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Abstract 
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Title: To see those who needs us the most: A qualitative study of how social work 

is organized in order to identify children who has fallen victims of human 

trafficking and sexual exploitation.  

Supervisor: Lotti Ryberg Welander 

Assessor: Tove Harnett 

 

Trafficking in human beings is a crime against human rights and an international 

social problem. Refugee minors have been distinguished as an extra vulnerable 

group to become victims of trafficking and sexual exploitation. Previous studies 

have focused on the character of the phenomenon, the legislation and the support 

offered for victims. The aim of our study was to research how the organizational 

structure within two Swedish authorities affects the possibility of identifying 

victims of human trafficking. A qualitative approach was taken, interviewing 

seven professionals working within the social services and the Swedish Migration 

Board. Circumstances around ways of detecting victims in the work were charted. 

Our empirical findings have been analyzed with the help of Bolman & Deal’s 

(2005) organizational theory, a structural perspective. We chose to examine 

aspects within knowledge and structural regulations that have major impact on the 

prospect of identifying victims. Yet our results show that other aspects are to be 

considered for an extensive understanding of the requirements of work; 

discovering victims in the complexity of this crime. 

 

Key words: Human trafficking, sexual exploitation of children, asylum seekers. 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 

Förord: 
 

Vi lever i en allt mer globaliserad värld där människor rör sig över landsgränser 

och sociala problem har förflyttat sig från en nationell till en transnationell arena. 

I ljuset av flyktingkrisen under hösten 2015 intresserade vi oss för vad som sker 

med människor under och efter deras färd till ett nytt destinationsland. Vi valde 

därför att undersöka hur myndigheter och organisationer i Sverige arbetar mot 

nutidens slaveri, människohandeln.   

 

Vi vill tacka alla informanter som gjort studien möjlig genom att bidra med 

intelligenta och inspirerande utsagor till vår empiri. Ert brinnande intresse gläder 

oss. Ett extra stort tack vill vi tilldela vår handledare Lotti Ryberg Welander för 

ditt enorma stöd och engagemang. Varandra tackar vi givetvis för ett fantastiskt 

samarbete.  
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1. Inledning och problemformulering: 
 

Vad hände med den trettonåriga flickan som försvann under promenaden utanför 

jourhemmet? Samma eftermiddag hade hon berättat sin historia för advokaten, 

förberedande inför asylutredningen. Hon skulle fått stanna i Sverige, hade hon 

bara fått lite mer tid (Mikkelsen & Wagner, 2013, s 30). Sextonårige Ghazi har 

byxfickorna fulla av narkotika. Med en fruktan att bli tagen av polisen, 

misshandlad eller utnyttjad; ligger hans öde i den äldre mannens händer. Mannen 

som sitter på ett café runt hörnet och iakttar varje steg. Kommer Muna någonsin 

komma tillbaka för att använda cykeln hennes familjehemspappa sparat i två år 

tid, sedan dagen hon försvann. Den som skulle varit hennes födelsedagspresent 

(ibid, s 34). Och Kardo, som efter sitt avslag tvingats sälja sin kropp för att 

överleva (ibid, s 59). 

 

1202 unga flyktingar försvann mellan 2007 och 2012, under Svenska 

myndigheters ansvar. Endast 400 återfanns. Undrar någon vart de tagit vägen, om 

de lever, eller om de blir utsatta för brott? Många av dem som försvinner 

misstänks utsättas för människohandel. “Åtgärder i syfte att hitta dem ryms inte 

inom socialtjänstlagen  [...] vi har ingen möjlighet att leta” förklarar sociala 

resursförvaltningen i Malmö. I så fall, hur kan vi upptäcka dem innan de är borta. 

 

1.1 Problemformulering  

 

“Trafficking in Persons as 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 
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services, slavery or practices similar to slavery, servitude or the removal of 

organs” - FN, artikel 3, paragraf (a) i: “Protocol to Prevent, Suppress and Punish 

Trafficking in Persons”. 

“Människohandeln är den mörka sidan av globaliseringen”. Fenomenets 

förekomst tar sig uttryck både inom och mellan landsgränser (Karlén, 2011, s 58). 

Den juridiska regleringen av migration, gränskontroller och säkerhet ger utrymme 

för människor att erbjuda flyktingar tjänster i form av transporthjälp, smuggling, 

tillverkning av falska identitetsdokument, pass och tillstånd (Kapur. 2012, s 28). 

Den dolda och därmed okontrollerade handeln med tjänster bidrar till att 

människor, som tvingas köpa dem, hamnar i en utsatt och mycket sårbar situation 

(ibid.). Vikten av att uppmärksamma migranternas risk att utsättas för 

ojämlikheter, diskriminering eller våld går inte att betona tillräckligt (Jagori, 

2011, s 161). Den desperata situation de befinner sig i kan resultera i att de 

“frivilligt” erbjuder utbyte av tjänster för att möjliggöra sin flyktväg (Jagori, 2011, 

s 163). Skulden till smugglaren eller människohandlaren växer inte sällan till en 

obetalbar storlek som riskerar att innebära en långvarig beroendeställning för den 

utsatta (Karlén, 2011, s 58). Barn som smugglats beskrivs som en extremt sårbar 

grupp vad gäller att falla offer för människohandel (ibid.). Det är den målgrupp 

som löper allra störst risk att bli undertryckta, bedragna, eller utsättas för andra 

kränkningar (Jagori, 2011, s 161).      

Stockholms Länsstyrelse (2015) beskriver ensamkommande barn som en särskilt 

sårbar grupp i Sverige vad gäller människohandel. Att det nu dessutom har 

kommit fler ensamkommande barn till Sverige än någonsin tidigare bekräftar 

problematikens samhälleliga relevans (ibid.). 2015 var det enligt 

Migrationsverkets uppgifter drygt 35 000 ensamkommande barn och unga som 

registrerade sig som asylsökande i Sverige. Det råder dock en stor kunskapsbrist 

om målgruppen (Länsstyrelsen, 2015, s 3).  De vanligaste misstankarna gällande 

människohandel kretsar kring just sexuell exploatering av barn; dessa fall utgör 

hela femtio procent av alla människohandelsfall i Sverige (Länsstyrelsen, 2015, s 

6).   

Unicef (2015) uttrycker att “Sverige inte alltid är bäst i klassen på barns 

rättigheter”. Sverige har fått kritik ifrån FN angående sättet landet följer 

https://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CTOC/index.html
https://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CTOC/index.html
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barnkonventionen. FN:s rekommendationer handlar om hur regeln om barnets 

bästa tillämpas i socialtjänstutredningar, asylärenden, arbetet mot sexuell 

exploatering samt anmälningspliktens funktion när barn far illa (Unicef, 2015). 

Trots alla de insatser och stödfunktioner som finns för unga idag så tyder detta på 

ett utrymme för fortsatta förbättringar. Idag finns en risk att barn faller mellan 

stolarna.  Vad beskriver citatet om arbetet med barn som fallit offer för något så 

fruktansvärt som människohandel för sexuella ändamål? Vilket arbete finns 

etablerat för att upptäcka målgruppen och hur det ser ut?  

År 2008 upprättades regeringens handlingsplan mot prostitution och 

människohandel för sexuella ändamål (2007/08:167, 2015). Den skapades för att 

förstärka samhällets insatser genom ökad kunskap, kvalitet och effektivitet i 

rättsväsendet, i det förbyggande arbetet samt slutligen ökat stöd och skydd till 

utsatta (BRÅ, 2011, s 34). Den har varit viktig för att uppmärksamma fenomenet 

men har också fungerat som en symbol för regeringens engagemang i frågorna 

nationellt som internationellt (BRÅ, 2011, s 33). Handlingsplanen innehåller 

metoder, riktlinjer och åtgärder på en rad olika samhälleliga plan. 

Handlingsplanen är således den främsta byggstenen för det arbete som 

förekommer idag mot människohandel för sexuella ändamål. De uppdrag som 

tilldelats olika myndigheter för deras arbete mot människohandel grundar sig på 

visioner och mål som ursprungligen presenterats i handlingsplanen (ibid). Detta 

ger oss skäl att se till det nuvarande arbetet inom socialtjänst och 

Migrationsverket. Dessa myndigheter är förutom berörda av handlingsplanen, de 

två enda myndigheter som garanterat kommer i kontakt med barnen vid ett tidigt 

skede efter deras ankomst till Sverige.  

