox (2018) beskriver 
att arbetet med utsatta personer inom människohandel för sexuella ändamål inte är ett 
prioriterat arbete, vilket socialarbetarna delvis uppger, men även motsätter sig. 
Socialarbetarnas upplevelse av prioritet går att finna inom Bronfenbrenners (1979) 
utvecklingsekologiska systemteori på exonivån, utifrån en organisatorisk prioritering. Denna 
fråga uppges därmed enligt Åsa, Rosa och Ava inte vara prioriterad på exonivån. 
Socialarbetarna blir inte direkt påverkade av att denna målgrupp inte är prioriterad inom 
organisationen, däremot blir de påverkade av utvecklingen inom området på arbetsplatsen. 
Det kan även kopplas till en makronivå där frågan överlag inte är prioriterad i samhället.  

5.3.2 Insatser 

Gällande den stöd och hjälp som kan erbjudas till personer utsatta i prostitution eller 
människohandel för sexuella ändamål beskriver majoriteten av socialarbetarna att de kan 
hjälpa till med boendefrågan på olika sätt genom exempelvis skydd och placering på skyddat 
boende. Åsa berättar: “Vi placerar, vi erbjuder alla prostituerade skydd och då blir det 
placering. På skyddat boende”. 

Utöver hjälp med boendefrågan framkommer det även att majoriteten av socialarbetarna 
erbjuder samtalsstöd till de utsatta. Rosa uppger att det utöver stöd till boende och möjlighet 
till samtalsstöd även erbjuds sjukvård, ekonomisk ersättning samt möjlighet att delta i 
återvändarprogrammet som drivs tillsammans med jämnställdhetsmyndigheten. Detta 
program innebär enligt Rosa att erbjuda stöttning tillbaka till individens hemland för att de 
inte ska hamna tillbaka i prostitution eller människohandel igen. Pia och Kajsa beskriver 
istället att de kan vara behjälpliga med att ta kontakt med andra organisationer för att den 
utsatte ska kunna ansöka om ett boende samt även samtalsstöd. Åsa beskriver att de erbjuder 
prostituerade skydd i form av skyddat boende. Majoriteten av socialarbetarna uppger att de 
informerar de utsatta om det stöd och hjälp de kan ansöka om. De flesta av socialarbetarna 
upplever att de utsatta får det stöd och hjälp de behöver, när de tackar ja till det. I studien 
uppger Rosa att män, kvinnor och ungdomar har möjlighet till att få samma hjälp- och 
stödinsatser. Hon beskriver att det som skiljer sig för personer under 18 år är att familjen blir 
inblandad, vilket även My beskriver. Åsa uppger däremot att samma stöd och hjälp inte erbjuds 
för män som för kvinnor, utbudet av hjälp och stöd för kvinnor uppges vara större. Det finns 
därför en meningsskillnad mellan jämlikheten avseende tillgängliga insatser för män och 
kvinnor. Tidigare forskningen pekar på att personer utsatta i prostitution kan erbjudas hjälp 
och stöd i form av skyddat boende och samtalsstöd (Bruckner, 2008; Caretta, 2015; Cox, 2018). 
Bruckner (2008) uppger att de utsatta erbjuds ekonomisk- och medicinsk hjälp, kuratorstöd, 
utbildning, juridisk hjälp samt att delta i offerprogram. Caretta (2015) framför att de utreder 
de långsiktiga behoven såsom hjälp med språket vid behov, långsiktigt boende samt 
yrkesförberedande utbildningar. Detta är däremot inget som framkommer i denna studie. 
Vilka stöd- och hjälpinsatser de utsatta kan tillgå utifrån ett systemperspektiv handlar om 
makroperspektivet i Bronfenbrenners (1979) utvecklingsekologiska systemteori  som bygger 
på bland annat lagar och de samhälleliga värderingarna gällande de utsatta. Detta påverkar 
socialarbetarna genom vilka insatser de har att tillgå i kommunen de arbetar. De påverkas även 
genom exonivån om målgruppen är en prioriterad fråga eller inte på arbetsplatsen samt vilka 
riktlinjer som finns. Vilka stöd och hjälpinsatser de utsatta får har även att göra med 
Bronfenbrenners mikronivå då det beslutas genom individuella bedömningar i arbetet utifrån 
vilken kunskap socialarbetarna besitter.  
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5.4 Brister och utvecklingsmöjligheter 

5.4.1 Kunskap 

I studien uppger samtliga socialarbetare att kunskapen kring prostitution och människohandel 
för sexuella ändamål kan förbättras. Åsa berättar följande: “Kunskapen är obefintlig skulle jag 
säga faktiskt, många av mina kollegor placerar inte, därför att de inte tänker att det är akut … 
jag tänker att man behöver ha mycket kompetens för att kunna göra bedömningarna”.  

Citatet kan tolkas som att kunskapsnivån för socialarbetare gällande prostitution och 
människohandel är låg och påverkar hur socialarbetare arbetar med målgruppen. Samtliga 
socialarbetarna talar dels om att kunskapsnivån inom professionen behöver höjas eller att det 
finns en avsaknad av kunskap. Omfattande tidigare forskning bekräftar att det saknas kunskap 
kring prostitution och människohandel för sexuella ändamål hos myndighetspersoner 
(Bjonness, 2012; Cox, 2018; Edwards & Mika, 2016; Heber, 2018; Kuosmanen &  Starke, 2013) 
vilket samtliga socialarbetare även uppger.  

