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Sammanfattning 

I denna c-uppsats har vi eftersträvat en förståelse kring vilka omständigheter som hjälper 

kvinnor utsatta för människohandel för sexuella ändamål att gå vidare och bygga upp ett nytt 

liv. För att nå denna förståelse har en kvalitativ intervjustudie genomförts där personer som 

hjälper dessa kvinnor har delat med sig av sina erfarenheter och kunskaper. Utifrån deras 

uttalanden har det i analysen gått att urskilja fem teman som beskriver de hjälpande 

omständigheterna. Dessa teman beskriver bland annat hur kvinnorna tar sig ifrån sina 

människohandlare med hjälp av andra, hur de beskrivs som starka överlevare, hur kvinnorna 

behöver tid, uppmuntran och få ordning på praktiska bitar samt hur nätverk och en framtidstro 

kan ge dem styrka. Dessa omständigheter, som framkom hjälpa kvinnorna att bygga upp ett 

nytt liv, tolkades sedan utifrån den salutogenetiska modellen med fokus på generella 

motståndsresurser samt en känsla av sammanhang. Med stöd av dessa teoretiska 

utgångspunkter framkom hur vissa generella motståndsresurser går att se i de hjälpande 

omständigheterna samt hur kvinnorna då verkar kunna skapa sig en känsla av sammanhang. 

Detta sammantaget skulle kunna förklara varför just dessa omständigheter hjälper kvinnorna 

att skapa sig ett nytt liv. 

 

 

 

Nyckelord: salutogenetiska modellen, känsla av sammanhang, generella motståndsresurser, 

socialt arbete, hälsa 
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Women who have been victims of trafficking for 

sexual exploitation 

Health promoting circumstances  

 

Abstract 

In this study we have attempted to create an understanding of which circumstances help 

women who are victims of trafficking for sexual exploitation to go ahead and build a new life. 

To achieve this understanding a qualitative interview study was made where people who help 

these women shared their experience and knowledge. Based on their statements five themes, 

that describe the helping circumstances, have been identified in the analysis. These themes 

describe for example how women get away from their traffickers through others, how they are 

described as strong survivors, how they need time, encouragement and to get order in 

practical issues and how relationships and a hope for the future can give them strength. These 

circumstances, which emerged help women to build a new life, were then interpreted based on 

the salutogenic model with focus on general resistance resources and a sense of coherence. 

With these theories as a starting point, it became clear how some general resistance resources 

can be seen in the helping circumstances and how the women seem to be able to find a sense 

of coherence. Taken together, this could explain why these circumstances help women build a 

new life. 

 

 

 

Keywords: the salutogenetic model, sense of coherence, general resistance resources, social 

work, health  
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1. Inledning 

Nästan 2,5 miljoner människor runt om i världen uppskattas vara utsatta för någon form av 

människohandel, undantaget tvångsgiftermål och handel med organ. Dessa siffror uppskattas 

av organisationen International Labour Organization (2005) i deras näst senaste kartläggning 

av tvångsarbete, där människohandel inkluderas. Trots uppskattningen är det svårt att ge 

exakta siffror på omfattningen av människohandel och tvångsarbete då verksamheterna sker i 

det fördolda (United Nations, 2011). International Labour Organizations (2012) senaste 

kartläggning ger inga exakta siffror för människohandel men kartläggningen tyder på att 

siffrorna kan vara betydligt större. Av de 2,5 miljoner människor som uppskattades vara 

utsatta för människohandel befinner sig drygt hälften inom ramen för människohandel för 

sexuella ändamål, varav de flesta är kvinnor eller flickor (International Labour Organization, 

2005). Denna människohandel organiseras av kriminella nätverk (Curtol, Decarli, Di Nicola 

& Savona, 2004) och är sammantaget med prostitution den tredje snabbast växande globala 

handeln, näst efter drog- och vapenhandeln (Ekberg, 2004). 

 

Under tiden som kvinnorna befinner sig i människohandeln för sexuella ändamål beskrivs de 

utsättas för olika former av våld och övergrepp, både fysiskt, psykiskt och sexuellt 

(Zimmerman et al., 2003). Detta medför svåra men och skador som de kvinnor som har tagit 

sig ur människohandeln tvingas brottas med under lång tid efteråt. De kvinnor som har 

överlevt människohandeln är inte överlevare för att de har blivit räddade, utan för att de har 

överkommit hinder och skapat strategier för att gå vidare (Gray, 2012). "It's made me 

stronger. I don't know how I'll be feeling in the future, but for now I feel stronger" 

(Zimmerman et al., 2006, s. 107). 
 

1.1 Problemformulering 
Människohandel är sedan 2002 förbjudet i Sverige enligt 4 kap, 1§ Brottsbalken (SFS 

1962:700). Trots detta menar Rikspolisstyrelsen (2014) att människohandel förekommer i 

Sverige även om det är svårt att ge exakta siffror på hur omfattande den är, eftersom handeln 

sker som en dold verksamhet. En siffra som däremot finns är att det gjordes 56 

brottsanmälningar rörande människohandel för sexuella ändamål under åren 2011-2012. 

Rikspolisstyrelsens lägesrapport visar fortsättningsvis att bland de i Sverige uppdagade fallen 

av människohandel är det endast flickor och kvinnor som utsätts för människohandel för 

sexuella ändamål. Sedan 1999 har dessa flickor och kvinnor tillsammans med de som utsätts 

för koppleri varit i åldrarna 13-45 år. 

 

Forsman och Korsell (2008) beskriver i sin rapport att orsakerna till att kvinnor hamnar i 

människohandel för sexuella ändamål kan variera, men de flesta som hamnar där har en 

förhoppning om att få ett bättre liv. Då kvinnorna är i behov av försörjning ses Sverige som 

ett land där det finns möjlighet att tjäna pengar. Att kvinnorna söker sig till Sverige kan även 

bero på andra omständigheter, så som personliga konflikter i hemlandet eller en önskan om att 

få pröva på något nytt. Rikspolisstyrelsen (2014) beskriver att de flesta kvinnor kommer från 

länder i Öst- och Sydösteuropa samt Nigeria. Väl i Sverige utsätts kvinnorna för olika former 

av kontrollerande åtgärder, så som hot och våld samt olika strategier för att hålla kvar 
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kvinnorna i beroendeställning till förövaren (Forsman & Korsell, 2008). De vanligaste sätten 

som kvinnorna tar sig ur människohandeln för sexuella ändamål är enligt Mörner (2010) olika 

former av polisingripanden, även om det också förkommer att vissa kvinnor tar sig ur på egen 

hand. 

 

I Socialstyrelsens utbildningsmaterial (2011) framgår det att hjälpinsatserna för kvinnorna kan 

variera då deras behov är olika. Insatserna kan bestå av hjälp till hemresa, skyddat boende, 

ekonomiskt bistånd, samtalsstöd, förmedling av kontakt med hälso- och sjukvård, andra 

myndigheter eller frivilligorganisationer samt stöd under en eventuell rättsprocess. 

Socialstyrelsen menar att det inte finns några evidensbaserade metoder gällande stöd- och 

hjälpinsatser för kvinnor utsatta för människohandel för sexuella ändamål. Det finns dock 

insatser som är utvärderade men som ännu inte är kvalitetsgranskade av Socialstyrelsen.  

 

För att överleva är det enligt Svedin, Jonsson, Kjellgren, Priebe och Åkerman (2012) en 

nödvändighet att kvinnorna, som sålt sina kroppar för sexuella ändamål, får adekvat hjälp. I 

Socialstyrelsens utbildningsmaterial (2011) framgår att regeringen efterfrågar en ökad 

kunskap om området människohandel för sexuella ändamål och de stödinsatser som finns. 

Detta sammantaget gör att vi ställer oss frågan vad det kan finnas för omständigheter som 

hjälper kvinnorna, utsatta för människohandel för sexuella ändamål, att ta sig ur sin situation. 

Vad är det, utifrån kvinnornas tidigare situation, deras olika personligheter och drivkrafter 

samt faktorer i den hjälp de erbjuds, som kan hjälpa kvinnorna att lämna sin tidigare situation 

och bygga upp ett nytt liv? Denna kunskap anser vi är betydelsefull då man för att ge adekvat 

hjälp behöver skapa en förståelse kring vilka omständigheter som främjar kvinnornas 

möjlighet till ett nytt liv.  

 

1.2 Syfte 
Syftet är att skapa en förståelse kring vilka omständigheter som hjälper kvinnorna att ta sig ur 

människohandeln för sexuella ändamål och bygga upp ett nytt liv. 

 

1.3 Frågeställningar: 

 
 Vad finns det för omständigheter som bidrar till att kvinnorna tar sig ifrån 

människohandeln för sexuella ändamål? 

 Vad främjar kvinnornas möjligheter att gå vidare efter människohandel för sexuella 

ändamål? 

 

2. Tidigare forskning 

För att skapa en allmängiltig definition av människohandel antog Förenta Nationerna (FN) år 

2000 Protocol to prevent, suppress and punish trafficking in persons, especially women and 

children, supplementing the United Nations convention against transnational organized 
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crime, även kallat Palermoprotokollet (United Nations, 2000). Enligt artikel 3(a) definieras 

människohandel enligt följande: 

 

“Trafficking in persons” shall mean the recruitment, transportation, 

transfer, harbouring or receipt of persons, by means of the threat or 

use of force or other forms of coercion, of abduction, of fraud, of 

deception, of the abuse of power or of a position of vulnerability or of 

the giving or receiving of payments or benefits to achieve the consent 

of a person having control over another person, for the purpose of 

exploitation. Exploitation shall include, at a minimum, the 

exploitation of the prostitution of others or other forms of sexual 

exploitation, forced labour or services, slavery or practices similar to 

slavery, servitude or the removal of organs.  

 

2.1 Forskningsläget kring kvinnornas situation före, under och 

efter människohandeln för sexuella ändamål 
 

2.1.1 Innan människohandeln för sexuella ändamål 
Majoriteten av forskningen lyfter ekonomiska svårigheter som en viktig orsak till varför 

kvinnor hamnar i människohandel för sexuella ändamål (Acharya & Clark, 2010; Demir & 

Finckenauer, 2010; Ekberg, 2004; Helfferich, Kavemann & Rabe, 2011; Mörner, 2010; 

Richardson, Poudel & Laurie, 2009; Viuhko, 2010). I en studie av Curtol, Decarli, Di Nicola 

& Savona (2004) beskrivs hur kvinnor hamnar i denna människohandel genom att bli 

kidnappade, lurade av falska löften om arbete utomlands eller att kvinnor som redan befinner 

sig i sexindustrin i sitt hemland blir lovade en högre lön vid arbete utomlands.  

 

2.1.2 Under människohandeln för sexuella ändamål 
I Viuhkos (2010) studie, baserad på intervjuer med olika professioner som kommer i kontakt 

med människohandel för sexuella ändamål samt analys av material från domstolar, 

framkommer olika kontrollåtgärder som förövarna använder för att hålla kvar kvinnorna i 

människohandeln. Exempel på dessa kontrollåtgärder är utpressning, minskad frihet, 

skuldsättning och strikta regler som kvinnorna tvingas följa under hot om våld eller böter. I en 

studie av Zimmerman et al. (2006) har de intervjuat 207 kvinnor som varit utsatta för 

människohandel för sexuella ändamål. De menar att oavsett om kvinnorna hålls fysiskt fångna 

eller är psykiskt fångna genom hot och rädslor är det tydligt att kvinnorna har få 

valmöjligheter utöver att lyda deras förövare. Den makt som utövas mot kvinnorna får inte 

förbises då omgivningen frågar sig varför kvinnorna inte tar sig ur sin situation på egen hand.  

 

I en kvalitativ studie gällande kvinnor utsatta för människohandel i Europeiska Unionen och 

deras hälsa, gjord av Zimmerman et al. (2003), sammanställer de intervjumaterial inhämtat 

från ett flertal länder. Intervjupersonerna bestod av 28 kvinnor utsatta för människohandel 

(varav 25 sexuella ändamål, 3 arbetskraft), personal inom hälsovård och omsorg, arbetare 

inom frivilligorganisationer, poliser samt beslutsfattande politiker. De beskriver att kvinnorna 
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under deras tid i människohandeln för sexuella ändamål upplever bland annat fysiskt, mentalt 

och sexuellt våld. Enligt Acharya och Clarks (2010) studie, baserad på intervjuer med kvinnor 

utsatta för människohandel för sexuella ändamål i Mexico, sänker detta våld kvinnornas 

självförtroende. Ju längre tid som kvinnorna levt under dessa förhållanden, desto svårare blir 

det att återgå till ett normalt liv. 

 

2.1.2.1 Våldet och dess konsekvenser 

I studien gjord av Zimmerman et al. (2003) uppgav kvinnorna att de fick fysiska skador så 

som brutna ben, huvud- och nackskador, blåmärken, huvudvärk, tandproblem, hudproblem, 

problem med skabb och löss, magproblem, stunder av medvetslöshet, hög feber, ohälsosam 

viktnedgång samt komplikationer efter aborter. Dessa skador uppkom i huvudsak genom slag, 

sparkar, skärsår av knivar, brännskador, salt hällt i sår, isolering, tvång till kallt bad i timmar 

samt olika former av sexuella övergrepp. Acharya och Clarks (2010) studie styrker våldet som 

kvinnorna utsätts för. Zimmerman et al. (2006) menar att våldet mot kvinnorna inte är några 

enstaka företeelser utan är något utbrett bland de kvinnor som utsätts för människohandel för 

sexuella ändamål. Utöver de fysiska övergreppen menar Zimmerman et al. (2003) att 

kvinnorna utsätts för bland annat olika former av hot och skrämsel, lögner om exempelvis 

polisens makt och tillvägagångssätt, känslomässig manipulation genom att förövaren växlar 

till stunder av snällhet och generositet eller lovar äktenskap samt oförutsägbara och 

okontrollerade händelser som gör att kvinnorna känner sig otrygga och osäkra.  