 

Denna studies fokus på upptäckandet av barn som faller offer för människohandel 

faller inom handlingsplanens område för “skydd till utsatta” (2007/08:167, 2015, 

s 8). Den presenterar även området “samverkan” som ett ytterligare av de fyra 

primära fokus för att motverka problematiken. Varje berörd myndighet ska alltså 

ta sitt ansvar, agera utifrån sitt mandat och uppdrag, samverka med varandra, samt 

samordna upptäckande insatser i arbetet med offer. Bestämmelser i 

socialtjänstlagen så som anmälningsplikt, i förvaltningslagen om samverkan, eller 

sekretess; är alla faktorer som påverkar arbetet med ett ärende (ibid.) 
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Problematiken kan förstås ur en strukturell och organisatorisk synvinkel. Studiens 

analys kommer således präglas av organisationsteori som analytiskt redskap enligt 

Bolman och Deal (2005). Detta bör gynna förståelsen utav problematikens olika 

dimensioner och aspekter som påverkar möjligheten att upptäcka offer.      

         

Nationella riktlinjer för arbete mot prostitution och människohandel för sexuella 

ändamål, upprättades av Länsstyrelsen i samråd med de statliga aktörerna 

Nationellt metodstöd mot prostitution och människohandel (NMT) 2011. Detta är 

ett resultat av regeringens handlingsplan. De syftar till att ge stöd till verksamma 

inom myndigheter och organisationer som kommer i kontakt med offer 

(Länsstyrelsen, 2011, s 9). Målet med riktlinjerna är att utveckla och effektivisera 

arbetet; utgöra stöd, inspiration samt hjälp vid samverkan och handläggning av 

ärenden rörande målgruppen (ibid, s 5). Ett tydligt mål och fokus på att identifiera 

utsatta barn betonas i samband med insatsen.      

Att upptäcka de som fallit offer är nödvändigt för fortsatt utredning av fallen 

(Länsstyrelsen, 2011, s 18). Inte minst är det en förutsättning för att kunna erbjuda 

nödvändigt skydd, rehabilitering, omsorg och grundläggande trygghet för dessa 

barn.    

1.2 Syfte: 
Syftet med studien är att undersöka organisationsstrukturens betydelse inom två 

svenska myndigheter, för möjligheten att upptäcka asylsökande barn som fallit 

offer för människohandel för sexuella ändamål. 

1.3 Frågeställningar 
 

• Hur beskriver verksamma användningen av metoder/riktlinjer som stöd för 

att upptäcka barn som fallit offer för människohandel? 

• Vilka faktorer lyfter verksamma som betydelsefulla för möjligheten att 

upptäcka? 

• Hur ser de verksamma på sin egen och andras roll i arbetet att upptäcka 

barn som fallit offer för människohandel? 

 

1.4 Artikel och litteratursökning: 
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För att klargöra kunskapsläget har vi använt oss av sökmotorerna Google, Libris 

och Lubsearch för att finna tidigare forskning som är relevant för denna studie. 

 

Sökorden vi använt oss av är: sexual exploitation, children, human trafficking, 

victims, immigrants, government, child abuse, människohandel för sexuella 

ändamål, människohandel med barn, sexuell exploatering, myndigheter, och 

handlingsplan.  

 

Vidare har vi sett till referenserna i den tidigare forskning vi funnit med hjälp av 

ovanstående metod. Detta för att få fram relevant forskning inom ämnet vi valt att 

studera.  

2. Tidigare forskning: 
 

I detta avsnitt kommer vi presentera delar av den tidigare forskningen inom ämnet 

människohandel. Forskningen kan upplevas smal i relation till problematiken, 

vilket bottnar i att forskningen är begränsad om det upptäckande arbetet som 

etablerats mot människohandel. Dock finns en bred kunskap om fenomenet i sig. 

Vi har kombinerat juridisk, hälso- och psykologiska-, samt samhällsvetenskapliga 

studier för att presentera en så mångfacetterad bild som möjligt om hur arbetet 

kan tänkas se ut. Studierna har valts för att underbygga faktorer med inverkan på 

möjlighet att upptäcka offer.  

 

2.2 Mörkertal, statistik och brottets komplexitet 
 

Mörkertalet i människohandel är stort och fenomenet ter sig svårfångat att 

uppskatta. Karlén (2011, s 60) presenterar uppskattade siffror vad gäller 

människohandel framtagna av The International Labour Organisation (ILO). De 

visar att 2,45 miljoner barn i världen föll offer för människohandel år 2005. 

Vidare visade samma källa att 43 % av dessa fall rörde människohandel för 

sexuella ändamål. Enligt Karlén (ibid.) angav UNODC i sin rapport 2009 att 

siffran då hade stigit till hela 79 %. Mörkertalet kan också förstås utifrån att flera 
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länder i världen saknar en bestämmelse om människohandel som ett brott (NMT, 

2011, s 14).  

 

En motvilja att anmäla människohandelsbrott kan bero på rädsla, stigma, samt 

kostsamma rättsliga processer. De drabbade befinner sig oftast i väldigt 

stressfyllda kaotiska situationer som präglas av våldsamheter, sexuella 

utnyttjanden och psykologiska trauman. Det är inte ovanligt att offer, som en 

överlevnadsinstinkt, utvecklar en relation till förövaren för att försöka skapa 

någon slags trygghet i situationen de befinner sig i (Karlén, 2011, s 67). 

Erfarenheter som uttrycks i polisens rapporter visar att både män och kvinnor kan 

vara förövare samt att antalet kvinnliga förövare har ökat med åren (Karlén, 2011, 

s 72). Barn av båda könen kan falla offer för människohandel för sexuella 

ändamål (Hanley, J., Oxman-Martinez, et al, S., 2006, s 97). Många barn stannar 

illegalt i landet de blivit exploaterade, där de undviker att söka hjälp av 

myndigheter då de upplever en rädsla att bli tillbakaskickade dit de kom ifrån 

(Karlén, 2011,s 73) 

 

När det kommer till människohandel, upplever offren en rad utnyttjanden och 

olika typer av misshandel. Det kan exempelvis röra sexuellt, psykiskt, fysiskt eller 

emotionellt utnyttjande. Ofta är de nära sammanflätade och svåra att separera eller 

urskilja (Hanley, J., Oxman-Martinez, et al, S., 2006, s 96). Alla de barn som blir 

exploaterade sexuellt utstår alltså någon fysisk eller psykisk skada (Karlén, 2011, 

s 72). De utvecklingsfaser barn vanligtvis genomgår ersätts istället av trauma som 

i sin tur stör barnets fysiska, psykiska samt sociala utveckling. Barnen kan komma 

att förlora förmågan att finna en meningsfullhet i sitt liv och i vissa fall resulterar 

utnyttjanden av dessa barn i döden (Karlén, 2011, s 72-73).  

 

2.3 Stödet till offren   
 

Det stöd som finns att tillgå för de offer som drabbats utgörs i flera europeiska 

länder av frivilligorganisationer (Napier- Moore, 2012, s 234). Av detta skäl finns 

en begränsad möjlighet att kommunicera och samarbeta, organisationer emellan, 
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och det är därför viktigt att inblandade myndigheter har ett tydligt ansvar för att 

etablera ett samarbete.  

 

Napier- Moore beskriver även att offer för människohandel ofta definieras inom 

kategorin immigranter, inte minst av statliga och kommunala aktörer. Hon menar 

att detta i sin tur blir en bidragande faktor till att deras verkliga behov av 

individuellt stöd och skydd förbises, samt att det begränsar möjligheten till 

uppmärksamheten de hade behövt (ibid.). 

 

2.3.1 Hur finner vi dem som behöver oss mest 
 

I Kanada gjordes en studie på uppdrag av den kanadensiska regeringen som 

syftade till att kartlägga samhällets stödinsatser för människor som fallit offer för 

människohandel. Studiens resultat ligger också till grund för en kanadensisk 

vetenskaplig artikel från 2006 som beskriver hur frivilligorganisationer försökt 

organisera arbetet för att hjälpa traffickingoffer, detta i brist på myndigheters 

deltagande (Hanley, J., Oxman-Martinez et al, 2006, s 80). Studien gjordes bland 

annat för att besvara frågan om hur traffickingoffers behov blir tillgodosedda samt 

vilka glapp som finns i arbetet (Hanley, J., Oxman-Martinez et al, 2006, s 85). 