Pia beskriver även att bristande kunskap kan leda till att samtal med de utsatta blir svåra att 
hantera då man som yrkesverksam inte vet vad som ska göras. “Ja, då blir det liksom, vart 
vänder jag mig? Det blir tungrott och handlingsutrymmet blir mindre, för jag kan inte göra 
någonting, man blir lite handlingsförlamad i samtalet med kvinnan då med hur jag ska gå 
tillväga”.  

Kunskap hos socialarbetarna kan utifrån citatet tolkas som viktigt i möte med de utsatta. Pia 
förklarar även att det ofta handlar om att hjälpa den utsatta nu om personen vill ta emot hjälp, 
inte imorgon. Cox (2018) beskriver att det finns en osäkerhet bland socialarbetare gällande 
vem som är ansvarig för ärendehanteringen och hur de utsatta ska hjälpas, vilket ger stöd till 
det Pia beskriver avseende svårigheter i ärendehantering när det saknas kunskap. 
Mikrosystemet inom Bronfenbrenners (1979) utvecklingsekologiska systemteori går att koppla 
ihop med socialarbetarnas upplevelse om vikten av kunskap. Kunskapen inom professionen är 
någonting som direkt påverkar socialarbetarna och går därför att finna inom denna nivå. Detta 
perspektiv lyfts upp som viktigt i och med att bristande kunskap hos socialarbetare påverkar 
dess bedömningar inom mikrosystemet. Lipsky (1980) talar även om att bristande kunskap 
kan leda till särskilda negativa attityder mot socialt utsatta grupper, varför Lipsky beskriver 
vikten av att ha kunskap och vidareutveckla den kontinuerligt.  

Majoriteten av socialarbetarna talar även om att kunskapen överlag i samhället behöver höjas 
samt att det behöver finnas mer information för samhällsmedborgarna att tillgå gällande 
prostitution och människohandel för sexuella ändamål. My är en av de socialarbetarna som 
upplever att kunskapen behöver höjas. “Där tänker jag att det är jätteviktigt att nå ut med den 
här informationen brett […] jag tänker att desto mer kunskap och information man ger, desto 
mer ökar medvetenheten. Så jag tänker att det är jätteviktigt” (My).  

Citatet kan tolkas som att om information sprids kring ämnet kan det öka medvetenheten 
bland befolkningen. Pia beskriver bland annat att hotell, skolor och vårdcentraler behöver få 
kunskap gällande prostitution och människohandel för sexuella ändamål för att kunna 
uppmärksamma målgruppen. Heber (2018) beskriver att kunskapsnivån i samhället behöver 
höjas, likt majoriteten av socialarbetarnas upplevelser. Hon beskriver vidare att människor 
inte är medvetna om att sexhandel bland annat sker med hjälp av resebyråer, restauranger, 
fastighetsmäklare, hyresvärdar utöver den brottslighet som sker. Kunskapen gällande denna 
målgrupp överlag i samhället är någonting som faller på Bronfenbrenners (1979) makronivå. 
Detta skulle kunna handla om de samhälleliga värderingar och dess prioritet i samhället 
gällande den utsatta målgruppen.   
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5.4.2 Resurser 

Majoriteten av socialarbetarna uppger en avsaknad av resurser eller en önskan att utöka detta 
för att arbeta mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål. Det råder däremot 
delade meningar gällande vilka resurser som saknas.  

Ja organisatoriskt är det alltid så att man önskar att man kanske hade mer resurser. Resurser 
är ju lika med personal och för att även kunna jobba mer med de här frågorna och kunna jobba 
mer utåt tillsammans med andra så krävs det att man har resurser (Isa). 

Citatet kan tolkas som att det finns ett behov av utökad personal, något som även 
socialarbetaren Pia uttrycker. Kajsa beskriver att det inte finns några boenden för kvinnor i 
aktivt missbruk och önskar detta skulle finnas då många kvinnor i missbruk istället 
prostituerar sig för att få bland annat sovplats. Medan både Rosa och Åsa uppger att det inte 
finns några skyddade boenden för män utsatta i prostitution eller människohandel för sexuella 
ändamål. Cox (2018) beskriver att det saknas resurser i form av personal för att kunna hantera 
utsatta personer inom människohandel för sexuella ändamål. Vilket ger stöd till majoriteten 
av socialarbetarnas upplevelse av ett behov av ökade resurser och specifikt socialarbetarna Pia 
och Isas önskan om utökad personal. Danna (2012) beskriver i sin studie att det är vanligt 
förekommande att personer som prostituerar sig ofta lider av missbruk och att de på grund av 
ekonomiska skäl de sedan väljer att prostituera sig, detta ger stöd till Kajsas upplevelse att det 
inte finns några boenden för kvinnor i aktivt missbruk vilket i sin tur leder till att kvinnor 
prostituerar sig för att ha någonstans att sova. Avsaknad av resurser inom arbetet med denna 
målgrupp går att koppla samman med Bronfenbrenners (1979) utvecklingsekologiska 
systemteori och dess makronivå och exonivå. Makronivån handlar om vilka målgrupper som 
prioriteras i samhället och vad samhället ska lägga resurser på. Det handlar även om exonivån 
då organisationens och kommunens riktlinjer styr vilka resurser socialarbetarna har att tillgå.  