 

De olika formerna av övergrepp, som Zimmerman et al. (2003) beskriver, menar de att 

förövaren använder som metoder för att bryta ner kvinnornas försvar samt skapa en 

beroendeställning till förövaren. Den känslomässiga manipulationen får exempelvis kvinnorna 

att inte betrakta sig som utnyttjade eller vända sig mot förövaren. Zimmerman et al. (2006) 

menar att den hjälplöshet som kvinnan upplever får henne att tro att hennes bästa möjlighet 

till överlevnad är att identifiera sig med förövaren och följa denne. Utifrån detta drar de en 

parallell mellan kvinnornas situation och det så kallade Stockholmssyndromet. 

Stockholmssyndromet är enligt Strentz (1980) en automatisk och troligtvis omedveten 

känslomässig reaktion på trauman där offret skapar positiva band av lojalitet till sin förövare 

som ett sätt för att göra sin situation mer uthärdlig och rädda sitt liv. Även Demir och 

Finckenauer (2010) och Hanley, Oxman-Martinez, Lacroix och Gal (2006) har dragit 

paralleller mellan människohandelssituationen och Stockholmssyndromet.  

 

2.1.3 Efter människohandeln för sexuella ändamål 
Mörner (2010) menar i sin studie att det sätt som kvinnorna hamnar i människohandeln för 

sexuella ändamål har betydelse för hur de lyckas ta sig därifrån. De kvinnor som har hamnat i 

människohandeln genom kidnappning, falska löften eller en förhoppning om ett bättre liv 

upptäcks vanligtvis av polisen, medan de kvinnor som medvetet har sökt sig till sexindustrin 

framförallt är de som tar sig ur människohandeln på egen hand.  

 

Lange (2011) har studerat ett försök i USA som syftar till att underlätta för kvinnor, utsatta för 

människohandel för sexuella ändamål, att själva be om hjälp. Detta försök innebar skapandet 

av ett så kallat Call center dit kvinnorna kunde ringa och be om hjälp. Det visade sig att Call 
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centret inte fick den önskade effekten, då det inte vara många kvinnor som klev fram. Detta 

beror enligt Langes studie på att kvinnorna är utsatta för personliga hot, är rädda för utvisning, 

har språksvårigheter, ingen tillgång till telefon, skulder till förövaren, en känsla av skuld och 

skam samt att kvinnorna är förvirrade över var de befinner sig, då de oftast flyttas runt av 

förövaren. Studien visade inte på några speciella anledningar till varför vissa kvinnor hörde av 

sig utan det troddes vara en kombination av timing, tur och mod. 

 

2.1.3.1 Behandling 

Zimmerman et al. (2006) betonar vikten av att kvinnorna får behandling för sina traumatiska 

upplevelser. Kvinnorna behöver krisbearbetning, tillgodoseende av basala behov, medicinsk 

hjälp och psykologiskt stöd. I studien framkommer att kvinnorna har långsiktiga behov och 

behöver minst 90 dagars behandling för att de värsta symtomen ska få en avsevärd minskning 

och för att kvinnorna ska känna en ökad emotionell styrka. I Macy och Johns (2011) 

litteraturstudie sammanfattar de kvinnornas behov i följande sju kategorier: basala behov, 

säkert boende, fysisk vård, psykisk vård, stöttning i rättsliga och immigrationsfrågor, jobb och 

arbetsträning samt behandling av missbruk. Zimmerman et al. (2006) understryker även att 

alla reagerar olika på sina traumatiska upplevelser och behöver därmed en individuell 

bedömning. 

 

2.1.3.2 Förändrad själv- och världsbild 

Kvinnorna i Zimmerman et al. (2006) studie beskriver hur deras traumatiska upplevelser har 

förändrat dem samt hur de ser på sig själva och världen. Vissa nämner hur deras 

självförtroende har minskat och att de upplever en känsla av smutsighet och avsky mot sig 

själva. Andra kvinnor i studien menar istället att de har blivit starkare av det som har hänt. De 

känner en större självständighet, har mognat, blivit visare och känner att de har kontroll över 

sina liv. Zimmerman et al. (2003) beskriver hur vissa kvinnor skapar en ny personlighet 

baserad på de styrkor och den självständighet som gjorde att de klarade av den svåra 

situationen. Förutom en förändrad själv- och världsbild beskriver kvinnorna i Zimmerman et 

al. (2006) studie att de har fått en minskad tilltro till människor runt omkring dem. De har fått 

en minskad naivitet och deras skepsis till omgivning har ökat, framförallt till män. 

 

2.1.3.3 Framtiden 

I Demir och Finckenauers (2010) studie visas att vissa kvinnor återfaller till säljandet av 

sexuella tjänster, bland annat på grund av ekonomiska skäl och att kvinnorna upplever en 

hopplös situation i hemlandet. Zimmerman et al. (2006) samt Richardson, Poudel och Laurie 

(2009) belyser hur många kvinnor hamnar i en stigmatiserande situation i sitt hemland som 

följd av stämpling och skuldbeläggande från familj och samhälle. Zimmerman et al. (2006) 

menar att denna stigmatisering kan påverka deras möjligheter att skapa sig ett nytt liv. När 

kvinnorna i Zimmerman et al. studie tänkte på framtiden var det många som kände en tomhet 

och att de inte hade någon framtid. Acharya och Clark (2010) menar att kvinnorna behöver 

tak över huvudet, hjälp med sina fysiska och psykiska hälsobehov, rehabilitering och 

utbildning för att kunna komma tillbaka till ett normalt liv. Trots svåra upplevelser var det 

många kvinnor i Zimmerman et al. (2006) studie som ändå uttryckte ett hopp inför framtiden. 

Många önskade att skapa sig ett normalt och lyckligt liv med jobb, familj och hem.  
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2.2 Forskningsläget kring omständigheter som hjälper kvinnorna 

att skapa sig ett nytt liv  
Gray (2012) har i sin avhandling undersökt hur begreppet resiliens tar sig uttryck bland unga 

kvinnor som varit utsatta för människohandel för sexuella ändamål i Kambodja. Hon betonar 

dock att ytterligare forskning inom detta område behövs.  Resiliens är ett begrepp som innebär 

en god psykosocial funktion trots svåra upplevelser (Borge, 2011). Det kan beskrivas som den 

motståndskraft människor skapar för att hantera dessa upplevelser. Grays (2012) kvalitativa 

studie baseras på intervjuer med professionella och utsatta kvinnor som befinner sig på ett 

skyddat boende i Kambodja samt observationer av dessa kvinnor. Hon lyfter hur olika 

kulturer kan påverka hur kvinnorna hanterar sina upplevelser och vilken form av 

motståndskraft de besitter. De sätt som kvinnorna väljer att hantera sina upplevelser på i 

Kambodja skulle i en västerländsk kultur kunna uppfattas som förnekande och undvikande, 

medan det i Kambodja betraktas som en form av motståndskraft. Resultatet kopplas an till nio 

huvudkategorier som Gray benämner: uthållighet, anpassningsförmåga, självbevarelsedrift, 

samhörighet, framtidshopp, bärighet, självrannsakan, stabilitet och social medvetenhet. Dessa 

huvudkategorier beskrivs enligt följande: 

 

 Uthållighet exemplifieras som kvinnornas förmåga att lyckas ta sig upp från en 

nedtryckt situation och hur snabbt de lyckas bekämpa negativa känslor. Kvinnornas 

fokus ligger inte på den emotionella hälsan utan på uthållighet, flit och en känsla av att 

köra på. Detta bidrar till att kvinnorna inte fastnar i deras tidigare trauman.  

 Anpassningsförmåga handlar om hur väl kvinnorna lyckats anpassa sig till nya 

omgivningar och situationer samt hantera de utmaningar och motgångar de stöter på.  

 Självbevarelsedrift innefattar egenskaper som en beslutsam attityd, humor och en god 

intuition. Kvinnorna har lärt sig att överleva och strävar efter ett bra liv oavsett vad de 

stöter på.  

 Samhörighet kan både innefatta den samhörighet som kvinnorna återskapar med deras 

familjer, men även skapandet av nya kontakter de kan anförtro sig till.  

 Framtidshopp hjälper kvinnorna att inte fastna i det förflutna genom att blicka framåt 

och se utmaningar som en stärkande process. 

 Bärighet handlar om personliga kvalitéer, så som att vara utåtriktad, rolig och 

energisk. Detta hjälpte kvinnorna att hantera sina situationer och skapa en 

motståndskraft.  

 Självrannsakande innebär en förmåga att reflektera över sig själv och på så sätt bli 

mer självmedveten.  

 Stabilitet handlar om att kvinnorna var respektfulla, välvilliga och ansvarstagande 

gentemot sina familjer. Detta visade de genom att bland annat skicka pengar till sina 

anhöriga.  

 Social medvetenhet berör hur väl kvinnorna känner igen sina egna känslor, har 

utvecklat empati och lärt sig samspela med andra människor på ett sunt sätt. 
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3. Teoretiska perspektiv 

I detta avsnitt kommer den salutogenetiska modellen, med fokus på begreppen generella 

motståndsresurser samt känsla av sammanhang, att beskrivas.  

 

3.1 Salutogenetiska modellen 
Den salutogenetiska modellen skapades av Aaron Antonovsky och fokuserar på hälsans 

ursprung (Antonovsky, 1996). Karlsson (2012) uttrycker att Antonovsky var intresserad av 

vad som får människor att hålla sig friska istället för vad som gör dem sjuka. 1970 

analyserade Antonovsky resultatet från en studie där han undersökte hur israeliska kvinnor 

från olika etniska grupper anpassade sig till klimakteriet (Antonovsky, 2005). Bland dessa 

fanns en grupp judiska kvinnor som under andra världskriget befunnit sig i 

koncentrationsläger. Vid analysen upptäckte han att 29 % av dessa kvinnor ansåg sig vara vid 

god psykisk hälsa. Antonovsky ansåg det omvälvande att en människa som utsatts för ett 

koncentrationsläger, därefter tvingats leva som flykting och slutligen hamnat i ett krigshärjat 

land kunde uppleva en god psykisk hälsa. Detta resulterade i att Antonovsky formulerade den 

salutogenetiska modellen. Enligt Antonovsky befinner sig människor i ett kontinuum mellan 

polerna ohälsa och hälsa. Frågan som den salutogenetiska modellen ställer är vad som får 

människor att röra sig mot en god hälsa. Att människor upplever god hälsa beror enligt 

Antonovsky (1996) inte enbart på frånvaro av negativa faktorer, det krävs även salutogena 

faktorer. Dessa salutogena faktorer benämnde han som generella motståndsresurser (GMR). 

Det som alla GMR har gemensamt är att de gör de anspänningar som vi ständigt stöter på 

begripliga vilket med tiden skapar en känsla av sammanhang (KASAM) hos oss (Antonovsky, 

2005).  

 

3.1.1 Generella motståndsresurser (GMR) 
Antonovsky (1979) definierar GMR som egenskaper hos en person, en grupp eller en 

omgivning som kan underlätta hanterandet eller övervinnandet av olika anspänningar. Han 

ansåg det vara av vikt att inte gå in på specifika egenskaper som en person, en grupp eller en 

omgivning har utan hålla diskussionen kring de mer generella egenskaper som kan finnas.  

 

Antonovsky (1979) urskiljde sex kategorier av GMR: fysiska och biokemiska, artefaktuella 

och materiella, kognitiva och emotionella, värderande och attitydmässiga, interpersonella och 

relationella samt makrosociokulturella. Fysiska och biokemiska GMR är kroppens förmåga att 

anpassa sig och forma sig efter omgivande omständigheter, både beteendemässigt och fysiskt 

i kroppen. De artefaktuella och materiella GMR refererar till materiella resurser som 

exempelvis pengar, fysisk styrka, kläder, mat och skydd. Antonovsky menade att kulturen 

kunde spela in på vad som ansågs viktigast. I vissa kulturer värderades pengar högt, medan en 

annan kultur värderade fysisk styrka högre. I Kategorin kognitiva och emotionella GMR ingår 

faktorerna kunskap och intelligens samt jagstyrka. Med kunskap och intelligens menade 

Antonovsky om en person hade information om världen eller annars olika förmågor som 

kunde hjälpa personen att skaffa sig den informationen. I det traditionella samhället handlar 

detta om visdom, medan kunskapen i det moderna samhället är beroende av utbildning. 
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Jagstyrkan bygger på bilden av sig själv och bilden av den omgivande världen. Att ha en 

jagstyrka var enligt Antonovsky att känna sin inre person. Detta innebär att vara stabil 

samtidigt som man är dynamisk och flexibel samt att ha kontakt med den sociala och 

kulturella verkligheten samtidigt som man känner sig självständig och inte tvingad till att 

passa in i en mall. Värderande och attitydmässiga GMR relaterar till olika sorters 

copingstrategier. En copingstrategi är en plan för hur olika anspänningar ska hanteras. 

Antonovsky lyfte tre faktorer som han kunde se i alla copingstrategier, rationalitet, flexibilitet 

och förutseende. Det är dessa tre faktorer som avgör om copingstrategin är en GMR, ju högre 

dessa faktorer är desto effektivare GMR är det. Med rationalitet menade Antonovsky att man 

gör en objektiv bedömning av situationen och hur stort hotet från en stressfaktor är. 

Flexibilitet innebär att vara beredd att ändra riktning samt att ha en taktik och en katastrofplan 

som är öppen för ny information och förändring. Att vara förutseende handlar om att kunna 

förutse vilken respons omgivningen kan komma att ge på de olika strategierna man har. 