Även denna studie identifierar barn och kvinnor som de främsta kategorierna som 

faller offer för människohandel och menar att fenomenet är kopplat till fattigdom, 

etnicitet och brist på socialt nätverk (Hanley, J., Oxman-Martinez et al, 2006, s 

82). De utsatta befinner sig långt hemifrån i en miljö där de inte är införstådda 

med välfärdssystemet och saknar socialt kontaktnät. Därför ökar risken att falla 

offer för exploatering eller tvång (ibid, s 87). Vid denna tidpunkt fanns väldigt få 

organisationer med uppdrag eller mandat att bekämpa människohandel. Detta 

menade författarna kan vara en direkt orsak till både fenomenets dolda karaktär 

och människohandel som nyligen erkänt socialt problem i Kanada (Hanley, J., 

Oxman-Martinez et al, 2006, s 85). Definitionen av människohandel ter sig 

relativt specifik genom de rekvisit som skall uppfyllas för en fällande dom, de är 

många och svårbevisade. De verksamma inom NGO:s (non governmental 

organizations) som deltagit i studien problematiserade att arbetet förlades i 

relation till denna definition och menade istället att problematiken är mer komplex 

(Hanley, J., Oxman-Martinez et al, 2006, s 86). Alla som faller offer för brottet 
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ryms inte nödvändigtvis inom samma beskrivning, risken att de missas blir stor. 

Förutsättningarna att identifiera människohandel beror på omständigheterna inom 

migration, under transport, inom hemlandet, samt förutsättningarna och 

levnadssätt i destinationslandet. Så istället för ett arbete specifikt mot 

människohandelsproblematiken möttes de människor som fallit offer med 

myndigheter i samband med andra frågor, exempelvis migrationsärenden (ibid). 

Det nämndes också att det fanns en större tendens att upptäcka människohandel 

för sexuella ändamål inom kvinnorättsorganisationer än inom organisationer som 

arbetade med asylprocessen (Hanley, J., Oxman-Martinez et al, 2006, s 88). 

Slutligen uppmanade verksamma att: “Efforts could be made to improve 

communication with community groups and educate them on many of the current 

objectives,strategies and actions of the federal government to combat trafficking” 

(ibid.). Ett mål Sverige också strävat efter att nå.  

 

2.3.2 Vad händer den som blivit utsatt 
 

I en europeisk studie utförd av London School of Hygiene & Tropical Medicine 

(LSHTM) i samarbete med en handfull andra universitet, organisationer och EU-

kommissionen; undersöktes år 2003 hälsoriskerna och konsekvenserna för 

tonåringar och kvinnor som fallit offer för människohandel (Zimmerman, C. et al, 

2003). Detta var en två årig studie som sträckte sig över länder så som 

Nederländerna, Albanien, Storbritannien, Thailand och Italien som en initial 

undersökning av ett fält som då ännu inte var utforskat (Zimmerman, c. et al, 

2003, s 3). 

 

Studien ger många exemplen på vad en människohandelssituation medför för dem 

som utsätts. Några av dem är: självmordstankar, självskadebeteende, 

psykosomatiska problem, misstro, sömnsvårigheter, aggression med flera 

(Zimmerman, C. et al, 2003, s 25). När tjänstemän inom asylprocessen i 

Storbritannien blev tillfrågade om hur de går till väga för att fastställa hälsan hos 

misstänkta traffickingoffer, löd svaren att de använder sig av den 

standardiserade frågan “Are you fit and well?” (Zimmerman, C. et al, 2003, s 73). 

Grupper som erbjuder tjänster för människor som fallit offer för människohandel 

meddelade att de kommit i kontakt med offren genom kontakter med polis, 
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migrationsverk, och fältarbetare (Zimmerman, C. et al, 2003, s 84). Medel för 

kontakt med offren berodde på vilken tillgänglighet till specialiserade 

organisationer som fanns inom landet, samt övriga nationella bestämmelser. I 

Belgien delade polisen exempelvis ut flygblad på en rad olika språk med 

information om tvång och exploatering samt nummer till organisationer med 

uppdraget att hjälpa offer (ibid.). Läget i de olika länderna varierade alltså vid 

tidpunkten för denna studie. I Storbritannien fanns det inga etablerade tjänster för 

kvinnor som fallit offer för människohandel medan det i Italien fanns 49 olika 

projekt som arbetade med problematiken (Zimmerman, C. et al, 2003, s 85). En 

talesperson från Animus Association Foundation i Belgien sade att många kvinnor 

som fallit offer för människohandel faller tillbaka, i brist på hjälp eller en trygg 

och stöttande miljö (Zimmerman, C. et al, 2003, s 86).  

 

2.4 Handlingsplanen och inverkan på arbetet mot människohandel för 

sexuella ändamål 
 

Regeringen upprättade handlingsplanen mot prostitution och människohandel för 

sexuella ändamål 2008 (2007/08:167, s 2015). Som nämndes i uppsatsens 

problemformulering har den inte bara uppmärksammat fenomenet utan också varit 

det symboliska ställningstagandet för regeringens engagemang i frågan (BRÅ, 

2011, s 33). Målen var att förstärka samhällets insatser inom sex områden: Ökad 

kunskap samt internationell och nationell samverkan, kvalitet och effektivitet i 

rättsväsendet, förbyggande arbete och slutligen ökat stöd och skydd till utsatta 

(BRÅ, 2011, s 34). Handlingsplanens åtgärder har ett speciellt fokus på de 

enskilda individernas behov av stöd och skydd (ibid, s 1). Men mycket av 

kunskapen som spridits har även varit relativt allmän och haft som syfte att ge en 

grundläggande belysning av problemen (BRÅ, 2011, s 33).  

 

Brottsförebygganderådet (BRÅ) har därefter publicerat en slutredovisning av 

handlingsplanen där insatser har utvärderats, analyserats och kommenterats 

(BRÅ, 2011). Den presenterar en summering av samtliga myndigheters 

avrapportering av sina respektive uppdrag från regeringen (till följd utav 

handlingsplanen) samt ytterligare studier gjorda av BRÅ; för att skildra hur 
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arbetet hittills bedrivits utifrån planens mål (BRÅ, 2011, s 5). Nedan presenteras 

några aspekter från slutredovisningen med relevans för vår studie och 

forskningsfråga.  

 

Brist på kunskap om problematikens omfattning och vetenskapligt förankrade 

hjälpmetoder är den främsta utmaningen i utvecklandet av arbetet samt 

stödinsatser för offer (BRÅ, 2011, s 7). Få människor som fallit offer för brottet 

söker stöd på eget initiativ; därför krävs ett utökat skyddsnät för att fånga upp 

dessa människor (ibid.) Regeringens satsning genom handlingsplanen mot 

prostitution och människohandel för sexuella ändamål, har haft en inverkan på 

flera plan i samhället.  

 

Den främsta åtgärden som formulerats i regeringens handlingsplan är utbildning 

till berörda myndigheter. Ett av tre ämnen för utbildningarna rör hjälp och stöd till 

de utsatta. Det inkluderar förutom dem som redan ingår i en rättslig process, även 

dem som befinner sig i en socialt utsatt situation eller livsstil som gör dem sårbara 

för liknande brott (BRÅ, 2011, s 8). Utbildningarna som riktats till verksamma 

inom svenska myndigheter har utformats av socialtjänsten och länsstyrelserna och 

hade vid publicering av Brottsförebygganderådets rapport 2011 nått ut till fem 

tusen berörda verksamma (BRÅ, 2011, s 9). Förutom detta har Unicef upprättat 

skrivelsen “Kan det vara människohandel?”  (2015). Den syftar till att öka 

kunskapen om människohandel med barn; hur verksamma kan upptäcka dem samt 

vilka åtgärder som bör vidtas för att säkerställa barnens rättigheter och behov 

(BRÅ, 2011, s 45). Även Länsstyrelsen i Stockholm tillsammans med Nationellt 

Metodstödteamet (NMT) har upprättat riktlinjer för hur verksamma bör agera vid 

misstanke om människohandel (NMT, 2011). De tar upp indikatorer att 

uppmärksamma för att upptäcka offer, aspekter att tänka på vid samtal, 

förundersökning för uppehållstillstånd och återvändande (BRÅ, 2011, s 9). 