5.4.3 Arbetssätt 

Samtliga socialarbetare uppger att de inte har förändrat sitt arbetssätt utifrån att sexköp har 
förflyttats från gatuprostitution till att idag ofta ske genom kontakt via internet och sedan 
bakom stängda dörrar. Åsa är en av socialarbetarna som beskriver detta: “Nej, vi söker inte 
upp dem, för oss blir det ingen skillnad, däremot vet jag att det blir svårare för polisen att hitta 
dem”.  

Det kan tolkas som att Åsa inte har förändrat arbetssättet gällande sexköp då de i 
verksamheten inte arbetar uppsökande. Levy och Jakobsson (2013) framför i deras studie att 
lagstiftningen gällande kriminalisering av sexköp har förskjutit offentlig prostitution till 
inomhus, bakom stängda dörrar. I och med detta har samhällsorganen på senare tid förändrat 
arbetet gentemot prostitution genom att fokusera resurserna på prostitution bakom stängda 
dörrar istället för gatuprostitution. Detta är däremot ingenting som framkommer i vår studie.  

 
I resultatet framkommer det att samtliga socialarbetare upplever att arbetet med människor 
utsatta i prostitution och människohandel för sexuella ändamål kan förbättras. Däremot finns 
en meningsskillnad gällande förändringarnas utformning. 

 
[…] att kunna vara ute och fälta mera. För jag tänker att vara ute ibland, på kvällar och nätter 
skulle jag vilja säga, att fånga upp, att prata med, att vara närvarande där kvinnorna vistas 
liksom, männen också, som behöver det, som gör det för att helt enkelt överleva tänker jag 
(Pia). 

Citatet kan tolkas som att det finns en vilja att arbeta mer uppsökande. Rosa och Lisa uppger 
även att de vill förändra arbetet med personer utsatta i prostitution och människohandel till 
att blir mer uppsökande. Detta för att nå ut till de utsatta personerna i större utsträckning. Isa 
uppger att hon vill utveckla samverkan med psykiatrin och vården då de utsatta ofta har ett 
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behov att få hjälp och stöd därifrån. Åsa vill även se en bättre samverkan, mellan socialtjänst 
och skola. Ava uppger att det förebyggande arbetet behöver förändras och utvecklas avseende 
den information som sprids för att förebygga förekomsten av prostitution och människohandel 
för sexuella ändamål, My och Rosa beskriver även detta. Kuosmanen och Starke samt Edwards 
och Mika (2016) belyser vikten av samverkan mellan olika enheter för att ha möjlighet att 
hjälpa de utsatta på bästa sätt. I studien uppger socialarbetarna att samverkan skulle kunna 
förbättras mellan de olika aktörerna i samhället. Även Heber (2018) bekräftar att samverkan 
mellan aktörer är viktigt för kunskapsutbytet. Socialarbetarna Isa, Åsa och My ser likt den 
tidigare forskningen vikten av samverkan. Samverkan går att finna inom Bronfenbrenners 
(1979) mesonivå som bygger på sociala relationer och dess interaktion. Det går därmed att se 
att det finns brister i samverkan mellan mesonivåerna då socialarbetarna uppger att 
samarbetet mellan aktörerna i samhället kan bli bättre. 

6 DISKUSSION 

I detta avsnitt redovisas studiens resultatdiskussion och metoddiskussion. 

6.1 Resultatdiskussion  

Syftet med studien är att undersöka hur socialarbetare inom kommunala myndigheter och 
frivilligorganisationer upplever deras handlingsutrymme i det sociala arbetet med ungdomar 
och vuxna som är utsatta i prostitution eller människohandel för sexuella ändamål. Syftet är 
vidare att undersöka vilka utvecklingsområden som finns i det sociala arbetet med 
målgruppen. Syftet besvaras genom tre frågeställningar som presenteras nedan 

När det gäller den första frågeställningen `Hur upplevs handlingsutrymmet av socialarbetare 
inom myndigheter och frivilligorganisationer vid bedömningen av stöd- och hjälpinsatser i 
arbetet med ungdomar eller vuxna som är utsatta i prostitution eller människohandel för 
sexuella ändamål?´ visar resultatet att samtliga socialarbetare upplever att deras 
handlingsutrymme är stort och att arbetet med människor utsatta för prostitution eller 
människohandel för sexuella ändamål är fritt. Detta i och med att de i arbetet får göra egna 
bedömningar och besluta på egen hand. Det framkommer att riktlinjer och rutiner är breda 
och inte specifika, vilket leder till att handlingsutrymmet blir större i hur de ska agera i olika 
situationer. Majoriteten av socialarbetarna uppger även att de inte använder specifika metoder 
eller standardiserade arbetssätt i arbetet med människor utsatta för prostitution eller 
människohandel för sexuella ändamål. De uppger istället att det finns ett utrymme att göra 
individuella bedömningar och beslut och att handlingsutrymmet därmed upplevs vara stort.  