Antonovsky jämför förutseendet med att vara en god schackspelare. Antonovsky såg även 

sociala band som en GMR vilket ingår i kategorin interpersonella och relationella GMR. Att 

vara engagerad och innesluten i sociala nätverk ansåg han vara av stort vikt. Den sista 

kategorin makrosociokulturella GMR bygger på att vara en del av en kultur eller religion. 

Detta kan ge personen tydliga svar på frågor och en ledare att följa. Att få den struktur och de 

svar som en kultur eller religion kan ge är, enligt Antonovsky, troligtvis den starkaste GMR 

av alla.  

 

3.1.2 Känsla av sammanhang (KASAM) 
I ett försök att urskilja och förstå hur något kunde fungera som en GMR och därtill ge en 

teoretisk förklaring till hur det kan kopplas till hälsa, utformade Antonovsky begreppet 

KASAM (Antonovsky, 2005). Som nämnt ovan kom Antonovsky fram till att den 

gemensamma nämnaren för alla GMR var att de bidrog till att göra de anspänningar som vi 

möter i vår vardag begripliga, vilket med tiden leder till en känsla av sammanhang. Även om 

begripligheten var ett fynd i sig så ville Antonovsky fortsätta utveckla och klarlägga sin 

upptäckt för att ta reda på ytterligare orsaker. Genom intervjuer med människor som alla 

genomgått olika trauman och som ansågs ha bemästrat dessa trauman väl, undersökte 

Antonovsky hur dessa människor betraktade sina liv. Utifrån dessa intervjuer bedömdes några 

ha ett högt värde av KASAM, medan andra bedömdes ha ett lägre värde. Utifrån detta kunde 

Antonovsky urskilja tre centrala teman som återkom bland de som hade ett högt värde av 

KASAM, men som däremot saknades hos de andra. Dessa tre teman kallade Antonovsky för 

begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet, vilka har blivit de tre komponenterna i 

KASAM.  

 

Med begriplighet menas i vilken utsträckning en människa upplever att de inre och yttre 

omständigheter som påverkar denne är gripbara, strukturerade och ordnade (Antonovsky, 

2005). En person med hög känsla av begriplighet ser ofta livets olika skeenden som 

utmaningar att bekämpa och erfarenheter att hantera. Detta leder till att personen ofta har 

förväntningar om att de omständigheter som personen i framtiden kommer att stöta på är 

förutsägbara eller annars går att förklara eller ordna upp. Hanterbarhet, vilket är den andra 

komponenten i KASAM, beskriver Antonovsky som i vilken utsträckning en människa 
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upplever att den har resurser till sitt förfogande som kan hjälpa personen att möta de krav och 

omständigheter som denne ställs inför. Dessa resurser kan vara personliga eller omgivande så 

som familj, vänner, Gud eller kolleger. Antonovsky menar att om en person upplever sig ha 

en hög känsla av hanterbarhet hjälper det personen att gå vidare och ta sig igenom de 

svårigheter den ställs inför. Det hjälper också personen att inte betrakta sig som ett offer för 

de omständigheter den hamnar i eller att se livet som orättvist. Den sista komponenten i 

KASAM är meningsfullhet. Denna komponent handlar enligt Antonovsky om motivation 

samt i vilken utsträckning personen känner att livet har en känslomässig och kognitiv 

innebörd. Att vara engagerad och delaktig i sammanhang som upplevs betydelsefulla för den 

enskilda människan visade sig ha en stärkande effekt på KASAM. Om man dessutom 

upplever att livet är värt att engagera sig i bidrar detta till att livet känns meningsfullt och värt 

att leva.  

 

Antonovsky (1979) menar att vilken grad av KASAM vi upplever avgörs av i vilken grad 

livet ger oss olika GMR. De erfarenheter och upplevelser som personer möter och handskas 

med under sin uppväxt, påverkar vilka GMR som finns till förfogande exempelvis den 

ekonomiska situationen. Det är livets olika skeenden och erfarenheter som bidrar till och 

präglar hur stark KASAM en person utvecklar (Antonovsky, 1996). Dessa erfarenheter kan 

man sedan omvandla och ta hjälp av i andra situationer för att på så vis hantera och ta sig 

igenom ytterligare motgångar. Även om vissa situationer har blivit misslyckanden så menar 

Antonovsky att en person med stark KASAM kan lära sig av sina misstag och på så vis 

undvika att de uppkommer igen. Enligt Antonovsky (2005) besvarar KASAM-begreppet 

frågan i vilken utsträckning en person har kapacitet att möta livets skiftningar och ändå 

fortsätta i riktningen mot den hälsofrämjande polen på kontinuumet, ohälsa och hälsa. 

 

En kritik som riktas mot begreppet KASAM är att Antonovsky menar att begreppet inte 

påverkas av demografiska, kulturella, religiösa eller sociala förhållanden (Tamm, 2012). Detta 

är något som ifrågasätts av andra forskare som anser att utvecklingen av KASAM påverkas av 

den omgivande kontexten. Kritikerna menar att i sociala sammanhang där självständighet 

samt intellektuella, kulturella och sociala förmågor uppmuntras främjas en starkare utveckling 

av KASAM.  

 

4. Metod 

I detta avsnitt kommer studiens tillvägagångssätt samt uppbyggnad att beskrivas och 

motiveras. Det kommer även att föras ett resonemang kring kvalitén i studien samt kring de 

etiska övervägandena som har gjorts. En djupare diskussion kring hur vissa val kan ha 

påverkat resultatet kommer att föras i en metoddiskussion i slutet av studien. 

 

4.1 Kunskapsteoretisk och ontologisk ståndpunkt 
Grunden i humanvetenskap är att skapa en förståelse kring människolivet och dess olika 

uttrycksformer (Thomassen, 2007). Humanvetskapen strävar efter att tolka och förstå 
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mänskliga yttringar, handlingar och produkter samt den mänskliga världen. Denna studie har 

eftersträvat att skapa en förståelse för hur olika omständigheter, både inre och yttre, påverkar 

kvinnornas möjligheter att skapa sig ett nytt liv. Den förståelsen kan ge en bild av vad som 

påverkar mänskliga handlingar och den mänskliga världen utifrån kvinnornas situation. Då 

kvinnornas situation ser olika ut samt att intervjupersonernas tolkningar av vad som hjälper 

kvinnorna att skapa sig ett nytt liv har efterfrågats, anser vi att det inte finns en fast och 

absolut sanning kring kvinnornas situation. Därmed har denna studie en mer relativistisk 

kunskapsteoretisk ståndpunkt, där vi anser att tolkningarna av vad som hjälper kvinnorna 

påverkas av kontexten samt den teoretiska utgångspunkt vi använder (Eliasson-Lappalainen, 

Jacobsson, Meeuwisse & Swärd, 2008). Vi anser att den mening som kvinnorna lägger i olika 

omständigheter påverkar i vilken utsträckning som dessa omständigheter hjälper kvinnorna att 

gå vidare. Därmed är denna studies ontologiska ståndpunkt konstruktionism, vilket innebär att 

sociala företeelser samt vilken mening de har är något som skapas av de sociala aktörerna 

(Bryman, 2011). För att nå denna förståelse om vilka omständigheter som hjälper kvinnorna, 

har en kvalitativ intervjustudie genomförts baserad på intervjuer med människor som på olika 

sätt arbetar med kvinnor utsatta för människohandel för sexuella ändamål.  

 

4.2 Förförståelse 
Vi har inte tidigare kommit i kontakt med människohandel för sexuella ändamål rent 

praktiskt, men ämnet har trots det funnits med i våra tankar under en längre tid. En av oss har 

hört om ämnet i flera år genom sitt engagemang i Frälsningsarmén. Då Frälsningsarmén 

bedriver arbete mot människohandel för sexuella ändamål runt om i världen har det varit ett 

ämne som har lyfts i hennes omgivning vid ett flertal tillfällen. På den vägen har en 

medvetenhet om ämnet skapats vilket senare smittade av sig då tankar kring val av ämne inför 

c-uppsatsen började utformas. Desto mer kunskap vi införskaffade oss om ämnet desto mer 

insåg vi vikten av att belysa detta och beslutsamheten kring valet av ämne växte.  

 

4.3 Litteratursökning 
I början av litteratursökningen användes sökordet human trafficking. Då detta gav en 

ohanterlig mängd sökträffar valdes att istället inrikta sökningarna på sexuell trafficking. 

Följande sökord kombinerades då: sexual, sexuell, människohandel, trafficking, Sverige och 

Sweden. De databaser som söktes i var SocINDEX, PsycINFO, SwePub samt 

Avhandlingar.se. Dessa sökord gav sammanlagt 148 sökträffar i SocINDEX, 210 sökträffar i 

PsycINFO och 18 sökträffar i SwePub. I Avhandlingar.se gav enbart sökningen på sökordet 

trafficking träffar, 102 träffar. För att sortera sökträffarna lästes artiklarnas titlar och abstract 

för att skapa en övergripande bild om artikelns relevans för området. Valet gjordes att endast 

använda artiklar från 2000-talet, då nyare forskning eftersträvades. De relevanta artiklarna 

lästes sedan igenom för att göra ytterligare ett urval utifrån artikelns innehåll. Sökningarna 

skedde den 3 och 4 mars 2014. Då första sökningen inriktades på sexuell trafficking gjordes 

en kompletterande litteratursökning där sökträffarna för sökordet human trafficking gicks 

igenom. Denna sökning gjordes den 3 april 2014 och gav 835 träffar i SocINDEX och 1257 

träffar i PsycINFO. För att sortera bland träffarna valdes lämpliga avgränsningar, så som 
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temaord och årtal. Även i denna litteratursökning lästes artiklarnas titlar och abstract för att 

skapa en övergripande bild om artikelns relevans för området. 

 

Som nämnts tidigare formade FN år 2000 en gemensam definition av människohandeln 

genom skapandet av Palermoprotokollet (United Nations, 2000). Detta gjorde att forskning 

publicerad efter Palermoprotokollet ansågs vara mer eftersträvansvärd då vi såg en fördel med 

att använda forskning som publicerades efter att denna gemensamma definition skapades.  

 

Sammantaget visade litteratursökningarna på bristande forskning kring de omständigheter 

som gör att vissa kvinnor, utsatta för människohandel för sexuella ändamål, lyckas ta sig 

vidare och skapa ett nytt liv. Litteratursökningarna visade dock på ett bredare forskningsläge 

kring kvinnornas situation före och under människohandeln för sexuella ändamål samt hur 

kvinnornas liv ser ut efteråt. För att skapa en förståelse kring vilka omständigheter som 

hjälper kvinnorna att skapa sig ett nytt liv, anser vi det vara relevant att få en uppfattning om 

kvinnornas upplevelser och mående före, under och efter människohandeln.  

 

4.4 Urval 
I Sverige är det ett begränsat antal människor som arbetar med kvinnor utsatta för 

människohandel för sexuella ändamål, vilket gör att valet av urvalsmetod föll på ett 

målinriktat urval. Detta val gjordes för att säkerhetsställa att intervjupersonerna hade kunskap 

kring vårt syfte. Bryman (2011) beskriver målinriktat urval som ett urval där syftet är att på 

ett strategiskt sätt välja ut sina deltagare för att garantera deras relevans för 

forskningsfrågorna. Ett urval som baseras på de personer som antas kunna ge värdefull 

information är enligt Jacobsen (2007) inte alltid enkelt att genomföra. Detta då man först 

måste få kunskap om ifall de tänkta intervjupersonerna faktiskt besitter den kunskap som man 

efterfrågar. Denna svårighet är något som vi märkte av då det i vissa fall var svårt att avgöra 

vilka kunskaper intervjupersonerna besatt. Genom att fråga de tilltänkta intervjupersonerna 

samt skicka ut vårt informationsbrev (se bilaga 1) gjordes ett försök till att sortera bland de 

kontakter som togs. För att skapa en överblick kring vilka organisationer som hjälper dessa 

kvinnor gjordes i första skedet internetsökningar för att få en övergripande bild av utbudet. 

Därefter kontaktades de personer som antogs ha kunskap om området. Vid sökningarna på 

internet framgick det att det framförallt är i Stockholm, Göteborg och Malmö som 

kommunerna har tillsatt resurser för arbete med kvinnor utsatta för människohandel för 

sexuella ändamål. Därmed gjordes valet att inrikta studien mot Stockholm och Göteborg, då 

detta är Sveriges två största städer. I nästa steg kontaktades de organisationer som vi hade fått 

kännedom om, vilket både innefattade frivilligorganisationer och kommunala verksamheter. 

Vid denna kontakt bifogades ett informationsbrev om studien samt att frågan ställdes om de 

hade kunskap och erfarenheter kring studiens syfte. Vissa organisationer fick även frågan om 

de hade kännedom om ytterligare verksamheter eller personer som hjälper kvinnor utsatta för 

människohandel för sexuella ändamål. Detta gjordes för att vidga utbudet av organisationer, 

då vi upplevde informationen på internet som bristfällig. Nästa steg blev att boka in intervjuer 

med de personer som hade möjlighet att bidra med sina kunskaper och erfarenheter. Då det är 
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få verksamheter som arbetar med detta område och nya tips på kontakter kom in efterhand, 

fortsatte förfrågningarna även efter att den första intervjun var genomförd.  

  

Genom de kontakter som togs bokades det in intervjuer med nio personer. Av dessa var det en 

som var tvungen att avboka, vilket i slutändan ledde fram till åtta genomförda intervjuer. 