Samarbetet mellan berörda myndigheter formaliserades även genom upprättandet 

utav handlingen, då representanter för grupperna ingått. Detta trots att ett generellt 

samarbete pågått även innan handlingsplanens tillkomst(BRÅ, 2011, s 32). Båda 

ovan nämnda dokument har introducerats inom utbildningarna och Unicef 

beviljades dessutom 2,5 miljoner av regeringen för att sprida riktlinjerna i skriften 

(BRÅ, 2011, s 45) 
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Rapporten påvisar följaktligen en ökad medvetenhet om problematiken rörande 

människohandel för sexuella ändamål bland myndigheter som möter människor 

som kan ha fallit offer (BRÅ, 2011, s 7). En fortsatt ökad medvetenhet kan 

således innebära bättre förutsättningar för ökat skydd och stödinsatser till utsatta 

(ibid.).   

 

Arbetets vision är att sprida samma kunskap vidare till fler myndigheter och 

verksamheter som också kan tänkas få den första kontakten med människor 

utsatta för brottet (BRÅ, 2011, s 46). I studien framkommer att de i dagsläget 

finns rädslor, myter och stereotypa uppfattningar om hur människohandelsfall ser 

ut (BRÅ, 2011, s 33). Exempelvis “alla människohandelsfall ser ut som Lilja 4-

ever”.  Många klienter riskerar att förbli oupptäckta inom hälso- och sjukvård på 

grund av liknande föreställningar (ibid). Vidare föreslås att föreställningar om 

brottets karaktär inte heller bör stå i fokus vid omsorg till personer som fallit 

offer, då detta begränsar möjligheten att upptäcka alla de utsatta (BRÅ, 2011, s 

51). Den brännande faktorn för hjälpinsatserna bör snarare bedömas helt utifrån 

de enskilda fallet för att säkerställa saklighet och professionalitet (ibid.). Om 

särskilt fokus läggs på grova fall, kan detta också medföra en risk att inte 

upptäcka dem som är mindre uppenbara (BRÅ, 2011, s 16).  

 

De kommunalt ansvariga (prostitutionsgrupperna/MIKA numera i Stockholm 

Malmö och Göteborg) för arbetet mot prostitution och människohandel för 

sexuella ändamål uppgav dock i studien att de, utöver fokus på utbildning och 

ämnesforskning, önskade ett ökat ekonomiskt stöd för ett utvecklat klientarbete 

genom konkreta sociala insatser (BRÅ, 2011, s 32). Skydd och stöd till utsatta, 

eller till dem med tidigare erfarenheter av sexuell exploatering; upplevdes inte ha 

haft en märkbar förändring tre år efter att handlingsplanen trätt i kraft. Endast 

vissa specifika punktinsatser hade gjorts (BRÅ, 2011, s 34). Däremot togs initiativ 

som på sikt skulle gynna förbättrade insatser för de utsatta (ibid.). 

 

2.4.1 Ett stärkt fokus på barnen 
Skriften Kan det vara människohandel? (2015) av Unicef, som nämnts under 

tidigare avsnitt, samt regeringens stöd till detta avser att sprida kunskap om vikten 
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av att fånga upp just barn som utsatts för människohandel (BRÅ, 2011, s 43- 45). 

Den speglar en förhoppning om att öka kunskapen om barns behov och rättigheter 

inom området och vidare vilka samhälleliga åtgärder som skall vidtas för att 

upptäcka och stötta (ibid.) Den riktar sig till, och skall underlätta för personal att 

möta problemen med hjälp av en samling redovisade åtgärder som bör 

aktualiseras när misstanke råder.  Det åtgärder BRÅ (2011, s 45) redovisar är: 

 

• Att se till barnets bästa genom att lyssna på och respektera barn samt 

därigenom forma en grund för åtgärd.  

• Att notera varningssignaler som kan tyda på att barnen fallit offer och se 

till sin anmälningsskyldighet i förhållande till detta. 

• Att sträva efter samverkan med beaktande av regler för sekretess. Samt 

regler och omständigheter kring behovet av godman, kontakter i barnets 

hemland, och regler vid asylansökning  

.                      

I studien framkommer även att Unicef önskar en fortsatt handlingsplan med syfte 

att bekämpa människohandel av alla slag (BRÅ, 2011, s 47). De menar att frågan 

om människohandel riskerar att nedprioriteras på flera håll om särskilda statliga 

uppdrag och medel till berörda myndigheter upphör. Detta framförallt för att 

upptäckandet utav dessa barn inte nödvändigtvis är någonting obligatoriskt eller 

en del av den rullande verksamheten (ibid.). Utan tydliga uppdrag och särskilda 

medel riskerar barnen att ensamma, sårbara och utsatta; bli utnyttjade av 

människor i skymundan av samhället (ibid.).  

 

3. Teori 
 

För att förstå hur arbetet för att upptäcka barn som fallit offer för människohandel 

kan utformas, kommer vi granska och analysera det insamlade materialet utifrån 

ett organisationsteoretiskt perspektiv. Vi tolkar att strukturen har en 

grundläggande betydelse för vilket utrymme som finns att arbeta mot 

människohandel. Vi upplever en betydelse i att primärt se till strukturella aspekter 

innan ytterligare områden kan uppmärksammas. Teorin hjälper oss förstå inte bara 
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att, men också hur strukturen har betydelse för möjligheten att arbeta med frågan. 

Den hjälper oss även utläsa delar av strukturen som är väsentliga för fortsatt 

utveckling, genom en djupare förståelse av arbetet inom dessa delar. Teorins 

förklaringsmodell passar väl in på arbetet som bedrivs vid de myndigheter vi valt 

att studera. 

 

3.1 Organisationsteori och strukturella perspektivet 
Bolman och Deal presenterar i sin bok Nya perspektiv på Organisation och 

Ledarskap (2005) det strukturella perspektivet inom organisationsteori, som ett 

sätt att förstå och förklara organisationers utformning och funktion. Perspektivet 

bottnar i två traditioner att organisera arbete. Frederick W. Taylors analyser 

fokuserar på att uppnå maximal effektivitet och Max Webers socioekonomiska 

modell som berör arbetsfördelning, hierarkier, regelverk, rättigheter och 

kvalifikationer. Dessa förespråkar de två traditionerna (Bolman & Deal, 2005, s 

76). Sedan slutet på 1900-talet har perspektivet utvecklats till ett mer modernt 

synsätt som betonar flexibilitet, delaktighet och kvalitet (ibid., s 77.)  

 

En organisations struktur tydliggör formella förväntningar samt utbyten mellan 

interna såväl som externa aktörer (Bolman & Deal, 2005, s 76). De menar att en 

organisations struktur kan designas på flertal vis. Utformningen begränsas bara till 

en verksamhets kapacitet och preferens. Konsten handlar främst om att utforma 

strukturen på ett sätt som uppmuntrar verksammas engagemang och deltagande i 

strävan efter att nå kollektiva mål (ibid., s 77). Strukturer riskerar också begränsa 

möjligheterna för organisationer att uppnå målen om de utformats felaktigt. 

 

Grundantaganden som återspeglas i nutida synsätt på organisationsdesign och 

social arkitektur tyder på att den formella ordningen, utformat på rätt sätt, 

minimerar uppkomsten av problem och maximerar utfallet (Bolman & Deal, 

2005, s 75). Perspektivet ser således till ett mönster av väluttänkta roller och 

relationer för att sammankoppla ett flertal specialiserade funktioner; i syfte att 

uppnå gemensamma mål (ibid, s 75). En positions beskrivning innehåller vad 

individen som besitter den bör och inte bör göra. Regleringen gynnar kvalitet och 
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rättvisa genom förutsägbarhet, rutin och pålitlighet; men riskerar i misslyckade 

fall att istället leda till apati, frånvaro och missnöje från verksamma.   

 

3.1.1 Samordning av arbetsuppgift och funktion 
 

Arbetsuppgifter och dess funktioner integreras med varandra genom vertikal eller 

lateral samordning (Bolman & Deal, 2005, s 81).  