När det gäller relation till tidigare forskning stöds vår studie av Ponnert och Svensson (2016) 
då de framför att för detaljerade manualer innebär att både handlingsutrymmet och de 
professionellas individuella bedömningar minskar. Även Lipsky (1980) stöder vår studie då 
han framför att standardiserade arbetssätt inte fungerar i det sociala arbetet. Tidigare 
forskning som skiljer sig från vår studie är Bruhn och Ekströms (2017). De menar att 
handlingsutrymmet utifrån professionalitet har minskat medan de standardiserade 
arbetssätten har ökat.  

De socialarbetare som deltagit i studien har arbetat minst fyra år med målgruppen och detta 
skulle enligt vår bedömning kunna vara en anledning till att de upplever att 
handlingsutrymmet finns i arbetet då de har erfarenhet av målgruppen. En tänkbar 
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implikation skulle utifrån resultatet kunna vara att socialarbetarens handlingsutrymme är 
viktigt i arbete med socialt utsatta grupper då varje ärende är unikt och att specifika riktlinjer 
och rutiner i sin tur försvårar arbetet. Det skulle å andra sidan även kunna leda till att 
socialarbetarna som inte har all kunskap om hur man ska gå tillväga istället känner en 
osäkerhet i ärenden inom målgruppen, vilket kan försvåra arbetet på individnivå. Genom att 
inte ha specifika riktlinjer och rutiner gällande hur socialarbetarna ska gå tillväga skulle det 
även enligt vår uppfattning kunna tänkas vara att bedömningarna blir olika beroende på vilken 
yrkesverksam som den utsatta får träffa. Detta i och med att kunskapen emellan dem är olika. 
Enligt vår uppfattning skulle standardiserade arbetssätt eller specifika riktlinjer och rutiner i 
arbetet med människor utsatta för prostitution och människohandel för sexuella ändamål även 
komplicera arbetet då ärenden ofta kräver individuella bedömningar. Däremot är upplevelsen 
att arbetet kan vara svårt för de utan erfarenhet då riktlinjer och rutiner idag är allt för breda 
och handlingsutrymmet upplevs vara väldigt stort.  

Den andra frågeställningen ̀ Upplever socialarbetare att deras handlingsutrymme begränsas 
av omgivande faktorer, i sådana fall hur?´ visar att majoriteten av socialarbetarna upplever 
att deras handlingsutrymme inte blir begränsat av omgivande faktorer. De upplever att varken 
samhällets normer och värderingar eller kollegor och klimat på arbetsplatsen påverkar dem. 
Ett fåtal av socialarbetarna upplever att deras handlingsutrymme påverkas av samhällets 
fördomar, normer och värderingar. Några få r socialarbetare upplever att kollegor och klimat 
på arbetsplatsen begränsar deras handlingsutrymme, de uppger dock  att det handlar om att 
de samarbetar med varandra. Samtliga socialarbetare som arbetar utifrån riktlinjer i dess 
arbete upplevde inte att det begränsar deras handlingsutrymme. De uppger även att det inte 
fungerar med specifika riktlinjer och rutiner i arbetet med människor utsatta för prostitution 
eller människohandel för sexuella ändamål då arbetet är så pass komplext. De framkommer i 
studien att socialarbetarna har lagen att förhålla sig till i dess arbete, däremot upplever 
majoriteten av dem att lagen inte begränsar handlingsutrymmet i arbetet då den är så pass 
bred. Hos de socialarbetare som upplever sig begränsade i handlingsutrymmet på grund av 
lagar råder det delade meningar gällande vilka lagar de upplever sig begränsade av. De 
upplever att lagarna försvårar samverkan varför deras handlingsutrymme blir mindre.  

I relation till tidigare forskning beskriver mer än en forskare att biståndshandläggare upplever 
att socialtjänstlagen styr deras arbete och att det i vissa fall är svårt att möta klientens behov 
utifrån detta, vilket skiljer sig från vår studie (Dunér & Nordström, 2006; Olaison et al., 2018). 
Å andra sidan stöder även Olaison et al. vår studie då de beskriver att biståndshandläggare får 
ett större handlingsutrymme om de kan utvidga gränser kring riktlinjer, prioritera de 
övergripande målen i lagstiftningen och vidta åtgärder. 