Bland dessa intervjuer uppstod det en skev fördelning mellan antalet intervjupersoner i de 

olika städerna. Det låg däremot inte i studiens intresse att undersöka skillnaderna mellan de 

olika städerna, vilket hade krävt en jämnare fördelning. Trots det kan denna skevhet ha 

påverkat resultatet, då verksamheterna visade sig ha ett nära samarbete inom de olika 

städerna. Till det kommer att antalet kvinnor som kommer i kontakt med verksamheterna 

visade sig inte vara så stort, vilket kan ha bidragit till att intervjupersonerna berättade om 

samma kvinnor. De verksamheter som vi kom i kontakt med var av varierande slag då deras 

kontakt med kvinnorna såg olika ut. Det har däremot gått att urskilja två typer av kontakter 

som verksamheterna har med kvinnorna. Den ena är den uppsökande kontakten, där 

verksamheterna befinner sig ute bland kvinnorna i gatuprostitutionen. Den andra typen av 

kontakt är den stödjande kontakten, där verksamheterna erbjuder exempelvis praktisk hjälp 

och stödsamtal. Intervjupersonerna visade sig ha olika utbildningar, men alla hade färdiga 

utbildningar på kandidatnivå eller högre eller enskilda kurser inom det sociala arbetets ramar. 

De hade arbetat med kvinnor utsatta för människohandel för sexuella ändamål under olika 

lång tid, allt ifrån något enstaka år till flera år. 

 

4.5 Datainsamlingsmetod 
Vi ville skapa en förståelse kring kvinnornas situation, vilket gjorde att vi valde att använda 

oss av semistrukturerade intervjuer. En semistrukturerad intervju innebär att en intervjuguide 

utformas med övergripande teman med tillhörande frågor (Bryman, 2011). Även om 

intervjuguiden i regel följs har forskaren frihet att ändra frågornas ordning eller lägga till 

ytterligare frågor utifrån det intervjupersonen berättar. Detta skapar en flexibilitet i 

intervjuprocessen.  

 

Det första steget i datainsamlingsprocessen var att skapa en intervjuguide (se bilaga 2). Vi 

utformade teman som vi upplevde skulle ge en god struktur åt intervjuerna för att sedan 

formulera relevanta, tillhörande frågor. De frågor som formulerades var av öppen karaktär, då 

vi ville ge intervjupersonerna möjlighet att berätta om sina erfarenheter på ett friare sätt. Till 

vissa frågor skapades även underfrågor som syftade till att vara ett stöd ifall intervjupersonen 

ville att vi skulle specificera frågan mer. Vissa frågor var inte direkt kopplade till studiens 

syfte utan skapades för att få en förståelse om intervjupersonernas arbetsuppgifter och 

kunskaper om området. När intervjuerna genomfördes varade de mellan 40-80 minuter. För 

att intervjupersonerna skulle känna sig bekväma var det upp till dem att bestämma var 

intervjuerna skulle genomföras. Detta resulterade i att intervjuerna genomfördes på respektive 

arbetsplats. Jacobsen (2007) menar att en kontext som känns naturlig för intervjupersonen 

bidrar till att personen ger naturliga svar. Däremot kan en naturlig kontext medföra 

störningsmoment och avbrott. Den påverkan som kontexten har kallar Jacobsen för 

kontexteffekt. Risken för störningsmoment och avbrott var något som märktes av under vissa 
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intervjuer, genom att intervjupersonens telefon ringde eller att kollegor kom in. Vi upplevde 

däremot inte att det fick några större effekter på intervjuerna.   

 

Vi valde att leda hälften av intervjuerna var. Båda var däremot närvarande vid samtliga 

intervjuer för att på så vis få del av intervjupersonernas berättelser redan i ett tidigt skede. 

Även om båda närvarade vid intervjuerna så klargjordes våra olika roller för 

intervjupersonerna och att det endast var en av oss som skulle leda de olika intervjuerna. 

Valet att enbart en av oss ledde intervjuerna gjordes för att intervjupersonerna skulle slippa 

dela sin uppmärksamhet på två personer. Jacobsen (2007) menar att den som intervjuar 

riskerar att påverka intervjupersonen genom exempelvis hur den talar, använder sitt 

kroppsspråk eller ser ut, även kallat intervjuareffekten. Intervjuerna kretsade inte kring 

intervjupersonernas egna liv och utsatthet, vilket gjorde att vi inte upplevde att 

intervjuareffekten blev så stor. Att båda närvarade vid intervjuerna kan däremot ha bidragit 

till att intervjuareffekten blev större än vad den hade blivit om endast en av oss hade närvarat. 

För att behålla fokus på vad som berättades under intervjuerna gjordes valet att spela in dem 

istället för att föra anteckningar. Kvale och Brinkmann (2009) menar att ljudupptagning 

skapar en frihet för intervjuaren, då fokus kan ligga på dynamiken i intervjun och ämnet. 

Detta ger även intervjuaren möjlighet att återvända till intervjun för att återigen lyssna på vad 

som sagts.  

 

4.6 Analysmetod 
Vi eftersträvade att utifrån syftet urskilja och sammanfatta kärnan av den information som 

intervjupersonerna delgivit. Detta ligger i linje med den analysmetod som Kvale och 

Brinkmann (2009) kallar för meningskoncentrering. Vid en meningskoncentrering 

sammanfattas intervjumaterialet till kortare formuleringar genom fem analyssteg. Först skapas 

en känsla för helheten i intervjuerna, för att i nästa steg urskilja de naturliga 

meningsenheterna. Det tredje steget blir att ge varje meningsenhet ett förklarande tema och 

sedan tematisera intervjupersonernas uttalanden för att skapa intervjumaterialets övergripande 

teman. Som fjärde steg ställs dessa teman i kontrast till syftet med studien, för att som sista 

steg sammanställa de utifrån syftet relevanta temana i en beskrivande text.  

 

Innan analysen påbörjades transkriberades de inspelade intervjuerna genom att 

intervjupersonernas uttalanden skrevs ner till en löpande text. Då studiens intresse låg i den 

information som intervjupersonerna gav och inte hur de gav informationen togs ingen notis 

gällande tonfall, pauser, stakningar eller uttryck som exempelvis ”hmm”. Vid själva analysen 

av det transkriberade materialet valde vi att göra de fyra första stegen, som Kvale och 

Brinkmann (2009) beskriver, på var sitt håll för att sedan jämföra de teman vi kommit fram 

till. Detta för att var sin tolkning av intervjumaterialet kunde ge oss olika infallsvinklar, som i 

sin tur kunde bredda analysen. När det var dags för det första steget i analysen läste vi igenom 

intervjumaterialet för att skapa oss en helhetsbild av vad som hade sagts. Därefter delades 

texten upp i de meningsenheter vi tyckte oss kunna urskilja. När detta var gjort fick varje 

meningsenhet ett kortare och sammanfattande tema, som beskrev innehållet i respektive 

meningsenhet. Utifrån dessa teman skapades sedan de gemensamma temana för hela 
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intervjumaterialet. För att denna tematisering skulle bli mer hanterbar valde vi att först skapa 

de övergripande temana för varje enskild intervju, för att därefter skapa de gemensamma och 

övergripande temana för hela intervjumaterialet. När dessa teman var framtagna ställdes de 

mot studiens syfte och frågeställningar, för att på så sätt urskilja de teman som var av 

relevans. För att få fram de mer genomgående omständigheterna, som intervjupersonerna 

beskrev hjälper kvinnorna, valde vi att lyfta de teman som minst hälften av intervjupersonerna 

hade berört. Innan en jämförelse av temana gjordes valdes lämpliga citat ut för att förklara de 

olika temanas innebörd. Detta gjordes för att underlätta jämförelsen av våra olika teman. Att 

välja ut citat innefattas inte specifikt i något av de steg som Kvale och Brinkmann (2009) 

beskriver i meningskoncentreringen. Dock såg vi detta som en del av det femte analyssteget, 

då temana ska sammanställas i en beskrivande text. När citaten var utvalda jämfördes våra 

teman och vi enades om nio gemensamma. För att återigen säkerhetsställa temanas relevans 

ställdes de än en gång mot studiens syfte, innan de slutligen sammanställdes till en 

beskrivande text med tillhörande citat. Under skrivandets gång kom temana att ändras genom 

att vissa slogs samman till mer omfattande teman med underrubriker.  

 

4.7 Kvalitetskriterier  
Till skillnad från kvantitativ forskning där det talas om reliabilitet och validitet finns det i 

kvalitativ forskning olika infallsvinklar på hur kvaliteten i en studie kan bedömas (Bryman, 

2011). Då kvalitativ forskning är av en mer beskrivande karaktär finns det andra 

kvalitetskriterier som lämpar sig bättre. Vi har valt att utifrån vår studie lyfta fram 

kvalitetskriterierna överförbarhet, trovärdighet och transparens.  

 

Överförbarhet i en kvalitativ studie refererar till hur väl studiens resultat går att generalisera 

till andra individer eller grupper inom samma område (Padgett, 2008). Då den kvalitativa 

forskningen fokuserar på ett djupgående resultat, baserat på ett mindre antal respondenter, 

finns en svårighet i att generalisera resultatet (Bryman, 2011). Detta kan vägas upp genom att 

forskaren har fylliga och täta beskrivningar av den kultur som undersökningsområdet berör, 

för att på så sätt kunna se om resultatet går att applicera på en annan kontext. Det visade sig 

finnas en god samstämmighet mellan intervjupersoners svar, både mellan enskilda 

intervjupersoner, olika verksamheter samt mellan de olika städerna. Detta kan tyda på en god 

överförbarhet då en enad bild har framställts. Intervjupersonerna visade även på god kunskap 

inom området som stämde väl överens med forskningsläget, vilket kan medföra att resultatet 

går att överföra till ytterligare kvinnor utsatta för människohandel för sexuella ändamål. 

Däremot framkom det i intervjuerna att det är relativt få kvinnor som söker en längre kontakt 

med intervjupersonerna samt att det beskrivs vara få kvinnor som verkligen har lyckats bygga 

upp ett nytt liv. Detta kan bidra till att intervjupersonerna har få kvinnor att basera sina svar 

på. Även samarbetet mellan verksamheter inom respektive stad kan medföra att flera 

intervjupersoner relaterar till samma kvinnor. 

 

Trovärdigheten i en studie bygger, enligt Padgett (2008), på i vilken grad forskarens 

tolkningar och beskrivningar stämmer överens med de svar som respondenterna har gett. I 

intervjuerna framkom det att människohandel och prostitution är ett mångfacetterat område 
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med många dimensioner. Det bidrog till att intervjupersonerna ibland uttryckte en svårighet i 

att ge generaliserande svar, samtidigt som vi kunde urskilja vissa kategoriseringar av 

kvinnorna. Detta visar på en mångdimensionalitet vilket möjliggör för flera olika tolkningar. 

Med detta i åtanke har vi försökt lyfta fram en nyanserad bild av de svar som 

intervjupersonerna har gett, även om det inte alltid har varit lätt att i texten fånga och 

formulera dessa nyanser.   

 

För att andra ska kunna bedöma kvaliteten i en studie lyfter Bryman (2011) fram vikten av att 

det finns en transparens i studien. Med transparens menas hur väl forskaren beskriver och 

öppet redovisar hur forskningsprocessen har gått till och hur resultatet har arbetats fram. 

Uppsökandet av intervjupersonerna bestod av internetsökningar samt vidare tips från de 

kontakter som togs, vilket gör det svårt för läsaren att följa med i och bedöma 

urvalsprocessen. För att försäkra oss om intervjupersonernas anonymitet i denna studie valde 

vi dessutom att begränsa beskrivningen av intervjupersonerna och de verksamheter de 

arbetade i. Eftersom det är få verksamheter som arbetar med kvinnor, utsatta för 

människohandel för sexuella ändamål, samt att verksamheterna inte är uppmärksammade och 

välkända på samma sätt som många andra verksamheter, ansåg vi att denna urvalsprocess var 

lämpligast. Då verksamheterna inte är välkända och uppmärksammade blir det desto viktigare 

att man införskaffar sig god kunskap om området för att under urvalsprocessen kunna göra ett 

lämpligt urval.  

 

4.8 Etiska överväganden 
Daneback och Månsson (2008) beskriver fyra etiska riktlinjer som sedan länge är etablerade 

hos forskare inom de samhällsvetenskapliga och humanistiska områdena. Dessa riktlinjer 

benämns som informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Informationskravet innebär att forskaren ger information om studiens 

upplägg och syfte samt tydliggör att deltagandet är frivilligt och att det därmed går att avbryta 

sitt deltagande. Med samtyckeskravet menas att deltagarna, utifrån den information forskaren 

ger, behöver ge samtycke om sitt eventuella medverkande i studien. Konfidentialitetskravet 

innebär att forskaren i största möjliga mån ska behandla deltagarnas uppgifter konfidentiellt. 

Den sista principen, nyttjandekravet, handlar om att endast använda det insamlade materialet 

till forskningsändamål.  

 

För att uppfylla informationskravet och samtyckeskravet skickades ett informationsbrev ut 

som beskrev studiens syfte och genomförande samt det frivilliga deltagandet. I början av varje 

intervju upprepades denna information för att göra det extra tydligt för intervjupersonerna. 