 

Vertikal samordning innebär högre nivåers kontroll av medarbetare på lägre 

nivåer inom organisationer. Det sker genom formell makt, regler, policys samt 

planerings- och kontrollsystem (ibid.) Den formella makten tar sig uttryck i en 

orderkedja mellan chefer och medarbetare. Regler och policys som 

standardförfaranden bidrar till förutsägbarhet och likhet på bekostnad av 

handlingsfriheten hos verksamma. Checklistor och standardiserade processer 

minskar risken för felaktiga beteenden men kan också komma i konflikt med 

individers egna målsättningar (Bolman & Deal, 2005, s 82). Planering och 

kontrollsystem är en metod för att mäta, förstå och utveckla de delar i procedurer 

som fungerar mer eller mindre bra (ibid.). 

 

Lateral samordning är generellt sett mindre formaliserade än de vertikala 

formerna. De uppfattas enklare, mer effektiva och behovet av dessa poängteras 

växa i en turbulent omgivning. Hörnstenar som formella och informella möten 

fyller en betydande variabel för att organiseringen skall fungera (Bolman & Deal, 

2005, s 85). När nya problem eller möjligheter uppstår skapas arbets- och 

projektgrupper för att specificera insatser i rätt riktning. Samordningsroller spelar 

en viktig roll i att integrera de olika arbetsinsatserna med varandra för ett lyckat 

resultat (ibid). För samordning av stora verksamhetsgrupper formas 

matrisstrukturer där nations- och sektionsanvariga utses för att möjliggöra en 

större spridning på arbetet. Nätverk utgör en essentiell och dessutom växande 

komponent inom lateral samordning. Detta genom att sprida kunskap och data 

som annars riskerar att bli svårhanterlig för någon enstaka grupp. Framgångsrika 

fall gynnar samarbete och tvärfunktionalitet (Bolman & Deal, 2005, s 87). Lateral 

samordningsform poängterar vikten av tydlig och omfattande kommunikation 

inom organisationer.   
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Ovanstående resonemang med hänvisning till Bolman och Deal, visar att den 

vertikala samordningen är att föredra när omgivningen kan antas vara stabil. 

Genom att uppgifterna förblir förutsägbara och begripliga uppnås regelbundenhet. 

Den laterala samordningsformen är mer lämpad för komplexa uppgifter som skall 

utföras i en rörlig och föränderlig omgivning. 

 

3.1.2 Strukturella imperativ 
 

En organisations sociala arkitektur bestäms av dennes ålder, storlek, 

kärnprocesser, omgivning, strategi, mål, informationsteknologi och 

arbetskraftsegenskaper, i samverkan med varandra (Bolman & Deal, 2005, s 90). 

För att utforma en välfungerande struktur måste alla dessa faktorer beaktas (ibid., 

s 91). Utifrån resonemanget har vi försökt beskriva kortfattat hur varje enskild 

faktor kan ha en inverkan på utformningen av en struktur.  

 

Ålder och storlek har betydelse för organisationers utformning.  Problem riskerar 

att uppstå i samband med tillväxt eller nedskärning, om inte strukturen 

formaliseras i takt med utvecklingsprocessen (Bolman & Deal, 2005, s 91). Varje 

organisation har en centralprocess. Denne omfattar ett omvandlingsskeende från 

råmaterial till slutprodukt eller tjänst; samt underliggande föreställningar om hur 

orsak och verkan under detta skeende hänger samman. Omgivningen påverkar 

organisationen utifrån och bär avgörande roll för verksamheten. Enkla strukturer 

fungerar i en stadig och förutsägbar miljö. När omgivningen teer sig mer turbulent 

ställs högre krav på strukturen. Strukturer utformas även i relation till mål och 

strategi; vad en vill uppnå och hur en vill nå dit. Utifrån det förstås lättare hur 

resurser bör fördelas för att nå målen (Bolman & Deal, 2005, s 94). Hur lätt 

fördelningen kan ske och strategiska beslut kan tas, beror på hur väl specificerade 

målen är samt långsiktigheten av deras karaktär. Verksamheter också arbetar efter 

mindre, osynligare mål, för att öka kvaliteten i arbetet utöver de formella 

målbeskrivningarna (Bolman & Deal, 2005, s 95). Idag betonas enkelheten att 

sprida information med hjälp av digitala resurser mellan områden och nivåer i 

organisationer. Författarna hänvisar till Galbraiths resonemang om att osäkerhet 

lätt uppstår bland verksamma i skillnader mellan information som behövs och 
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information som finns tillgänglig. Två alternativ för att möta osäkerheten är att: 

minska informationsbehovet eller att öka informationshanterings-kapaciteten 

(Bolman & Deal, 2005, s 96-97).  Slutligen påvisas ökad betydelse av välutbildad, 

kompetent och professionell personal inom verksamheter.  

 

3.1.3 Strukturella dilemman 
 

Bolman och Deals fjärde kapitel beskriver omstrukturering och omorganisering 

som ett sätt att nå förbättringar, men också som förenat med flertal risker (Bolman 

& Deal, 2005, s 103). När organisationer tvingas lösa problem eller 

dilemman kommer strukturen och omformningen till uttryck. Några vanligare 

förekommande dilemman redovisas nedan. 

 

För en välfungerande organisering uppstår behov av att dela upp arbetsuppgifter 

(Bolman & Deal, 2005, s 104). Högre krav ställs således på att samordna 

arbetsinsatserna. Vid ytterligare fördelning av arbetsuppgifter ökar risken att 

åtaganden glöms bort. Samtidigt som det motsatta riskerar innebära en 

överlappning av roller, konflikt eller resursslöseri (ibid.). Underutnyttjande av 

personal leder till lägre arbetsmoral och understimulation, medan överbelastning 

har en negativ inverkan. 

 

Genom skapandet av för tydliga roller och arbetsuppgifter riskerar organisationer 

bilda sig stelbenta och okreativa medarbetare. Råder otydlighet över 

arbetsuppgifter för verksamma utformas egenbestämda roller utifrån egna 

preferenser. Organisationens mål hamnar då lätt i skymundan (Bolman & Deal, 

2005, s 105). En organisation önskar ha självständiga medarbetare men risken 

finns att självständigheten övergår i en känsla, av ensamhet och avsaknat stöd hos 

de verksamma. Är dessa istället beroende av ständigt godkännande av exempelvis 

chefer kväver detta initiativtagande och hindrar arbetet. För många beslutsmakter 

kan resultera i ineffektivare och långsammare arbete; medan oklarhet över vem 

som bestämmer skapar förvirring och konflikt.  

 

Slutligen beskrivs dilemmat som uppstår i arbete med stöd av policys och 

riktlinjer.  Prestationer blir lidande om verksamma avsäger sig sitt ansvar. Följer 



22 
 

de slaviskt utformade procedurer alienerar de istället allmänheten och bilden av en 

byråkratisk stelbenthet kvarstår (Bolman & Deal, 2005, s 107). Att aldrig 

kompromissa eller exempelvis bemöta klienter med ett personligt 

tillvägagångsätt skapar bristfälligt arbete. Är verksamma istället alltför rörliga och 

tillmötesgående i sina handlingar skapas problem som favorisering och 

inkonsekvens (ibid.).   

4. Metod och metodologiska överväganden 
 

4.1 Avgränsning: 
 

Människohandel som begrepp berör en rad olika områden allt ifrån sociala frågor 

och fysisk/psykisk hälsa till juridiska aspekter, kränkningar av mänskliga 

rättigheter, migration med flera. För att undvika att arbetet blev för stort, 

avgränsades studie till människohandel med inriktning mot sexuell exploatering. 

För ytterligare avgränsning valdes att endast undersöka upptäckandet av 

asylsökande barn och unga som utsatts eller riskerar att utsättas för 

människohandel. För ökad kunskap om området vände vi oss till yrkesverksamma 

inom fältet. Vidare ligger studiens fokus på offrens initiala kontakt med 

myndigheter. Vi kommer därför att vända oss till informanter inom myndigheter 

som kommer i kontakt med asylsökande barn. Socialtjänsten 

och Migrationsverket är därför de två myndigheter som har kontaktas. Vi är 

medvetna om att också andra aktörer, exempelvis polisen och skolan, spelar en 

avgörande roll i arbetet mot problematiken. Däremot anser vi att de valda 

myndigheterna spela en större roll i upptäckandet av offer, då de garanterat 

kommer möta målgruppen. Verksamma inom dessa myndigheter utgör första 

instans i kontakten med asylsökande minderåriga. De unga vänder sig till 

Migrationsverket under de allra första vistelsedagarna i Sverige för att söka asyl 

och i samband med detta kopplas socialtjänsten in då kommunerna tilldelats det 

primära ansvaret över de ungas trygghet.  