Resultatet gällande hur få som känner sig begränsade av omgivande faktorer förvånade oss, 
det kan tänkas att socialarbetare som arbetar med en sådan utsatt målgrupp på ett eller annat 
sätt blir påverkade omedvetet i arbetet av hur samhällets normer och värderingar ser ut, 
däremot behöver inte handlingsutrymmet bli begränsat. Detta skulle även kunna ha och göra 
med att de socialarbetare som deltagit i studien har god kunskap kring denna målgrupp. De 
skulle å ena sidan enligt vår bedömning omedvetet även kunna påverkas av kollegor och klimat 
på arbetsplatsen på Bronfenbrenners (1989) mesonivå ifall de pratar och diskuterar med 
varandra på arbetsplatsen. Däremot om de å andra sidan inte har kontakt med kollegor på 
arbetsplatsen skulle detta kunna leda till att deras handlingsutrymme i sin tur inte blir 
begränsat vilket majoriteten av socialarbetarna även uppgav. Det kan tänkas att då 
socialtjänstlagen är en ramlag utan detaljerade beskrivningar gällande hur socialarbetare ska 
förhålla sig till prostitution och människohandel för sexuella ändamål, kan lagen upplevas som 
fri och inte begränsa socialarbetarna i deras arbete. Breda riktlinjer och lagar att förhålla sig 
till i arbetet skulle kunna innebära ett stort handlingsutrymme. Å andra sidan skulle det även 
enligt vår uppfattning kunna innebära svårigheter i bedömningar hos socialarbetare med 
mindre erfarenhet då bedömningarna enligt vår uppfattning ofta baseras på den kunskap som 
socialarbetaren besitter. Inom både myndighet och frivilligorganisation är vår upplevelse att 
det är få som sitter på specialistkunskap kring denna målgrupp. Då fler torde komma i kontakt 
med målgruppen kan det tänkas att utbildning gällande målgruppen borde vara bredare inom 
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organisationerna. Det kan tänkas att de socialarbetare som uppger att deras 
handlingsutrymme begränsas av lagar i bristen på samverkan beror på att de inte vet hur de 
ska gå tillväga eller att de inte får det stöd de är i behov av.  

I tredje frågeställningen `Upplever socialarbetare att arbetet med ungdomar eller vuxna 
inom prostitution eller människohandel för sexuella ändamål behöver utvecklas? I sådana 
fall på vilket sätt? ´ visar resultatet att det finns en rad utvecklingsbehov. Samtliga 
socialarbetare upplever att det finns en avsaknad av kunskap gällande prostitution och 
människohandel för sexuella ändamål hos socialarbetare inom organisationerna. Majoriteten 
av socialarbetarna uppger även att kunskapen i samhället överlag behöver förbättras. 
Majoriteten av socialarbetarna upplever att frågan gällande prostitution och människohandel 
för sexuella ändamål inte är en prioriterad fråga i organisationen och att prioriteten behöver 
förbättras. Det finns dock en meningsdelning hos socialarbetarna där frågan istället upplevs 
som prioriterad i organisationen. Majoriteten av socialarbetarna upplever en avsaknad av 
resurser i arbetet med personer utsatta i prostitution eller människohandel för sexuella 
ändamål, de resurser som beskrivs är utökad personal, boenden för kvinnor i aktivt missbruk 
samt skyddade boenden för män. Det finns en meningsskillnad gällande de insatser som 
erbjuds till män respektive kvinnor, att män inte har möjlighet till samma insatser som 
kvinnor. Samtliga socialarbetare upplever att deras arbete inte har förändrats för att nå 
sexhandeln bakom stängda dörrar, socialarbetarna upplever delvis att de vill förändra sitt 
arbete och arbeta mer uppsökande. Socialarbetarna upplever även delvis att det finns 
utvecklingsbehov inom det förebyggande arbetet och samverkan mellan socialtjänst, skolan 
samt psykiatrin och vården.  

I relation till tidigare forskning bekräftar omfattande forskning vår studies resultat gällande 
kunskapsbrist hos socialarbetare i arbete med människor utsatta för prostitution och 
människohandel för sexuella ändamål (Bjonness, 2012; Cox, 2018; Edwards & Mika, 2016; 
Heber, 2018; Kuosmanen & Starke, 2013). Tidigare forskning stöder även vår studie då de 
hävdar att samverkan behöver utvecklas för att socialarbetare på ett bättre sätt ska kunna 
hjälpa de utsatta (Edwards & Mika, 2016; Kuosmanen & Starke, 2013). Ytterligare forskning 
som stöder vår studie är Cox (2018) som framför att de är i behov av mer resurser inom 
socialtjänsten för att arbeta med människor utsatta för människohandel för sexuella ändamål. 
Hon uppger även att målgruppen inte ses som en prioritet. Tidigare forskning som skiljer sig 
från vår studie är Levy och Jakobsson (2013) som beskriver att arbetet med personer utsatta i 
prostitution och människohandel för sexuella ändamål har förändrats för att nå sexhandel 
bakom stängda dörrar.  

Enligt vår bedömning torde det finnas ett behov av utbildning eller en kunskapsökning på 
området för socialarbetare för att kunna möta och arbeta med målgruppen, utifrån att samtliga 
socialarbetare i studien uppger att det finns en avsaknad av kunskap bland socialarbetare. 
Detta resultat torde vara viktigt i den praktiska tillämpningen inom socialt arbete då det 
därmed kan tänkas att socialarbetare är i behov av att öka sin kunskapsnivå gällande 
målgruppen för att kunna hantera ärenden gällande prostitution och människohandel för 
sexuella ändamål. Utifrån vår bedömning och studiens resultat kan det även tänkas att det 
finns ett behov av en kunskapsökning i samhället avseende människohandel för sexuella 
ändamål samt prostitution. Det kan tänkas att det finns ett utvecklingsbehov inom 
organisationer gällande prioriteten av frågan gällande prostitution och människohandel för 
sexuella ändamål utifrån studiens resultat. Majoriteten upplever att frågan inte är prioriterad, 
å andra sidan finns det en meningsskillnad gällande detta, att frågan faktiskt är prioriterad. 
Det torde dock finnas ett utvecklingsbehov utifrån att majoriteten av socialarbetarna faktiskt 
uppger detta och arbetar inom olika organisationer. Frågans prioritet skulle även kunna 
kopplas till kunskapsnivån för socialarbetare och i samhället, det kan tänkas att utifrån att 
kunskapsnivån är låg så prioriteras inte frågan. Utifrån Bronfenbrenner (1979) 
utvecklingsekologiska systemteori kan det tänkas att frågans prioritet påverkas av  exo- och 
makronivåerna  gällande hur man förhåller sig till och arbetar med målgruppen överlag i 
organisation och samhälle. De olika nivåerna kan också tänkas påverka varandra gällande 
prioriteten av frågan. Lipsky (1980) menar att gräsrotsbyråkraters attityder till socialt utsatta 
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grupper kan bero på deras kunskap och upprätthållande av kunskapen inom området. Utifrån 
detta kan det tänkas att socialarbetares attityder och prioriteten av målgruppen påverkas av 
den kunskapsnivå de har avseende prostitution och människohandel för sexuella ändamål.  