Upprepandet av informationen visade sig vara av särskild vikt då vi under intervjuerna insåg 

att informationsbrevet inte hade nått alla intervjupersoner. Då intervjuerna enbart kommer att 

användas för denna studie uppfyller det nyttjandekravet, vilket även tydliggjordes för 

intervjupersonerna. Den etiska princip som har medfört mest betänkligheter är 

konfidentialitetskravet. Eftersom det är få verksamheter som arbetar inom detta område och 

samarbetet mellan verksamheterna är stort, finns risken att de kan känna igen varandras 

berättelser. Detta medför att vi behöver vara extra varsamma så att alla uppgifter som går att 
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härleda till någon stad, verksamhet eller person avkodas. I sin tur innebär detta att en närmre 

beskrivning gällande exempelvis könsfördelning skulle kunna medföra att det utlovade 

konfidentialitetskravet inte går att uppfylla. För att skydda intervjupersonernas integritet görs 

även valet att inte ge några exakta siffror på antalet intervjuer i varje stad samt vilka 

utbildningar de har. Ytterligare en aspekt att ta hänsyn var att i så stor utsträckning som 

möjligt avkoda de exempel som intervjupersonerna nämner. Detta för att skydda och inte 

kränka de kvinnor som har beskrivits av intervjupersonerna, eftersom kvinnorna själva inte 

har kunnat ge sitt samtycke. Därmed har exempelvis kvinnors ålder eller ursprung avkodats. 

 

5. Resultat 

I detta avsnitt presenteras de teman som vi har kunnat urskilja från intervjuerna. Temana är: 

polisingripande, olika men ändå starka, det tar tid, ensam är inte alltid stark och en framtid att 

tro på. För att intervjupersonerna ska kunna vara anonyma benämns de som Ip.1-8 där Ip står 

för intervjuperson.  

 

5.1 Polisingripande 
När intervjupersonerna berättade om hur kvinnorna, utsatta för människohandel för sexuella 

ändamål, tar det första steget bort ifrån sina "hallickar" beskrevs det att de flesta kvinnor tar 

det med hjälp av polisen. Då polisen bedriver spaningsarbete samt gör razzior och tillslag på 

olika bordeller, lägenheter eller andra platser där människohandel för sexuella ändamål 

misstänks, möjliggör det för kvinnorna att komma därifrån. Även om det händer att kvinnor 

får hjälp av privatpersoner, andra kvinnor som redan tagit sig ur människohandeln, andra 

organisationer eller i enstaka fall söker sig ut på egen hand så är någon form av 

polisingripande det vanligaste. En intervjuperson menade att kvinnorna inte kan ta sig ur 

människohandeln på egen hand. ”För de behöver hjälp med att komma ifrån gatan, många 

kan inte ta sig därifrån själva. Det finns massa hinder, murar och berg för dem att bestiga 

och de måste ha hjälp” (Ip.7). I intervjuerna framkom det att kvinnorna blir inpräntade lögner 

om det svenska rättsväsendet, vilket minskar deras tillit till polisen. De utsätts även för olika 

former av påtryckningsmedel och hot, vilket försvårar kvinnornas möjligheter att själva ta sig 

ur människohandeln. Även om många kvinnor inte är inlåsta rent fysiskt så befinner de sig i 

ett psykiskt fängelse på grund av dessa påtryckningsmedel och hot. Detta sammantaget gör att 

kvinnorna behöver hjälp att ta sig ifrån sina "hallickar". En av intervjupersonerna uttryckte att 

de kvinnor som trots detta tar sig ur på egen hand är kvinnor som inte har befunnit sig i 

människohandeln särskilt länge. Kvinnorna har då inte hunnit bygga upp det psykiska försvar 

som behövs och påverkas därför fortfarande väldigt mycket av det som de utsätts för. 

Intervjupersonen betonade dock att detta är en väldigt generaliserad bild, då erfarenheterna 

enbart baserades på några enstaka kvinnor. 
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5.2 Olika men ändå starka 
Ett återkommande svar i intervjuerna är att det är olika. Kvinnor utsatta för människohandel 

för sexuella ändamål har olika upplevelser och hanterar dessa upplevelser på olika sätt. De 

mår även olika, har olika behov och motiveras av olika saker. Även om det utifrån 

intervjuerna går att urskilja vissa omständigheter, som hjälper kvinnorna att skapa sig ett nytt 

liv, uttryckte flera intervjupersoner att det är svårt att generalisera över den situation som 

kvinnorna befinner sig i. En intervjuperson förklarade svårigheten med att generalisera enligt 

följande: ”Det här är jättegeneraliserat så ni får ta det för vad det är. Det går inte att säga 

att så här är det för prostitution är så extremt mångfacetterat” (Ip.8). Fortsättningsvis 

uttryckte personen att det finns svårigheter med den här sortens studier eftersom 

problematiken har fler dimensioner än vad det är möjligt att lyfta fram. ”Det är också därför 

det är rätt svårt med sådana här studier. Det låter väldigt platt men det är inte så platt, det är 

väldigt mycket mer dimensioner i det” (Ip.8). 

 

I intervjuerna betonades vikten av att inte klumpa ihop kvinnor utsatta för människohandel för 

sexuella ändamål till en grupp, det handlar om enskilda individer. Även om det finns faktorer 

som kan leda till att kvinnorna hamnar i människohandel så handlar det inte om en speciell 

sorts kvinnor. 

Man kanske tror att man har någon slags, vad ska man säga, råmodell att så här ser 

alla ut, verkligen inte. Det varierar i personlighet, det varierar i ålder, det varierar i 

allt. Det finns inte en som är lik den andra, som oss alla (Ip.1).  

Det beskrevs finnas mer likheter än olikheter mellan intervjupersonerna själva och de kvinnor 

som de möter. Att kvinnor hamnar i människohandel för sexuella ändamål beskrevs istället 

mer bero på omständigheter runt omkring kvinnan. Det framkom även att kvinnorna besitter 

olika överlevnadsstrategier och olika personliga egenskaper samt kvalitéer som på olika sätt 

hjälper kvinnorna att gå vidare i livet. Däremot kunde inte intervjupersonerna generalisera 

några specifika personliga egenskaper utan de menade att det varierade bland kvinnorna. De 

ansåg sig inte kunna tyda något mönster i hur kvinnorna hanterar de upplevelser de varit med 

om utan vissa kvinnor är tysta och inåtvända, vissa skrattar åt sina upplevelser och andra är 

irriterade, arga, gapar och skriker. Även om det var svårt att urskilja några specifika 

personliga egenskaper betraktades kvinnorna som starka individer med vilja, kraft och ett driv 

att ta sig framåt i livet. Flera intervjupersoner menade ändå att denna drivkraft som kvinnorna 

besitter är något som hänger ihop med kvinnornas personligheter. Det ansågs däremot svårt 

att urskilja vad det är som har bidragit till att kvinnorna har fått denna personliga egenskap.  

 

Kvinnorna beskrevs besitta en stark överlevnadsinstinkt och att de "kör på" trots de problem 

som de brottas med. En av intervjupersonerna beskrev kvinnorna enligt följande:  

De är ju riktiga fighters. Man ser att de är överlevare. Om jag tänker att jag skulle 

vara med om bara en procent av det som de har varit med om så hade jag tänkt att det 

vore mitt livs trauma. Att överleva och hur vi ser att vissa går vidare, de skrattar, de 

tar tag i saker och de ger sig inte. De är ju riktiga överlevare, det är de verkligen 

(Ip.2).  

En annan av intervjupersonerna jämförde kvinnor utsatta för människohandel för sexuella 

ändamål med kvinnor från exempelvis hederskultur och menade sig kunna se en starkare 
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initiativförmåga hos de kvinnor som varit utsatta för människohandel. Kvinnorna beskrevs 

dessutom ha mycket potential i sig. En intervjuperson lyfte fram hur bilden av en stark kvinna 

står i kontrast till den bild som många annars kan ha. ”Ibland pratar man om, ni vet man kan 

ha bilden av en liten, liten, liten tjej som är så sårad, men det här är liksom rejäla kvinnor. 

Det är också häftigt att se det, att de är riktiga survivors” (Ip.2). Även om kvinnorna 

betraktades som starka individer betonades det att inte alla kvinnor besitter detta driv i att ta 

sig vidare. Intervjupersonerna menade att denna drivkraft blir till stor hjälp för kvinnorna då 

de ska ta sig vidare i livet. De menade att de kvinnor som saknar drivkraften upplevs mer 

ängsliga, oroliga och tros ha lättare att falla tillbaka i människohandeln eller inte ha ork till att 

fortsätta leva. 

 

5.2.1 Skyddande rustning 
En överlevnadsstrategi som kvinnorna använder sig av är något som intervjupersonerna 

kallade för rustning, fasad eller mur. Här nedan kommer denna överlevnadsstrategi beskrivas 

som en rustning. Denna rustning kan liknas vid en slags avstängning av kvinnornas verkliga 

känslor. En intervjuperson förklarade hur kvinnorna beskriver att de vid säljandet av sexuella 

tjänster stänger av sina känslor och inte riktigt är närvarande när det händer.  

Man kan ju bara gå till sig själv och tänka att om man ska träffa 5-6 män på en kväll 

och sedan nästa kväll igen och igen och igen och låta kroppen penetreras. Ja, man 

behöver inte ha så mycket fantasi för att tänka, det kan man inte göra helt öppet med 

alla känslor på och sådär. Utan man måste släcka ner systemet lite, annars kraschar 

man (Ip.4).  

Kvinnorna beskrevs även gå in i en roll utanför själva säljandet av sexuella tjänster, för att på 

så sätt visa på ett mer välmående yttre. Många kvinnor skrattar, skämtar, är glada samt säger 

att deras situation är en del av deras liv och att det inte är någon fara. Detta för att ge en 

positiv och normal bild av sig själva. Flera av intervjupersonerna menade att denna rustning är 

en försvarsmekanism som används av kvinnor för att skydda sitt inre och sina känslor. En av 

intervjupersonerna uttryckte det på följande sätt:  

Man kan ju inte stå på gatan och fundera över hur dåligt man mår då skulle man ju 

dö. På allvar så skulle man dö om man ska känna hur dåligt man mår och behöva åka 

iväg med tio kunder på en kväll. Kroppen fungerar bättre än så, den skyddar en, 

psyket skyddar en (Ip.8). 

Rustningen beskrevs som en styrka och en nödvändighet för att kvinnorna ska kunna överleva 

människohandel för sexuella ändamål.  

 

Intervjupersonerna beskrev att kvinnorna även har kvar rustningen i ett inledande skede av 

deras kontakt. När det sedan har skapats en tillit förklarade intervjupersonerna att rustningen 

ganska snabbt kan falla av. Den kan även lika snabbt kläs på igen om kvinnorna går tillbaka 

in i rollen som säljare av sexuella tjänster. Efter att ha varit ute och mött kvinnorna i 

gatuprostitutionen beskrev en av intervjupersonerna kvinnorna som "värsta 

dramatenskådespelare", då kvinnorna snabbt kunde skifta mellan olika roller. I ena stunden 

kunde kvinnan stå och gråta och öppna upp sig för intervjupersonen och i andra stunden 

kunde kvinnan vända sig till en eventuell sexköpare och gå in i en köp- och säljroll. Flera 

intervjupersoner hade tankar kring om det verkligen var bra när rustningen föll av då 
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kvinnorna befann sig på gatan. De menade att kvinnorna behöver denna rustning för att 

skydda sig själva och en intervjuperson uttryckte det som följande: 

Om man inte har den så överlever man inte i prostitutionen, det är ett måste. För det 

är så pass hårt klimat. Det är så pass tufft att vara i prostitution så går du ut hudlös 

då går du sönder (Ip.4). 

I intervjuerna menades att rustningen inte enbart är en styrka för att kunna överleva själva 

människohandeln utan att den dessutom är en skyddsfaktor då kvinnorna ska ta sig vidare i 

livet. Rustningen tyder på att kvinnorna har något värdefullt inom sig som de vill skydda, 

vilket blir en kraft som hjälper kvinnorna att gå vidare.  

 

5.3 Det tar tid 
En omständighet som i intervjuerna beskrevs som viktig, för att kvinnorna ska kunna gå 

vidare i livet, var att kvinnorna får den tid de behöver för att återhämta sig. De tre första åren 

efter människohandeln framställdes som extra känsliga för kvinnorna. ”De är ju väldigt fast i 

det här så jag tror nog det behövs långsiktighet och tålamod, väldigt mycket tålamod” (Ip.5). 

I intervjumaterialet framgår det att tar det tid för kvinnorna att skapa tillit till andra människor 

och att kvinnorna behöver ha någon i sin omgivning som är beredd att vänta in dem tills de är 

redo. Det är viktigt att kvinnorna känner sig bemötta där de är och att de har en omgivning 

som inser att återhämtningsprocessen är långsiktig och kan ta tid. En intervjuperson uttryckte 

hur bearbetning av trauman kan ta många år. 

Sen är det ju en och annan som har ett jätte, jättesvårt trauma och det kan man ju inte 

begära att det ska lösas upp på, alltså det kommer ta fem-tio år, minst, innan man 

kommer och det får man väl räkna med (Ip.1). 

I intervjuerna ansågs kvinnornas bearbetning av sina trauman vara viktig, men det rådde trots 

det ingen samlad övertygelse om att alla kvinnor kommer kunna bearbeta allt som de har varit 

med om. Det uttrycktes däremot en enighet om att kvinnorna inte ska pressas till att berätta 

mer än vad de är redo för. Genom att kvinnorna får tid till att läka framgick det i intervjuerna 

att kvinnorna kan få tillbaka sin självkänsla och inse sitt eget värde. 