4.2 Val av metod 
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Vi har valt att utföra denna studie ur en kvalitativ ansats enligt Bryman (2011) då 

den syftar till att undersöka ett socialt fenomen. Det innebär att de praktiska 

forskningsresultaten kommer att generera teorin; samt att fokus ligger på att skapa 

en förståelse av verkligheten. Detta grundat på hur verksamma inom en miljö 

upplever denna verklighet (Ibid, s 341). Med syfte att undersöka situationen för 

asylsökande barn och unga som fallit offer för trafficking; kommer informanterna 

därför att utgöras av verksamma inom två myndigheter. Verksamma som i sitt 

arbete förväntas komma i kontakt med dessa barn. Med denna ingång kunde vi få 

en mer omfattande inblick i arbetet och därav göra vår analys, samt skapa en 

bättre bild av offrens situation. Detta stämmer in på Steven Taylor och Robert 

Bigdans beskrivning av kvalitativ forskning (Levins, 2008, s 37). De menar att 

kvalitativ forskning producerar deskriptiva data över människors egna skrivna 

eller talade ord och observerbara beteenden (ibid.). Eftersom studien syftar till att 

undersöka de verksammas egna erfarenheter, ståndpunkter och delaktighet i 

arbetet med traffickingoffer ger detta oss en anledning att använda den kvalitativa 

metoden. Brännpunkten i denna studie ligger på de verksammas subjektiva 

uppfattning om arbetet och studiens slutliga resultat kommer att vara en analys av 

deras upplevelser och reflektioner. För att nå denna subjektiva verklighet och 

insikt är kvalitativ metod väl lämpad. 

Bryman (2011) menar att den kvalitativa metoden har en ontologisk ståndpunkt. 

Detta innebär att sociala egenskaper uppkommer i samspelet mellan individer och 

grupper; inte nödvändigtvis i företeelser som “finns”. För att få en fördjupad 

kunskap över hur dessa företeelser skapas samt blir ett verkligt inslag i arbetet 

med trafficking offer är denna metod vidare lämplig för att uppnå studiens syfte. 

Tekniken vi använde för att utföra studien var semistrukturerade kvalitativa 

intervjuer. Intresset riktades mot informanternas ståndpunkter och intervjuerna 

blev därför tillåtande att röra sig i olika riktningar. Detta var menat att producera 

en ökad kunskap om vad de yrkesverksamma själva anser vara relevant och 

viktigt i arbetet mot människohandel (Bryman, 2011, s 413). 

De semistrukturerade intervjuerna var av förhållandevis flexibel natur och följde 

den riktning som intervjupersonernas svar gick i. Det vill säga att de anpassades 

efter viktiga frågor som dök upp under intervjuns gång, medan vi sökte utförliga 
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och detaljerade svar (Bryman, 2011, s 413). Till vårt förfogande hade vi utformat 

en intervjuguide med frågor som på ett flexibelt vis gav oss möjligheten att ta del 

av andras upplevelser (Byman, 2011 s 119). Vidare svarade intervjuguiden för att 

säkerställa ett visst mått av ordning för att undvika att viktiga aspekter glömdes 

bort att behandlas. Upprättandet av vår intervjuguide innebar förberedelser som 

att anpassa språket, utforma teman, samt formulera ett fåtal intervjufrågor. Frågor 

som skulle underlätta och bidra med svar i linje med studiens frågeställningar och 

syfte (Bryman, 2011, s 419). 

4.2.1 Metodens förtjänster och begränsningar: 
 

I motsats till en kvantitativ metod, som resulterar i en generell bild av ett 

samhälleligt fenomen, kommer denna studies resultat inte kunna appliceras på 

arbetet med offer för människohandel generaliserat över hela landet (Bryman, 

2011, s 150). Detta kan anses vara en begränsning i belysningen av vår utvalda 

problematik och resultaten kan uppfattas missvisande i relation till andra 

yrkesverksammas upplevelser av samma fenomen. Vi undviker risken för detta 

genom att uttryckligen påpeka att kunskapen som producerats i denna studie inte 

kommer vara generaliserbar. Den utvalda metoden, den kvalitativa ansatsen, 

tolkar vi, ha mer förtjänster i relation till målet med vårt syfte och 

frågeställningar.  

Då vi inför denna studie stod utan tes om ämnet, har vi inte utgått ifrån en 

deduktiv ansats, som är en vanligare utgångspunkt inom kvantitativ metod. Det 

vill säga, ingen särskild hypotes testades. Då vårt syfte var av induktiv karaktär 

stärker det istället valet av en kvalitativ metod (Bryman, 2011, s 29). Claes Levin 

(2008, s 37) belyser den induktiva utgångspunkten som ett beskrivande inslag i 

kvalitativ metod och menar att denna ingång skapar en öppenhet till resultatet av 

studien i analyserandet av empirin. Den öppna ingången som en kvalitativ metod 

med induktiv ansats ger, kan i sin tur komma att möjliggöra en djupare kunskap 

och förståelse i förmån av studiens syfte. 

4.2.2 Urval 
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Ett målinriktat urval kommer enligt Bryman (2011, s 350) nyttjas för att finna och 

fastställa de källor där empirin inhämtas ifrån. Ett målinriktat urval innebär att 

forskarna väljer ut enheter så som individer, organisationer, dokument eller 

avdelningar med hänvisning till de forskningsfrågor som formulerats (Bryman, 

2011, s 350). Det är en vanligt förekommande strategi inom den kvalitativa 

metoden och inbegriper ett sätt att skapa överenstämmelse mellan urvalet och 

forskningsfrågor (ibid). Med detta i åtanke har vi kontaktat specifika myndigheter 

för att säkerställa relevansen för studiens syfte. Vi har inom urvalsprocessen tagit 

hänsyn till huruvida intervjupersonerna har tillgång till den information som vi 

söker. Informanterna som kontaktats fick därför en full beskrivning och överblick 

av studiens mål; vilket också skulle tillförsäkra ett så ärligt beslut att medverka i 

studien som möjligt (May, 2001, s 169). 

Vår rampoplulation (Bryman, 2011, s 179) består av informanter från Sveriges tre 

största städer. Informanterna är verksamma inom socialtjänst och 

Migrationsverket enligt vårt målinriktade urval och kravet för medverkan var att 

de på något sätt skulle komma i kontakt med asylsökande barn.  

Vi sände ut intresseförfrågan till samordnare, chefer, teamledare och enskilda 

verksamma inom myndigheterna. Majoriteten av responsen vi fick var “nej detta 

har inte vi stött på” eller “detta är inget vi arbetar med”. Detta trots att dessa 

instanser har störst sannolikhet att stöta på dessa offer. Anledningarna till att vi 

hade svårt att få tag på informanter kan ju vara fler än vad vi fick tilldelade oss, 

men det är ändå värt att uppmärksamma att många verksamma uttryckte att 

“människohandel inte var något de arbetade med”.  

Detta föranledde att vi fick gå efter ett så kallat snöbollsurval (Bryman, 2011, s 

196, 197, 434). Denna urvalsprocess syftar till att vi som forskare får kontakt med 

en mindre grupp människor som anses relevanta för studiens syfte, för att sedan 

genom dessa kontakter få ytterligare informanter till studien. Vi är medvetna om 

att detta kan te sig problematiskt i relation till huruvida dessa informanter blir 

representativa för populationen (ibid). Men i och med att vår studie är av en 

kvalitativ karaktär utan syfte att generalisera, har snöbollsurval ändå en bättre 

passform till vår forskningsstrategi (ibid).  
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Det är svårt att med denna studies omfång och tidsbegränsning hålla så många 

intervjuer som krävs för att nå teoretisk mättnad, det vill säga att empiri inhämtas 

tills dess att processen inte längre bidrar med ny information. Teoretisk mättnad 

hade kunnat användas som ett redskap för att besluta storleken på studiens urval 

(Bryman, 2011, s 436). Dock är studiens omfattning i detta fall förutbestämd, för 

att uppfylla kriterier för en kandidatuppsats. Vi förhåller oss därför till 

riktlinjerna om sex till åtta intervjuer vilket gör det ännu viktigare att från början 

bestämma fördelningen på verksamheternas informanter, för att skapa en så 

korrekt och rättvis bild av arbetet som möjligt (ibid). Vi ville uppnå jämn 

fördelning mellan de två myndigheterna men som beskrivits tidigare hade vi svårt 

att få tag på informanter, vilket gav en slutlig fördelning på fyra informanter ifrån 

socialtjänst och tre ifrån Migrationsverket.  