Det kan tänkas att det finns ett utvecklingsbehov avseende resurser för socialarbetare utifrån 
att majoriteten av socialarbetarna uppger detta. Det kan tänkas att resurserna påverkas av 
organisationens riktlinjer likt exonivån som Bronfenbrenner (1979) beskriver. Därav kan det 
tänkas att behovet av personal, boenden för kvinnor i aktivt missbruk samt skyddade boenden 
för män är en fråga för organisationerna. Utvecklingsbehovet av insatser för män är svårt att 
bedöma utifrån att det finns en meningsskillnad i resultatet angående vad som erbjuds 
beroende på kön. Däremot framkommer det att det inte finns skyddade boenden för män, 
vilket torde vara en insats som erbjuds kvinnor utifrån resultatet, varför det kan tänkas finnas 
ett utvecklingsbehov med minst denna insats för männens del. Då det framkommer att arbetet 
inte har förändrats trots att sexhandeln idag ofta sker bakom stängda dörrar kan det kan även 
tänkas att det finnas ett behov att utveckla arbetet. Både att arbeta mer uppsökande eller på 
andra sätt försöka nå dessa individer, möjligtvis med utökad samhällsinformation utifrån vår 
bedömning, vilket även skulle kunna tänkas som en del av ett utvecklande av det förebyggande 
arbetet.  

6.2 Metoddiskussion 

Eftersom studiens syfte handlar om att ta reda på socialarbetares upplevelser användes en 
kvalitativ metod för att kunna fånga detta på bästa möjliga sätt. Enligt Bryman (2018) är en 
kvalitativ metod fördelaktig när forskaren vill fånga intervjupersonens upplevelser. Det blev 
därför ingen fråga om att använda en kvantitativ metod utifrån att upplevelserna hos de 
socialarbetarna stod i centrum, att använda en mätande forskningsmetod skulle inte ge oss 
beskrivande svar. Eftersom studien även utgick från ett hermeneutiskt perspektiv där 
tolkningar står i fokus tedde det sig även mer passande att använda en kvalitativ metod. Valet 
att sedan använda en semistrukturerad intervjuform berodde på möjligheten till att vara fria i 
intervjuerna såsom att kunna ändra ordningsföljd, ställa följdfrågor och anpassa oss efter 
intervjupersonen och dennes svar, detta för att på bästa sätt fånga upplevelserna hos 
intervjupersonerna. Hade istället en strukturerad intervjuform använts skulle det vara svårt 
att anpassa oss efter intervjupersonerna genom att endast följa avsedda intervjufrågor, vilket 
även skulle kunna leda till att intervjupersonernas svar inte blev lika utvecklade. Skulle en 
ostrukturerad intervjuform använts skulle intervjupersonerna ha möjlighet att tala fritt vilket 
skulle passat vår studie, en nackdel skulle dock kunna vara att materialet kunnat bli spretigt 
och det i och med detta finnas en svårighet att besvara studiens syfte och frågeställningar. 
Utifrån detta ansågs det att studien var i behov av mer struktur och en semistrukturerad 
intervjuform användes.  

Ansatsen i studien är abduktiv och växlande mellan teori och empiri i kunskapssökandet. Då 
vi undersökte både teori och det empiriska samtidigt och inte valde att börja med att utgå från 
en bestämd teori eller enbart att undersöka fältet från början, passade det inte att använda en 
induktiv eller deduktiv ansats. Studiens utformning och kunskapssökandet upplevdes skulle 
förbättras genom att arbeta växlande mellan teori och empiri, för att inte fastna i ett visst 
perspektiv.  

I den tidigare forskningen valdes det att delvis använda artiklar från Sverige för att närma oss 
hur socialarbetare arbetar med prostitution och människohandel för sexuella ändamål i 
Sverige. Forskning från andra länder användes även för att få ett bredare perspektiv. De flesta 
av artiklarna som användes var utgivna från år 2012 och framåt för att forskningen skulle vara 
så relevant som möjligt, dock användes även forskning från tidigast år 2006 på grund av 
bristen av forskning på området. Avseende den tidigare forskningen om handlingsutrymme så 
fanns det inga artiklar angående socialarbetare som arbetar med personer i prostitution eller 
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människohandel för sexuella ändamål. Därför breddades sökandet till att finna upplevelser av 
handlingsutrymme för socialarbetare, för att kunna undersöka det avsedda. För att öka 
kunskapen om de väsentliga begrepp som används genomgående i studien beskrevs dessa i 
inledningsavsnittet. 