 

5.3.1 Att växa som person 
I intervjuerna lyftes vikten av att kvinnorna får ta sig tid till att återfå sin självkänsla och börja 

tro på sig själva. ”De behöver hjälp med att kunna tro på sig själva. Det enda som de har 

klarat av hittills är ju att använda sina kroppar egentligen” (Ip.5). Då kvinnorna inte själva 

har ägt sina egna kroppar menar våra intervjupersoner att de tappar möjligheten att råda över 

sina egna liv. För att kvinnorna ska kunna gå vidare gäller det att kvinnorna hittar ett värde i 

att leva sina egna liv och att de känner att de är mer värda än den situation som de tidigare 

befunnit sig i. I intervjuerna beskrevs hur kvinnor som har klarat av olika utmaningar har fått 

en stolthet och att de därigenom har vuxit som personer. Ett exempel på detta är kvinnor som 

har fullföljt och klarat av en utbildning och stolt kunnat visa upp ett diplom efteråt. En 

intervjuperson beskrev vikten av att utmanas och på så vis växa som person. ”Sen behöver de 

mental styrka, att kunna se sig själva som värdefulla i sig själva och att de klarar av saker 

som de inte har prövat på förut, att de tar nya steg och utvecklas” (Ip.5). 
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Det framkom i intervjuerna att om kvinnorna får tid till att öka sin självkänsla och hitta sitt 

eget värde blir det inte bara till hjälp för att gå vidare, utan kan dessutom minska risken för att 

åter hamna i människohandel. Om den inre styrkan och värdet i sig själv har fått möjlighet att 

växa kan detta bidra till att kvinnorna inte tror på allt som människohandlarna säger utan 

istället finner andra utvägar än prostitution. 

 

5.3.2 Få ordning på det praktiska 
Något som flera av intervjupersonerna lyfte fram som en viktig del, som hjälper kvinnorna att 

skapa sig ett nytt liv, var att de praktiska bitarna faller på plats. De praktiska bitarna kan till 

exempel bestå av att kvinnorna lär sig sköta hushållssysslor och hygien, hittar ett tryggt 

boende, får ett jobb och lär sig språket. Då vissa kvinnor har befunnit sig i människohandel 

för sexuella ändamål under många år, kanske från tidig ålder, har de i vissa fall inte lärt sig att 

sköta basala sysslor, så som att laga mat, ta hand om sin hygien med mera. Detta är då något 

av det första som kvinnorna behöver lära sig under tiden för deras återhämtning. En 

intervjuperson uttryckte hur de praktiska bitarna var en extra viktig del för att kvinnorna ska 

komma vidare. 

Jag tror att det är en kombination av det praktiska, att kanske få gå på SFI eller 

praktisera eller prova att jobba någonstans. Det är ju otroligt viktigt för att komma 

vidare, att kunna få någon sorts utbildning eller jobb (Ip.3). 

 

5.4 Ensam är inte alltid stark 
En betydelsefull omständighet som, enligt intervjupersonerna, hjälper kvinnorna att bygga 

upp ett nytt liv är att få vara del av ett större sammanhang. ”En vinstfaktor oavsett här eller i 

hemlandet är att man kommer in i ett system där man också får en tillhörighet som är större” 

(Ip.8). Att komma in i ett sammanhang kan ge kvinnorna trygghet, tillhörighet och en känsla 

av att inte vara ensam. Det framgick att kvinnor som hade gått vidare och lämnat den 

verksamhet som hjälpt dem hade lyckats skaffa sig nya kontakter och på så vis blivit en del av 

ett annat sammanhang. Exempel på nätverk som kan bli betydande för kvinnorna är skola, 

arbete, kyrkor eller andra föreningar. Den kontakten som kvinnorna skapar till andra kvinnor, 

som också varit utsatta för människohandel för sexuella ändamål, kan även det bli ett positivt 

nätverk. Att tillhöra sammanhang av olika slag beskrevs enligt en intervjuperson som att ha 

hakat fast livlinor i olika personer och grupper. Dessa livlinor kan hjälpa kvinnan att ta nya 

steg mot framtiden eftersom hon då får ett större sammanhang att relatera till. Även om 

nätverket kan vara viktigt, uttrycktes det i intervjuerna att kvinnorna kan ha svårigheter kring 

skapandet av nya kontakter då de inte vet hur de ska bete sig. När man möter nya människor 

kan frågor om vad man jobbar med eller vad man har gjort tidigare komma, vilket kan vara 

svårt för kvinnorna att svara på eftersom kvinnorna inte vet vad de ska berätta. Kvinnornas 

erfarenheter och upplevelser har gjort dem rädda och gett dem ett minskat förtroende för 

människor. För de kvinnor som trots svårigheter lyckas hitta ett sammanhang att relatera till 

beskrevs detta bli oerhört värdefullt. 

 

Att kvinnorna hittar enskilda individer som kan ge stöttning var även det en hjälpande 

omständighet som lyftes fram under intervjuerna. Kvinnorna behöver någon som de kan hålla 
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fast vid under svåra stunder. En intervjuperson uttryckte att ”det handlar om att få möta rätt 

människor, det handlar om att någon ser en, att någon fångar upp en och att få komma 

någonstans” (Ip.3). Det beskrevs även hur det kan bli en vändpunkt för kvinnorna om de 

träffar människor som de känner tillit till under återhämtningsprocessen. Att möta rätt polis, 

rätt socialsekreterare och knyta an till rätt personer kan få stor betydelse. Kvinnorna behöver 

någon som kan stötta dem och som tror på dem, vilket en av intervjupersonerna belyste enligt 

följande:  

Sen tror jag att alla människor kan komma nästan hur långt som helst om man bara 

har någon, om det är någon som tror på dig; det är klart att du klarar det där, det 

kommer kanske inte vara lätt och du kommer kanske göra massa fel men vill du dit så 

kommer du dit (Ip.1). 

 

Något som i intervjuerna styrker nätverkets betydelse är hur avsaknaden av nätverk lyftes 

fram som en riskfaktor som kunde göra att kvinnorna återigen hamnade i människohandel. 

Detta då kvinnorna saknade någon som kunde uppmuntra dem, påminna dem och få dem att 

tänka efter för att på så sätt inte hamna i människohandel igen. En intervjuperson uttryckte att 

alla människor behöver en gemenskap för att må bra och för att inte isolera sig. 

 

5.4.1 Kraft från någon större 
I intervjuerna framkom det att en tro på något som är större än sig själv kan hjälpa kvinnorna 

när de ska ta sig vidare i livet efter människohandeln för sexuella ändamål. Eftersom 

kvinnorna ofta har svåra erfarenheter och stora bördor att bära kan det kännas tungt att 

förändra sin situation helt på egen hand. Vid en tro på något större har kvinnorna möjlighet att 

lägga sitt hopp och sina bördor på något som är utanför sig själv. Vissa kvinnor uttrycker att 

till exempel Gud eller Allah har en plan för deras liv, vilket kan skapa ett hopp i kvinnornas 

liv och på så vis bli till något gott. En av intervjupersonerna som befinner sig i en ickereligiös 

verksamhet uttryckte hoppet enligt följande: 

Det kan också kännas rätt tungt att säga att din förändring ligger hos dig bara, det är 

bara du som vet var du ska i ditt liv. Det är en rätt stor börda om man samtidigt är 

rätt trasig och blivit rätt illa hanterad i flera år. Hur ska jag hitta kraft och makt att ta 

mig vidare? Då kan det väl vara skönt att få dela det med någon som finns någonstans 

(Ip.8). 

 

Flera av intervjupersonerna som befinner sig i en kristen kontext beskrev hur ett möte med 

Gud har förändrat kvinnorna. De har fått ett nytt värde och en ny stryka till att ta sig ur 

människohandeln. En intervjuperson berättade om hur kvinnor uttrycker att ett möte med Gud 

har gett ett inre helande och ett nytt liv. 

Vi är helt övertygade om att det är grunden och att det är det som har räddat många 

och det säger de ju själva också, att det är mötet med Gud som är det som har räddat 

dem ur det här. Och vi kan inte blunda för det utan det är vad vi ser och det är det 

som, inte alla, men det är speciellt en jag tänker på och hon har själv sagt att ”hade 

jag inte mött Gud så hade jag inte levt idag” (Ip.2). 

Det uttrycktes även en övertygelse om att kvinnorna kan bearbeta mycket själva, men att det 

bara är Jesus som kan hela de allra djupaste såren. Detta är något som de tyckte sig kunna 
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märka bland kvinnorna. De tyckte sig även kunna se hur bön kan göra skillnad för kvinnorna 

och hjälpa dem när de ska vidare i livet. De upplevde att bönen har gjort under i allt ifrån 

dagliga ting till större bönesvar, där vissa kvinnor bland annat har fått höga skadestånd 

utbetalda som de egentligen inte borde ha fått. 

 

5.5 En framtid att tro på 
Det framkom i intervjuerna att ett stort antal av kvinnorna, som varit utsatta för 

människohandel för sexuella ändamål, har många fina drömmar och tankar kring framtiden. 

Vid frågan om intervjupersonerna trodde att dessa framtidstankar och drömmar påverkar 

kvinnornas möjligheter att ta sig vidare i livet ansågs det ha en positiv inverkan. Det lyftes 

fram att framtidstankarna gav kvinnorna något att sträva efter och tro på samt att det hjälpte 

kvinnorna att se något slags ljus, vilket kan ge dem hopp för framtiden. En intervjuperson 

förklarade vad det är i framtidsplanerna som hjälper kvinnorna på följande sätt: 

Att man har tänkt igenom, att man har ett eget mål av något eller kan tänka något om 

sin framtid, att det inte bara är. Det är jag som kan, det är jag som måste studera 

eller det är jag som önskar att jag får jobba med det eller det eller vad det nu är 

(Ip.6). 

Intervjupersonerna beskrev kvinnornas drömmar som vanliga drömmar om familj, barn och 

jobb. Många kvinnor ville träffa en snäll man och leva ett "Svenssonliv". Det rådde däremot 

en oenighet bland intervjupersonerna om kvinnorna faktiskt ville träffa en ny man eller ej. 

Vissa uttryckte hur kvinnorna hade svårt att lita på män, vilket gjorde att kvinnorna inte såg 

en relation med en man som något eftersträvansvärt. Även om kvinnornas drömmar till stor 

del är vanliga drömmar om familj och jobb så uttryckte intervjupersoner att kvinnornas 

drömmar inte var lika specifika som många andra svenskars. Då ungdomar i Sverige ofta 

drömmer om specifika yrken och utbildningar menades många kvinnor, utsatta för 

människohandel för sexuella ändamål, drömma om att bara få ett annat jobb och som en 

intervjuperson uttryckte det "just to be happy" (Ip.2).  

 

Det visade sig i intervjuerna att även om många kvinnor hade olika former av framtidstankar 

var detta inte fallet för alla kvinnor. Vissa kvinnor upplevdes se dystert på sin framtid och 

saknade hopp om ett nytt liv. De negativa tankarna troddes styra kvinnorna och hindra dem 

från att ta sig vidare i livet. 

 

5.5.1 Barn ger nytt fokus 
Flera intervjupersoner beskrev hur en del kvinnor fick kraft till att ta sig ur människohandeln 

för sexuella ändamål då de blev gravida och hade en vilja om att behålla barnet. Detta gav 

dem extra motivation till att förändra sin situation och blev en vändpunkt för många kvinnor. 

En av intervjupersonerna menade att om kvinnan får någon mer att ansvara för kan det 

förändra henne. "När man får någon att ansvara för som är utanför sig själv, ett oskyldigt litet 

barn, då händer mycket med en person" (Ip.6). Även att ha barn sedan tidigare beskrev flera 

intervjupersoner som en styrka då kvinnans fokus flyttas från sig själv och istället hamnar på 

barnet. Kvinnorna ansågs leva för sina barn och målet blir då att skapa förutsättningar för en 

god framtid åt barnen för att de inte ska hamna i samma situation som kvinnorna själva har 

varit i. En av intervjupersonerna menade dock att ha barn i sig inte var en garanti för att kunna 
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ta sig ur sin situation, eftersom alla kvinnor inte klarar av att ta hand om sina barn, även om 

det för många kvinnor blir en stark drivkraft.  

 

6. Diskussion 

Här nedan kommer diskussioner att föras kring resultatet samt eventuella påverkningar som 

vissa metodval kan ha medfört på studiens resultat.  

 

6.1 Resultatdiskussion 
När resultatet sätts i relation till den salutogenetiska modellen och tidigare forskning 

framkommer likheter som gör att vissa paralleller kan dras. Här nedan kommer dessa 

paralleller samt resultatet att diskuteras. 

 

6.1.1 Polisingripande 
Mörners (2010) studie samt Langes (2011) utvärdering av det Call center som skapades i 

USA visar en tendens av att kvinnor utsatta för människohandel för sexuella ändamål har 

svårigheter att på egen hand ta sig ur människohandeln. Även Zimmerman et al. (2006) pekar 

på dessa svårigheter, då kvinnorna utsätts för olika former av maktutövande från sina 

"hallickar". Att det finns svårigheter med att lämna människohandeln på egen hand stämmer 

överens med den uppfattning som uttryckts i vårt resultat. Den makt som utövas mot 

kvinnorna där de, i likhet med Zimmerman et al. (2003), bland annat intalas lögner om 

polisen och dess maktutövande framkommer även i vårt resultat. Dessa lögner kan möjligen 

ses som en försvårande omständighet då kvinnorna ska ta sig ifrån sina "hallickar" på egen 

hand.  