 

4.2.3 Metodens tillförlitlighet: 
 

Bryman menar i kapitlet; Kvalitativ forskning ur Samhällsvetenskapliga metoder 

(2011, s 354ff) att det finns en problematik i tillämpningen av reliabilitets- och 

validitetskriterier i kvalitativa undersökningar. Kriterierna blir svåra att applicera 

på vår studie eftersom de förutsätter att den kommer fram till en enskild, absolut 

bild av den sociala verkligheten. Kvalitativa studier generellt sett, även vår egen, 

undersöker oftare fenomen som rimligtvis har flera olika beskrivningar och kan 

därför kräva ett annat förhållningssätt gentemot tillförlitlighetsmålen. 

För att försäkra att studien uppfyller validitet- och reliabilitetskraven har vi 

undersökt aspekter som kan möjliggöra upptäckandet av asylsökande barn som 

fallit offer för människohandel. Inget utöver det (Bryman, 2011, s 352). 

Intervjuguiden och intervjuerna hölls därför i bästa mån i enlighet med syftets 

utformning. Övriga uppgifter eller aspekter som framkom i intervjuerna, som 

befann sig utanför dessa ramar, togs inte till hänsyn. 

Inom kvalitativ forskning finns övriga fyra delkriterier som kan beskrivas som 

beståndsdelar i en metods tillförlitlighet. Dessa är trovärdighet, överförbarhet, 

pålitlighet samt en möjlighet att styrka och konfirmera (Bryman, 2011, s 354). 

Nedan redogör vi en samlad beskrivning över hur vi uppfyllde dessa.  
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Utförandet av studien ligger i enlighet med de regler som finns och resultaten 

kommer vara tillgängliga för personer som är del av den sociala verkligheten vi 

studerar (Bryman, 2011, s 354). På så vis råder en öppenhet för andras bedömning 

av huruvida vi uppfattat denna verklighet och utsagorna på ett korrekt och riktigt 

sätt (ibid). Vi redovisar utförandets alla delar med noggrannhet och är öppna med 

vår egen inverkan på materialet. Detta för att en läsare skall, genom ett 

granskande synsätt, kunna ta del utav en fullständig och tillgänglig redogörelse 

utav forskningsprocessens olika faser (ibid). Tveksamheter och reservation som 

dykt upp under utförandets gång har fått en plats i studien, vilket ger läsarna en 

möjlighet att själva avgöra graden av trovärdighet.  

Överförbarhet är sällan ett mål som uppfylls inom kvalitativ forskning. Eftersom 

den specifika sociala kontext som studeras är i ständig förändring (Bryman, 2011, 

s 355). Istället redovisar vi fylliga eller täta beskrivningar (ibid) av den specifika 

kulturen vi studerat, som vidare förser läsarna med en tydlig vetskap. Vetskapen 

blir verktyget för läsaren att själv bedöma hur överförbara resultaten är till en 

annorlunda miljö (ibid.) Vi strävar efter en total genomskinlighet vad gäller 

metoden för undersökningen som också får en betydelse för resultatens 

användbarhet i en annan miljö. 

För att garantera möjligheten att styrka och konfirmera skall det vara uppenbart 

för läsare att vi som forskare inte medvetet låtit våra personliga värderingar 

påverka utförandet av och slutsatserna från vår undersökning (Bryman, 2011, s 

355). Det kan också råda en uppfattning om att våra intervjupersoners förståelse 

av studiens mål och utformning kan ha kommit att påverka deras svar.  Att fånga 

upp precis allt genom en intervju är en omöjlighet. Då informanterna genom 

samtal ej kommer kunna vidareförmedla exakta upplevelser; men också för att vår 

roll som intervjuare oundvikligen kan komma att påverka hur vi tolkar utsagorna i 

vår analys.   Vi är alltså medvetna om det insamlade materialets styrkor och 

begränsningar. En tydlig vetenskaplig förankring av studien uppnåddes vidare 

genom att använda tidigare forskning samt vetenskapteori i analyserandet av vår 

insamlade empiri. 

4.2.4 Kritik till genomförandet 
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Studien inleddes med ett mål att undersöka sätten på vilka yrkeverksamma kan 

upptäcka asylsökande barn som fallit offer för människohandel för sexuella 

ändamål. Detta resulterade i valet av myndigheter. I takt med att tidigare 

forskning studerats samt insamling av empirin påbörjades, blev vi införstådda 

med det faktum att människohandel för sexuella ändamål var tätt förknippat med 

resterande varianter av brottet. Vad gäller barn så har samhället även ett extra 

ansvar för deras trygghet och av naturliga skäl finns det liten anledning att skilja 

på företeelserna. Vikten ligger snarare på att fånga upp dem överhuvudtaget. Vi är 

därav medvetna om att en begränsning vid utförandet är att vi inledningsvis nämnt 

för informanterna att syftet är snävare än vad vi sedan låtit dem berätta om. Detta 

har försvårat att urskilja om deras svar hållit sig till den ursprungliga målgruppen, 

när vi presenterat svar där de inte nämner någon målgrupp alls.   

 

 

4.3 Etiska överväganden 
 

Vetenskapsrådet (2002, s 5) presenterar hänsynstaganden som bör ses över under 

forskningsprojekt. Däribland finns forskarkravet som menar att det är viktigt att 

forskning bedrivs samt att detta görs med kvalitet. Enligt forskningskravet kan 

det antydas att det snarare anses oetiskt att inte bedriva forskning som kan komma 

att förbättra människors livsvillkor. Hänsynstaganden går under benämningarna: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt slutligen 

nyttjandekravet (ibid).  

Enligt informationskravet skall information om studiens syfte tilldelas dem som 

forskningen berör. Forskningsdeltagarna skall besitta vetskapen som kan komma 

att påverka deras roll samt vilja att medverka i forskningen. Inga tvivel skall råda 

om frivilligheten av deltagandet, detta kan avslutas med omedelbar verkan oavsett 

hur studien påverkas (Vetenskapsrådet, 2002 s 7). Genom att formulera ett utskick 

till deltagarna om studiens syfte, tillvägagångssätt, metoder samt att detta även 

upprepades muntligt; uppnåddes detta krav. Hantering av data har gjorts med 

försiktighet för att undvika risken att obehöriga kommer i kontakt med materialet. 

Forskningsdeltagarna har i presentation av resultaten anonymiserats, för att 

undvika möjligheten att identifiera dem. Detta för deras egen skull men också 
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kunskapens kvalitet och integritet (Kalman & Lövgren, 2012 s 14). De uppgifter 

vi inhämtat under studien används endast i syftet vi informerat medverkande om 

samt i forskningens ändamål. Efter slutlig examinering kommer materialet 

förstöras för att förhindra återanvändning. 

Genom ovanstående tillvägagångssätt; har vi uppfyllt konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet (Vetenskapsrådet,2002 s 9-14 )som således ligger till grund för 

samtyckeskravet (Kalman och Lövgren, 2012 s 13-14). Ett fysiskt dokument 

skapades för underskrift av alla deltagare med beskrivning av all ovanstående 

information. 

Kalman och Lövgren (2012 s 9-10) betonar pålitligheten i forskningsresultat som 

en viktig etisk aspekt då framtida forskning kan komma att bygga vidare på det vi 

producerar samt att det kan ge en direkt påverkan på professioner och olika 

politiska beslut. Skærbaek (2012 s 131) menar att etik är ansvarstagandet för sin 

forskning, både över det man ser och producerar men också i valet av metoder, 

teorier samt hur vi sedan framför resultat. Detta har vi försökt ha i åtanke under 

studiens process, genom de val vi gjort i tidigare avsnitt samt att analysera 

empirin med den utvalda teorin.  