Vid intervjutillfällena har intervjupersonerna fått välja både tid och plats för intervjuerna 
varför det kan tänkas att intervjupersonerna varit bekväma var och när intervjuerna hållits och 
därför inte påverkat resultatet. Resultatet kan ha påverkats av att två intervjuare närvarade 
under intervjuerna, det kan ha påverkat maktbalansen utifrån att intervjupersonen kan ha 
känt sig otrygg eller nervös på grund av detta. Å andra sidan kan det tänkas att 
intervjupersonen inte påverkats av detta då intervjuarna är studenter och intervjupersonen är 
yrkesverksam och besitter större kunskap i ämnet, det senare alternativet torde vara mer 
troligt utifrån vår upplevelse. Två av intervjupersonerna fick intervjuguiden skickade till sig i 
förväg då de bad om det. Detta är ingenting som upplevs ha påverkat resultatet i studien. Under 
intervjutillfällena agerade intervjuarna respektfullt och lät i de flesta fall intervjupersonerna 
att tala till punkt, varför det kan tänkas att intervjupersonerna fått möjlighet att beskriva sina 
upplevelser. Det skulle kunna tänkas att resultatet blivit annorlunda om valet av 
intervjupersonerna sett annorlunda ut, om de arbetat i andra kommuner, organisationer eller 
haft mindre erfarenhet i arbetet med målgruppen.  

I studien har enbart relevant material för studiens syfte och frågeställningar använts samt har 
studiens alla moment noga beskrivits, detta skulle därmed kunna tänkas påverkat studiens 
pålitlighet positivt. Tydliga beskrivningar gällande tillvägagångssättet har utförts varför det 
kan tänkas att det finns en möjlighet att replikera studien. Studien förväntas inte kunna 
överföras till socialarbetare generellt, däremot kan det tänkas att det går att överföra studiens 
resultat till andra socialarbetare med liknande kompetens och arbetsområde som studiens 
intervjupersoner. Studiens inklusionskriterier för intervjupersonerna var att de skulle vara 
socialarbetare inom kommunal myndighet eller frivilligorganisation samt arbeta med 
människor som är utsatta i prostitution eller människohandel för sexuella ändamål. Detta 
innebär att studien endast baseras på socialarbetare som har god kunskap kring denna 
målgrupp, socialarbetarna hade även arbetat minst fyra år med målgruppen. Valet av 
intervjupersoner skulle därför kunna tänkas ge studien en trovärdighet. Det faktum att 
intervjupersonerna innehar olika upplevelser visar ett brett perspektiv i studien skulle även 
detta kunna tänkas bidra till studiens trovärdighet. Under studiens gång har vi varit noga med 
att vara öppna och föränderliga då studiens syfte och frågeställning har varit levande och 
anpassats utifrån den kunskap som framkommit utifrån en objektiv ställning. Det kan därför 
tänkas att studiens resultat kan styrkas och konfirmeras. Intervjupersoner inom olika 
organisationer valdes i studien för att undersöka olika perspektiv i arbetet med samma 
målgrupp, varför studien kan tänkas ge en rättvis bild och vara autentisk. Antalet 
intervjupersoner valdes även utifrån studiens omfattning och tidsbegränsning. Under studiens 
gång har inga etiska problem uppstått, alla intervjupersoner informerades om att studien följer 
de forskningsetiska principerna och samtyckt till att medverka i studien genom att 
underteckna ett samtyckesformulär. Prostitution och människohandel för sexuella ändamål är 
områden som kan behandla känsliga uppgifter, däremot har  inga känsliga uppgifter kring 
klienter framkommit i denna studie, då socialarbetarnas upplevelser står i fokus. 
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7 SLUTSATS 

Utifrån studiens resultat dras slutsatsen att socialarbetare inom kommunala myndigheter och 
frivilligorganisationer är i behov av ökad kunskap gällande prostitution och människohandel 
för sexuella ändamål. Det behövs även enligt vår uppfattning tydligare riktlinjer gällande hur 
socialarbetare ska gå tillväga i arbetet. Med en ökad kunskap och mer specifika riktlinjer torde 
fler socialarbetare uppmärksamma och ha möjlighet att hantera målgruppen. Med en ökad 
kunskap gällande målgruppen torde även socialarbetare i större utsträckning få en 
medvetenhet om hur deras handlingsutrymme påverkas av omgivande faktorer. En annan 
slutsats är att det finns ett behov av ökad kunskap från utbildningen på socionomprogrammet 
för att i kommande yrkesliv ha kunskap kring prostitution och människohandel för sexuella 
ändamål. Resultatet i studien skulle kunna implementeras främst inom organisationer där det 
sker ett arbete med människor utsatta för prostitution eller människohandel för sexuella 
ändamål för att se vilka utvecklingsområden som socialarbetare upplever behövs. Samt att se 
över hur socialarbetare upplever deras eget arbete med målgruppen och möjligtvis se över 
kompetensen på arbetsplatsen gällande prostitution och människohandel. Resultatet kan även 
ha betydelse för andra aktörer i samhället då studien belyser vikten av kunskap i samhället hos 
samtliga medborgare.  
 