 

Utifrån de fysiska och biokemiska GMR som Antonovsky presenterar samt den skyddande 

rustning som omnämnts i intervjuerna, kan vi fundera kring om det sker en anpassning till 

livet i människohandel som gör att kvinnorna accepterar sin situation och därför inte tar sig 

ifrån sina "hallickar" på eget initiativ. Även om denna anpassning, i form av en skyddande 

rustning, framställdes av intervjupersonerna som nödvändig för att kvinnorna ska överleva 

kan frågan ställas om det även sker en anpassning i vidare bemärkelse. I den tidigare 

forskningen drar Zimmerman et al. (2006), Demir och Finckenauer (2010) samt Hanley, 

Oxman-Martinez, Lacroix och Gal (2006) paralleller mellan kvinnor utsatta för 

människohandel för sexuella ändamål och Stockholmssyndromet samt hur detta får kvinnorna 

att stanna kvar hos sina förövare. Då det framkommer i vår studie att kvinnorna behöver hjälp 

att ta sig ifrån gatan samt att de flesta kommer ifrån sina "hallickar" genom ett 

polisingripande, går det att fundera kring om det även här kan finnas inslag av 

Stockholmssyndromet. Frågan är om den skyddande rustningen kan vara ett tecken på en 

vidare anpassning till sin situation och att detta kan vara en del av eller en början till 

Stockholmssyndromet. Detta kanske i så fall kan vara en förklaring till varför kvinnorna inte 

kan ta sig ur människohandeln på egen hand. I intervjuerna beskrevs att de kvinnor som inte 

befunnit sig i människohandel för sexuella ändamål under en längre tid var de som hade 
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lättast att på eget initiativ ta sig ifrån sina "hallickar". Detta kan tyda på att det efterhand sker 

någon form av anpassning hos kvinnorna.  

 

6.1.2 Olika men ändå starka  
Ett återkommande tema i empirin är att kvinnor utsatta för människohandel för sexuella 

ändamål är olika och har olika behov, vilket även styrks av Zimmerman et al. (2006). 

Zimmerman et al. menar att kvinnorna reagerar olika på sina upplevelser och att de därmed är 

i behov av att behandlas som enskilda individer. I vårt intervjumaterial nämns denna 

individualitet genom att kvinnorna besitter olika personliga egenskaper och kvalitéer som 

hjälper kvinnorna att skapa sig ett nytt liv. Den styrka som finns i olika personliga egenskaper 

och kvalitéer lyfter även Gray (2012) som något som skapar en motståndskraft hos kvinnorna.  

 

Zimmerman et al. (2006) studie visar att även om vissa kvinnor har fått ett minskat 

självförtroende av sina upplevelser är det vissa kvinnor som upplever att deras erfarenheter 

har gjort dem starkare. Att kvinnorna är starka och överlevare var något som våra 

intervjupersoner upplevde sig se hos kvinnorna och som de ansåg var en stryka för kvinnorna, 

då de ska ta sig vidare och bygga upp ett nytt liv. Denna egenskap framställs även i Grays 

(2012) studie som en motståndskraft hos de kvinnor som har lyckats gå vidare i livet efter 

människohandel för sexuella ändamål. Att kvinnorna besitter en beslutsamhet, har lärt sig 

överleva samt eftersträvar ett bättre liv trots de problem som kommer i deras väg framställs 

som en styrka för kvinnorna. Gray beskriver även uthållighet som en motståndskraft. Om 

kvinnorna fokuserar på uthållighet, flit och kör på istället för att fokusera på deras emotionella 

hälsa kan detta hjälpa kvinnorna att inte bli fast i tidigare trauman. Dessa styrkor och 

motståndskrafter beskrivs även i empirin genom att kvinnorna framställs köra på samt ha en 

egen initiativförmåga och ett driv framåt. Funderingar kan göras kring om det driv och den 

initiativförmåga som kvinnorna besitter kan vara exempel på förmågor som även hjälper 

kvinnorna att inhämta den kunskap om omvärlden som de enligt Antonovsky (1979) behöver. 

Antonovsky menar att kunskap om omvärlden eller förmågor att skaffa sig den kunskapen är 

en del av den kognitiva och emotionella GMR. 

 

I intervjuerna beskrevs kvinnornas skyddande rustning som en överlevnadsstrategi under 

människohandeln samt en skyddsfaktor då kvinnorna skulle gå vidare i livet. Kanske kan 

denna skyddande rustning likställas med kroppens anpassningsförmåga till omgivande 

omständigheter som Antonovsky (1979) benämner som en fysisk och biokemisk GMR. 

Kopplingen till Antonovskys salutogenetiska modell kanske i så fall kan ge en förklaring till 

varför denna skyddande rustning är något positivt för kvinnorna. Anpassningsförmågan till 

nya omgivningar och situationer samt förmågan att hantera de problem som dyker upp är även 

något som Gray (2012) beskriver som en motståndskraft för kvinnorna, vilket också styrker 

det positiva med kvinnornas skyddande rustning. 

 

Jämförelsen mellan kvinnor utsatta för människohandel för sexuella ändamål och kvinnor i 

hederskultur, som gjordes av en intervjuperson, tycker vi är en intressant jämförelse. Däremot 

finns inget som styrker eller som kan förklara denna jämförelse varken i tidigare forskning 

eller i andra intervjuer i vår studie. Därmed går det bara att spekulera kring vad det är som får 
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intervjupersonen att uppleva en starkare initiativförmåga hos kvinnor utsatta för 

människohandel för sexuella ändamål. Kanske kan detta bero på att de kvinnor som har tagit 

sig ifrån människohandeln har varit tvungna att bygga upp försvar för sig själva för att på så 

vis överleva den svåra situation de befunnit sig i. Den skyddande rustningen som nämnts 

under intervjuerna samt andra försvar som hjälpt kvinnorna under tiden i människohandeln, 

kanske även kan bli en kraft framåt efter människohandeln. Detta försvar kan möjligen ligga i 

linje med skapandet av den nya personligheten som Zimmerman et al. (2003) beskriver. De 

beskriver att vissa kvinnor utsatta för människohandel för sexuella ändamål skapar en ny 

personlighet baserad på de styrkor och den självständighet som gjorde att de klarade av den 

svåra situationen. Kanske kan det vara så att kvinnor i hederskultur inte har behövt bygga upp 

detta försvar, utan först stöter på problem i det sammanhang som får dem att tvingas fly. Detta 

kan göra att de saknar det försvar som för kvinnor utsatta för människohandel blir en kraft 

framåt. Detta är däremot endast spekulationer.  

 

6.1.3 Det tar tid  
Det framkom under våra intervjuer att kvinnorna behöver tid för att kunna skapa sig ett nytt 

liv. Även Zimmerman et al. (2006) beskriver hur kvinnorna har långsiktiga behov och 

behöver tid för att kunna öka sin emotionella styrka. Denna emotionella styrka är något som 

vi även tycker oss kunna se i det som Antonovsky (1979) benämner som en del av de 

kognitiva och emotionella GMR. Han menar att denna GMR delvis bygger på att ha en 

jagstyrka och känna sin inre person. Intervjupersonerna i vår studie lyfte fram hur kvinnorna 

genom att få tid kan få en stärkt självkänsla och en tro på sig själva. Detta kan möjligen 

kopplas an till den emotionella styrka som Zimmerman et al. (2006) nämner och den 

jagstyrkan som Antonovsky (1979) beskriver. Om kvinnorna stärks som personer genom att 

de exempelvis får någon som tror på dem, hittar sitt eget värde eller lyckas klara av 

utmaningar kan möjligen deras emotionella styrka och jagstyrka öka. Då kvinnorna utmanas 

och vågar pröva på nya saker samt genom andras ögon får se en positiv bild av sig själva tror 

vi att deras kännedom om sin inre person, vilket är en del i Antonovskys (1979) jagstyrka, kan 

bli större. En tro på sig själv och en tro på att man är kapabel att klara av utmaningar, kan 

även vara en tänkbar förmåga som kan bidra till införskaffandet av den kunskap som enligt 

Antonovsky (1979) ingår i de kognitiva och emotionella GMR.   

 

Under intervjuerna framkom vikten av att de praktiska bitarna faller på plats och att kvinnorna 

behöver bland annat jobb och ett tryggt boende för att kunna skapa sig ett nytt liv. Detta 

stämmer väl överens med hur det enligt Antonovsky (1979) är en styrka att ha pengar, kläder, 

mat och skydd vilket han benämner som artefaktuella och materiella GMR. Om kvinnorna får 

ett jobb får de också pengar, vilket i sin tur leder till att de kan betala för ett tryggt boende 

samt mat och kläder. Macy och Johns (2011) och Acharya och Clark (2010) beskriver även de 

i sina studier hur de praktiska bitarna är viktiga för att kvinnorna ska kunna skapa sig ett nytt  

liv.  
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6.1.4 Ensam är inte alltid stark  
Det positiva i att vara en del av ett nätverk är något som belyses i våra intervjuer, i den 

salutogenetiska modellen samt i den tidigare forskningen. Under våra intervjuer framkom det 

att det är en styrka för kvinnorna att både tillhöra ett större sammanhang och att möta rätt 

människor som de kan knyta an till. Att ha samhörighet och skapa nya kontakter är även något 

som Gray (2012) förklarar som en motståndskraft som kan hjälpa kvinnorna att gå vidare i 

livet. Antonovsky (1979) menar att både engagemang och tillhörighet i ett socialt nätverk är 

av stor betydelse. Han anser att detta är en viktig GMR och benämner det som interpersonella 

och relationella GMR. Däremot framkommer det i vår studies intervjumaterial att det inte 

alltid var helt lätt för kvinnorna att skapa sig dessa nya kontakter, då kvinnorna hade 

svårigheter med att veta hur mycket av sitt förflutna de skulle delge. Om kvinnorna ändå 

lyckades skapa sig detta kontaktnät ansåg intervjupersonerna att det blev något extra positivt 

för kvinnorna. Detta ligger i linje med den motståndskraft som Gray (2012) benämner som 

social medvetenhet och handlar om att det finns en styrka i att kunna samspela med andra 

människor. Möjligen kan det vara så att de kvinnor som faktiskt lyckats skapa sig ett större 

sammanhang delvis besitter en styrka i att ha ett socialt nätverk, men även en styrka i att de 

under skapandet av nätverket kan ha lärt sig att samspela med andra människor. 

 

Något som Antonovsky (1979) beskriver som den starkaste GMR av dem alla är 

makrosociokulturella GMR, vilket innebär att vara en del av en kultur eller religion. Detta var 

även något som lyftes under våra intervjuer då vissa beskrev hur en tro på något som är större 

och utanför sig själv kunde ge kvinnorna avlastning för sina bördor och bli en stryka för 

kvinnorna då de ska bygga upp ett nytt liv.  

 

6.1.5 En framtid att tro på  
I tidigare forskning finns en delad bild över hur kvinnorna ser på sin framtid. Zimmerman et 

al. (2006) beskriver hur vissa kvinnor upplever en känsla av tomhet inför framtiden medan 

andra uttrycker ett hopp och en önskan om ett normalt liv med familj, hem och jobb. Denna 

kluvna bild är även något som lyftes fram av våra intervjupersoner. Däremot sågs det som en 

styrka om kvinnorna hade hopp och drömmar om sin framtid, vilket stämmer överens med 

den motståndskraft som Gray (2012) benämner som framtidshopp. Även om det i empirin 

framkommer att vissa kvinnor har drömmar om framtiden, framställs en delad bild gällande 

kvinnornas önskan om att få ett "Svenssonliv" där de har en relation med en ny man. Utifrån 

Antonovskys (1979) interpersonella och relationella GMR går det dock att fundera kring om 

det möjligen kan bli en styrka för de kvinnor som skaffar sig "Svenssonlivet". En familj med 

man och barn kan möjligen bli ett litet socialt nätverk och på så vis bli en styrka för kvinnan.  

 

6.1.6 En känsla av sammanhang 
Som nämnts tidigare menar Antonovsky (2005) att det gemensamma för alla GMR är att de 

bidrar till begriplighet och en stark känsla av sammanhang. Då paralleller har kunnat dras 

mellan olika sorters GMR och kvinnornas situation, går det att fundera kring om det även går 

att se tendenser till en ökad KASAM i det som intervjupersonerna har nämnt hjälper 

kvinnorna att skapa sig ett nytt liv. Utifrån vårt resultat finns olika delar i kvinnornas situation 



33 
 

som möjligen kan bidra till de tre komponenterna i KASAM, begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet.  

 

Om kvinnorna får möjlighet att landa samt bearbeta och förstå vad de har varit med om, kan 

det möjligen leda till att kvinnorna får grepp om sin situation samt får ordning på sina tankar 

och känslor. Denna tid för återhämtning kan möjligen bidra till att kvinnorna får en större 

begriplighet kring sin situation. Skulle även de praktiska bitarna, så som boende och jobb, 

falla på plats kan detta ge kvinnorna en strukturerad och mer ordnad vardag, vilket också är en 

del av komponenten begriplighet. Möjligen kan dessa grundläggande praktiska bitar, om de är 

ordnade, skapa en stabilitet och ordning i livet, vilket i sin tur kan bidra till att kvinnorna inte 

rubbas lika lätt om de i framtiden stöter på motgångar. En ytterligare omständighet som 

möjligen kan ge struktur och en greppbar vardag är att kvinnorna kommer in i ett större 

sammanhang. Detta då begriplighet bland annat handlar om att man förväntar sig att de 

prövningar man ställs inför går att ordna upp eller förklara (Antonovsky, 2005). Om 

kvinnorna har ett nätverk finns det människor i deras omgivning som kanske kan hjälpa dem 

att ordna upp sin situation, om de själva inte klarar av det, vilket kan ge framtiden en större 

greppbarhet. Att få grepp som sin situation och framtid framkommer i vårt intervjumaterial att 

även exempelvis Gud eller Allah kan bidra till. Både ett nätverk och en tro på någon större 

kan ge kvinnorna ett sammanhang att relatera till och förstå sin situation utifrån. Kanske kan 

detta bero på att sammanhangen kan ge en viss struktur och ordning att följa samt något att 

anpassa sig efter. Om en person besitter hög begriplighet kan det medföra att framtiden 

betraktas som en utmaning som kan medföra nya erfarenheter (Antonovsky, 2005). I 

intervjuerna i vår studie beskrevs vikten av att kvinnornas självkänsla och tro på sina 

förmågor ökar, vilket vi tror kan hjälpa kvinnorna att betrakta framtiden som denna sorts 

utmaning. Om kvinnorna har en tro på att de klarar av saker skulle det kunna främja att 

kvinnorna faktiskt vågar ge sig in i utmaningar. De praktiska bitarna, nätverk, Gud och 

jagstyrka är även beståndsdelar i olika GMR vilket Antonovsky (1979), som nämnt ovan, 

menar bidrar till en ökad begriplighet. 