Under studien har det framkommit att forskning kring prostitution och människohandel för 
sexuella ändamål är bristande och att vidare forskning kring detta ämne skulle vara viktigt. Vi 
upplever att det skulle vara intressant med vidare forskning gällande yrkesverksammas 
kunskap och kunskapsbehov gällande prostitution och människohandel för sexuella ändamål. 
Det skulle även vara intressant att undersöka om myndighetspersoner är medvetna att de 
kommer i kontakt med målgruppen. Detta skulle i sin tur förhoppningsvis kunna minska 
kunskapsglappet i fältet bland socialarbetare.  
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BILAGA A 

MISSIVBREV 

Hej! 

Vi är två socionomstudenter från Mälardalens högskola, som går termin 6 och skriver vårt 

examensarbete gällande hur socialarbetare som arbetar med unga eller vuxna som är utsatta i 

prostitution och människohandel för sexuella ändamål. Vi är intresserade av att intervjua dig, 

som har kunskap och erfarenheter inom området. Intervjun kommer att ta max en timme. 

Vid intervjun utgår vi från de forskningsetiska principerna. Detta innebär att deltagandet är 

frivilligt och om du så skulle vilja så kan du när som avbryta intervjun och därmed ditt 

deltagande. Ditt deltagande kommer att behandlas konfidentiellt och resultatet kommer 

enbart att användas i denna studie.   

Om ni har några frågor eller funderingar är ni välkomna att kontakta oss eller vår handledare 

för mer information.  

Med vänliga hälsningar 

Alexander Strömlund (073-xxxxxxx, xxx@student.mdh.se) 

Ida Lundh (073-xxxxxxx, xxx@student.mdh.se) 

Handledare: Anna- Lena Almqvist (xxx@mdh.se)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BILAGA B  

INTERVJUGUIDE 

Bakgrund 

- Vad har du för yrkestitel? 

- Vad har du för utbildning? Utbildning inom ämnet prostitution och människohandel 

för sexuella ändamål ? 

- Hur många år har du arbetat med målgruppen? 

- På vilket sätt kommer ni i kontakt med målgruppen i er verksamhet? 

- Vad har du för syn på prostitution och människohandel för sexuella ändamål? 

 

Handlingsutrymme  

- Vilka stöd- och hjälpinsatser kan ni erbjuda från er verksamhet?  

- Har ni riktlinjer/rutiner gällande hur bedömningar ska göras i ert arbete? Och hur 

arbetar ni utifrån dessa?  

- Vilka metoder och arbetssätt använder ni i arbetet med de utsatta? 

- Hur upplever du ditt handlingsutrymme som yrkesverksam för att hjälpa de utsatta? 

- Upplever du att ditt handlingsutrymme och dina bedömningar begränsas av dina 

kollegor och klimatet på arbetsplatsen? Hur då?  

- Upplever du att ditt handlingsutrymme och dina bedömningar begränsas av de lagar 

och exempelvis riktlinjer som finns att följa vid beslut? 

- Upplever du att det finns något som du skulle vilja göra men inte har möjlighet till?  

- Utgår du från någon specifik teori i ditt arbete? 

- Upplever du att detta arbete är prioriterat inom organisationen jämfört med andra 

utsatta grupper? På vilket sätt i sådana fall? 

 

Utveckling 

- Informerar/sprider ni kunskap om vilka insatser och stöd som kan erbjudas till 

personer som är utsatta för prostitution eller människohandel för sexuella ändamål? 

På vilket sätt i sådana fall?  

- Upplever du som yrkesverksam att de som är utsatta för prostitution och 

människohandel får den hjälp de vill ha/behöver hos er? Om inte, varför då, på vilket 

sätt? 

- Om du fick fria händer att ändra på något i arbetet med personer utsatta för 

prostitution eller människohandel för sexuella ändamål, vad skulle det i sådana fall 

vara? 

- Utsattheten har förändrats på senaste tiden i och med att prostitution har förflyttats 

från gatorna sedan sexköpslagen trädde i kraft, till bakom stängda dörrar och även på 

internet. Hur arbetar ni angående sexköp som sker över internet och bakom stängda 

dörrar, finns det några utvecklingsområden, beskriv?  

 

 



 

 

BILAGA C 

SAMTYCKESFORMULÄR 

 

Jag har tagit del av information om studiens syfte och samtycker till att delta. Jag är medveten 

om att mitt deltagande är frivilligt och att jag kan avbryta mitt deltagande i studien utan att 

ange något skäl.  

Jag har även blivit informerad om att mitt deltagande kommer att behandlas konfidentiellt och 

att resultatet endast kommer att användas i denna studie.   

 

___________________________________         

Datum och ort                                                           

 

___________________________________       

Underskrift  av intervjuperson



 

 

 

 

Box 883, 721 23 Västerås Tfn: 021-10 13 00 
Box 325, 631 05 Eskilstuna Tfn: 016-15 36 00 

E-post: info@mdh.se Webb: www.mdh.se 
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