 

Den andra komponenten, hanterbarhet, kan möjligen kopplas an till det som tidigare nämndes 

om hur ett nätverk eller Gud kan ge hjälp till att ordna upp de situationer som kvinnorna 

själva inte klarar av. I intervjuerna nämndes hur en tro på någon som är större än sig själv kan 

ge kvinnorna någon att dela sina bördor med och sätta sitt hopp till. Detta är något som 

möjligen kan hjälpa kvinnorna att skapa en hanterbarhet i sina liv. Kanske kan möjligheten att 

sätta sitt hopp till någon som är större än sig själv och att ha en tro på att någon har en plan för 

ens liv, hjälpa kvinnorna att hantera och klara av de svårigheter de ställs inför. Även i ett 

nätverk kan kvinnorna möjligen hitta resurser och hjälp till att hantera de svårigheter som de 

kan ställas inför. När funderingar kring den skyddande rustningen, som intervjupersonerna 

beskrev, görs går det att reflektera kring om den kan visa på en anpassningsförmåga hos 

kvinnorna. Eftersom kvinnorna besitter denna anpassningsförmåga under människohandeln, 

kan det finnas en möjlighet att denna anpassningsförmåga även kommer följa med kvinnorna 

in i andra sammanhang. Att kunna anpassa sig till olika situationer förmodas vara en viktig 

del i att kunna hantera de omständigheter som man ställs inför. Då kvinnorna framställs, av 

våra intervjupersoner, som olika samt att de besitter olika personliga egenskaper och 
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kvalitéer, går det att anta att även dessa kan vara personliga resurser för kvinnorna då de ska 

skapa en hanterbarhet i sina liv. Personliga resurser, nätverk och Gud är även exempel på 

resurser som Antonovsky (2005) menar hjälper personer att möta de omständigheter och krav 

som de ställs inför. 

  

Att hitta betydelsefulla nätverk och sammanhang är något som möjligen kan vara viktigt för 

kvinnorna för att skapa den sista komponenten i KASAM, meningsfullhet. Detta är även 

något som enligt Antonovsky (2005) har en stärkande effekt på KASAM. Antonovsky menar 

att meningsfullhet bygger på att livet upplevs värt att leva, vilket skapar en motivation och en 

innebörd i livet. I vårt intervjumaterial framkommer att kvinnorna har olika drömmar och 

tankar om framtiden, vilket möjligen kan ge dem motivation och en känsla av att livet är värt 

att leva, de får något att sträva efter. Det beskrivs även i intervjumaterialet hur kvinnornas 

barn kan ge dem motivation till att förändra sin situation. Kvinnorna kan även få en vilja om 

att skapa en bra framtid för sina barn. Detta sammantaget med kvinnornas strävan mot deras 

framtidsdrömmar kan möjligen ge kvinnorna en meningsfull tillvaro. 

 

Sammantaget går det att se att flera av de omständigheter som i intervjuerna lyfts fram som 

styrkor, då kvinnorna ska skapa sig ett nytt liv, även är omständigheter som kan öka 

kvinnornas begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Frågan som begreppet KASAM 

besvarar är, enligt Antonovsky (2005), i vilken utsträckning en person har kapacitet att möta 

livets skiftningar och ändå fortsätta i riktningen mot den hälsofrämjande polen på 

kontinuumet ohälsa och hälsa. Med den salutogenetiska modellen i åtanke kan detta möjligen 

förklara varför de styrkor som framkom under våra intervjuer hjälper kvinnorna att gå vidare 

och återfå sin hälsa. Dessa styrkor kan möjligen förstås genom att de bidrar till en känsla av 

sammanhang och därmed får kvinnorna att röra sig mot polen hälsa på det hälsofrämjande 

kontinuumet som Antonovsky (2005) beskriver. 

 

6.2 Metoddiskussion 
Inför urvalet till denna studie gjordes funderingar kring om studien skulle inriktas mot en 

homogen eller heterogen grupp av verksamheter. Utifrån vår studie innebär detta om 

verksamheternas kontakt med kvinnorna är likartad eller olikartad. Då det går att urskilja både 

ett uppsökande och stödjande arbete hos verksamheterna visar detta på en heterogen grupp. 

Variationen i verksamheterna bidrar till en inblick i kvinnornas situation under olika delar av 

processen. Hade urvalet istället inriktats mot en mer homogen grupp av verksamheter hade 

informationen troligtvis blivit mer ingående men också mer likartad. Detta sammantaget gör 

att vi ser en heterogen grupp som mer fördelaktigt utifrån studiens syfte. 

 

Hur detaljerad transkriberingen av en intervju bör vara beror enligt Kvale och Brinkmann 

(2009) på vilken avsikt man har med utskriften. Som nämnts tidigare togs ingen notis kring 

tonfall, pauser, stakningar eller uttryck som ”hmm” eftersom avsikten var att fånga innehållet 

i intervjuerna och inte hur den informationen gavs. En risk som vi i efterhand kan se med att 

inte ta notis av intervjupersonernas tonfall och pauser är att tyngden i det som sägs möjligen 

kan slätas ut. Detta kan medföra att områden som med tonfallet betonas extra mycket eller 
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pauser som kan stå för osäkerhet inte kommer fram i transkriberingen. Däremot använde 

intervjupersonerna även ord för att betona viktiga delar eller osäkerhet, vilket vi tror kan väga 

upp denna risk.  

 

Den salutogenetiska modellen fokuserar på vad det är som får en människa att röra sig mot 

hälsa (Antonovsky, 2005). Vi anser därför att detta är ett relevant perspektiv att utgå ifrån 

eftersom vi ville förstå vad som kan hjälpa kvinnorna att gå vidare efter sina svåra 

upplevelser. Hade istället en annan teoretisk utgångspunkt valts kanske andra anledningar än 

begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet varit det som bidragit till att vissa 

omständigheter hjälper kvinnorna. Även om vi anser att den salutogenetiska modellen är 

intressant och lämplig, hade en annan teoretisk utgångspunkt kunnat ge en annan infallsvinkel 

på studien. Vid reflektioner kring den kritik som tidigare lyftes fram om KASAM, gällande 

att kontexten kan påverka utvecklandet av en känsla av sammanhang (Tamm, 2012), går det 

att fundera kring hur detta kan ha påverkat resultatet i denna studie. Under intervjuerna 

upplevde vi att intervjupersonerna hade ett uppmuntrande förhållningssätt gentemot 

kvinnorna och att de flesta arbetade med att ge tillbaka ansvaret till kvinnorna, vilket innebär 

att det går att fundera kring om denna kontext bidrog till en ökad känsla av sammanhang hos 

kvinnorna. Kanske hade det inte gått att se samma tendens till känsla av sammanhang om 

kvinnorna hade befunnit sig i en annan kontext.  

 

7. Slutsatser 

I denna studie har vi, trots att kvinnorna är olika, kunnat urskilja vissa gemensamma 

omständigheter som hjälper kvinnorna då de ska ta sig ur människohandeln och bygga upp ett 

nytt liv. Vi har kunnat tyda hur dessa omständigheter både går att koppla till generella 

motståndsresurser samt en känsla av sammanhang och hur dessa begrepp kan ge en förklaring 

till varför vissa omständigheter hjälper kvinnorna att gå vidare.  

 

Våra intervjupersoner samt Gray (2012) och Socialstyrelsen (2011) uttrycker en önskan om 

ökad kunskap och forskning inom området. Vår förhoppning är därmed att denna c-uppsats 

kan bidra till att ge en hint om vad som hjälper kvinnorna att bygga upp ett nytt liv. För att 

kunna bemöta de kvinnor som blivit utsatta för människohandel för sexuella ändamål på ett 

bra sätt anser vi det vara av vikt att ha kunskap om vad som hjälper kvinnorna att gå vidare. 

Kanske kan tanken på att en känsla av sammanhang hjälper kvinnorna bidra till en alternativ 

bild av hur hjälpen runt kvinnorna kan byggas upp.  

 

Vi uppfattade under våra litteratursökningar att forskningsläget, kring vad som hjälper 

kvinnor utsatta för människohandel för sexuella ändamål att skapa sig ett nytt liv, var 

bristfälligt. Därmed anser vi att det behövs ytterligare forskning inom detta område. Denna 

forskning behövs för att sedan kunna studera hur det som hjälper kvinnorna att gå vidare kan 

appliceras i verksamheterna. Tillsammans kan detta främja en evidensbaserad praktik som i 

sin tur kan ge riktlinjer för hur man på ett bra sätt kan hjälpa de kvinnor som varit utsatta för 

människohandel för sexuella ändamål.  
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Bilaga 1 - Informationsbrev 

 
Hej! 

 

Vi ska under våren göra en c-uppsats angående kvinnor utsatta för människohandel för 

sexuella ändamål. Då dessa kvinnor befinner sig i en mycket utsatt situation anser vi att en 

ökad kunskap om området är betydelsefullt. Studien syftar till att skapa en förståelse kring 

vad det kan finnas för omständigheter som bidrar till att vissa kvinnor tar sig ur 

människohandeln för sexuella ändamål och lyckas gå vidare i livet.  

 

Vi är två socionomstudenter på Hälsohögskolan i Jönköping. Materialet till denna studie är 

tänkt att samlas in genom intervjuer med personer som har kunskap om området och på något 

sätt kommer i kontakt med dessa kvinnor. Er verksamhet har valts ut utifrån ert arbete med 

kvinnor utsatta människohandel för sexuella ändamål. Deltagandet i studien är frivilligt och 

det går när som helst att avbryta deltagandet. Studien är konfidentiell och verksamhetens 

namn och enskilda individers uppgifter kommer att avidentifieras och skyddas.  

 

Intervjuerna förväntas att ta mellan 1-1,5 timme. De kommer att spelas in men endast att 

avlyssnas av oss. Intervjuerna planeras att genomföras i Stockholm och Göteborg under 

veckorna 16-18. Vi kommer att kontakta er via telefon under vecka 15 för att följa upp ert 

eventuella intresse om att delta med era kunskaper och erfarenheter i denna c-uppsats.  

 

Om ni har några frågor går det bra att höra av er till någon av oss. 

 

 

Med vänliga hälsningar 

 

 

Frida Ljungberg                      Patricia Folkesson 

Socionomstudent Hälsohögskolan i Jönköping                Socionomstudent Hälsohögskolan i Jönköping 

Mail: xxxxxxx@hotmail.com                    Mail: xxxxxxx@gmail.com 

Tfn: xxx-xxxxxxx                      Tfn: xxx-xxxxxxx 
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Bilaga 2 - Intervjuguide 

 

Inledande information 

 Frivilighet 

 Anonymitet 

 Syftet och användningen av intervjun 

 Bandspelaren 

 Några frågor innan? 

 

 

Bakgrundsfrågor  
 År i arbete inom detta område? 

 Utbildning? 

 Intervjupersonens arbetsuppgifter? 

 

 

Verksamhetens arbete 

 Hur kommer ni i den här verksamheten i kontakt med de kvinnor som är utsatta för 

människohandel för sexuella ändamål? 

 Hur arbetar ni med dessa kvinnor? (ex. förebyggande, behandling, stöd och hjälp?) 

 - Hur ser en vanlig dag ut? 

 - Vilken roll har du gentemot kvinnorna? (Medmänniska, behandlare m.m.) 

 - Hur ser kontakten ut? 

  

 

Första kontakten  

 Hur får kvinnorna kontakt med er? 

 Vad händer vid den första kontakten dig/er? 

 Hur mår kvinnorna då du får kontakt med dom? 

 Vad har kvinnorna varit med? 

 - Kvarhållande faktorer? 

 Vilka omständigheter upplever du gör att kvinnorna tar kontakt med er? 

 - Kvinnornas personligheter?  

 - Omgivande omständigheter? (ex. poliser, situation dom satts) 
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Under kontakten   

 Under hur lång tid har ni/du kontakt med kvinnorna? 

 Vad tror du gör att kontakten med er bibehålls? 

 Vilka svårigheter och problem brottas kvinnorna med? 

 Vilken hjälp och stöd upplever du att kvinnorna behöver? 

 - Vad i kontakten med er upplever du är viktig för att kvinnan ska kunna skapa 

 sig ett nytt liv? 

 Hur hanterar kvinnorna det som de varit med om? 

 Vilka styrkor kan du se hos kvinnorna? 

 - Omgivande faktor? (ex. familj, barn, vänner) 

 - Personliga egenskaper? 

 Hur ser kvinnorna på sin framtid? Förhoppningar/svårigheter? 

 - Tror du att dessa tankar påverkar, i så fall hur? 

 

 

Efter kontakten  

 Hur länge bibehåller du kontakten med kvinnorna? 

 Hur avslutas kontakten med er? 

 Var tar kvinnorna vägen efter kontakten med er? 

 - Hemlandet eller Sverige? 

 Vet du något om hur kvinnornas liv ser ut efter er kontakt? Hur? 

 Vad upplever du att kvinnorna har för styrkor som kommer att hjälpa dom att bygga 

upp sitt nya liv? 

 - Personliga? 

 - Omgivande? 

 Vad upplever du att det kan finnas för risker som gör att kvinnorna återigen hamnar i 

människohandel? 

 - Personliga? 

 - Omgivande? 

 

 

 Något ytterligare som du känner att du vill tillägga utifrån ditt möte med dessa 

kvinnor? 

 

 

 

 

 

 