 

4.4 Analysens genomförande 
 

För analys av vår empiri har vi arbetat efter tre grundläggande arbetssätt. Dessa 

arbetssätt benämns som sortering, reducering och slutligen att vi argumenterar 

för vårt material (Rennstam & Wästerfors 2011 s 194-202). Sortering har skett 

genom organisering av materialet, som vi därefter bekantat oss väl med. Följt av 

en kodning av materialet har vi skapat oss en djupare insikt och genom selektiv 

fokusering inom kategorier har vi funnit viktiga aspekter för vidare 

analys.  Reducering var den metod som användes för att sortera bort empiri av 

mindre relevans utan att förlora nyanserna i materialet (Rennstam & Wästerfors 

2011, s. 202). Analyseringens slutliga argumentation syftar till att tillföra kunskap 

inom studiens ämne (Rennstam & Wästerfors 2011 s. 194). Vi har strävat efter att 

skapa en självständighet inom området i relation till tidigare forskning i 
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kombination med det teoretiska analysverktyget (Rennstam& Wästerfors 2011 s. 

205-209).  

4.4.1 Begreppsanvändning 
 

Studiens fokus är målgruppen asylsökande barn och unga som fallit offer för 

människohandel för sexuella ändamål. Det innebär personer under arton som 

påbörjat processen att söka uppehållstillstånd av skyddsskäl och som har utsatts 

för bland annat sexuell exploatering. De benämns även i uppsatsen utan hela 

definieringen; som exempelvis barnen, offren, de unga eller dylikt. Användning 

av begreppen problematik eller fenomen används som beskrivning av aspekter 

kring människohandel och de drabbade barnens situation.  

Genom studiens teoribegrepp används ordet organisation, som definierat 

av Bolman & Deal (2005). Användningen av begreppet syftar inte på en specifik 

verksamhet, företag, eller myndighet utan innebär en organisatorisk struktur och 

arbetsmodell.  

 

4.4.2 Presentation av informanterna: 
 

I relation till de etiska hänsynstagandena presenterade i avsnitt 4.3 anonymiseras 

informanterna i den mån att de inte kommer att kunna spåras tillbaka till dem 

personligen. Vi kommer benämna dem som “Informant 1-7”. Informanterna är 

alla verksamma inom de myndigheter vi presenterat i avsnitt 4.1 och kommer 

kortfattat presenteras nedan: 

 

Informant 1 

Hen är utbildad socionom och arbetar på uppdrag av socialtjänst som samordnare 

i arbetet mot människohandel. 

 

Informant 2 

Arbetar som samordnare mot människohandel på uppdrag av socialtjänst. Är 

utbildad socionom och sexolog.  

 



31 
 

Informant 3 

Arbetar som handläggare på Migrationsverket och är utbildad jurist. 

 

Informant 4 

Arbetar på Migrationsverket som verksamhetsutvecklare för asylprocessen för 

ensamkommande barn. Är utbildad inom statsvetenskap, underättelseanalys samt 

utvecklingsstudier. 

 

Informant 5 

Utreder barn och familj på en socialtjänst. Är utbildad socionom. 

 

Informant 6 

Arbetar som handläggare på en ansökningsenhet, Migrationsverket. Är utbildad 

inom utredningssociologi. 

Informant 7 

Arbetar som fältarbetare på uppdrag av socialtjänst. Arbetar uppsökande med barn 

och unga. Är utbildad socionom. 

5. Resultat och analys 
 

I följande avsnitt presenteras resultat och analys av vår inhämtade empiri i 

relation till tidigare forskning i avsnitt 2.0 samt vår teoretiska utgångspunkt under 

punkt 3.0. Det bör poängteras att våra reflektioner och slutsatser är en produkt av 

intervjuer med sju verksamma inom de utvalda myndigheterna och är därför inte 

är representativt för resterande verksamma inom dessa eller liknande 

myndigheter. Däremot har vi genom utsagorna tolkat och analyserat 

informationen i syfte att förtydliga aspekter som möjliggör ett upptäckande av 

asylsökande barn som fallit offer för människohandel. Vi utgår ifrån tre olika 

teman som vi utläst i vår empiri, som går hand i hand med våra frågeställningar. 

Teman är: Struktur, roller och kunskap.  

 

5.1 Organisation 
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“[...] man hade kunnat hoppats på att vi var en resurs som inte 

behövdes, utan att det var så väletablerat i varje myndighet så att man kunde 

hantera det själva. I dagsläget är vi nog inte riktigt där, eller vi är inte där” - 

Informant 1 

 

Detta sade en informant som arbetar specifikt mot prostitution och 

människohandel för sexuella ändamål. Gruppens arbete är en förlängning av 

socialtjänsten och har av naturliga skäl mer spetskompetens inom fältet än vad 

resterande informanter troligtvis har. Gruppen är en av ytterst få i Sverige. 

 

5.1.1 Riktlinjer och arbetsmetoder 
 

I avsnitt 2.4 beskrevs Länsstyrelsens riktlinjer (2011)  som etablerats som resultat 

av handlingsplanen; för att hjälpa verksamma att upptäcka barn som fallit offer 

för människohandel. I detta avsnitt beskrivs hur Länsstyrelsens generella riktlinjer 

tagit sig uttryck i det praktiska arbetet och vilka arbetssätt som finns etablerade 

inom respektive myndighet för att möta problematiken.  

 

Vad som framkom under intervjuerna var att det rådde en blandad medvetenhet 

kring lokala riktlinjer och metoder. Samtliga informanter uppgav att olika 

riktlinjer och metoder fanns tillgängliga inom organisationerna; för att underlätta 

upptäckten av offer för människohandel. Huruvida riktlinjerna och arbetsmetoder 

uttryckligen existerade i syfte att upptäcka traffickingoffer var mer diffust.  

 

Alla informanter inom Migrationsverket uttryckte en vetskap om att det inom 

deras organisation finns utarbetade metoder för att upptäcka barn som fallit offer 

för människohandel. De existerade i olika former av dokument så som formella 

riktlinjer, lathundar, interna rutiner och Unicefs (2015) dokument “Kan det vara 

människohandel?”. Trots vetskapen om att riktlinjer fanns, påpekade 

informanterna att varken de själva eller deras kollegor var helt insatta i vad som 

faktiskt stod i dessa riktlinjer. Det var snarare vetskapen om deras existens som 

förenklade arbetet när de kom i kontakt med barn som uppvisar varningssignaler. 

En informant förklarar det så här: 
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“[...] jag tror att alla är så pass införstådda, eller jag tror dom flesta så 

pass införstådda med vad vi letar efter för varningstecken [...] att jag vid 

misstanke skulle kunna gå och prata med personen som är min kontaktperson[...] 

och då skulle hon kunna hänvisa mig till dokument jag behöver.” - Informant 4 

 

Informanterna som arbetar inom, eller i en förlängning av socialtjänsten gav mer 

olikartade svar. En informant uppgav att de inte hade några riktlinjer eller metoder 

alls för att upptäcka barn som fallit offer för människohandel. Men samma person 

påpekade däremot att deras medvetenhet om problematiken gjort att de själva läst 

på för att göra sig mer uppmärksamma i det vardagliga arbetet och mötet med 

barn. Speciellt med asylsökande barn som lätt kan ha hamnat “utanför ramarna i 

asylprocessen”. Informanten efterlyser Länsstyrelsens nationella riktlinjer inom 

alla verksamheter som kommer i kontakt med barn och unga och uttrycker: 

 

“[...] jag tänker att riktlinjerna är någonting som vi borde känna till 

egentligen och att de är konstigt att vi inte gör de.” – Informant 7 

 

Syftet med de nationella riktlinjerna (Länsstyrelsen, 2011) var att de skulle utgöra 

ett stöd till de myndigheterna som kan komma i kontakt med offer för 

människohandel. Även om ett flertal informanter uppgav att de inte har kännedom 

om just dessa riktlinjers existens, kan vi urskilja att de haft, mer eller mindre, 

inverkan på utvecklandet av specifika arbetsmetoder.  

 

Utifrån det strukturella perspektivet är information den aspekt som är mest 

avgörande för strukturen (Bolman & Deal, 2005 s 96). Brist på information som 

beskrivits i citatet ovan ger en direkt påverkan på myndighetens arbete. I detta fall 

påverkar det hur väl myndigheterna upptäcker barn som fallit offer för 

människohandel. Även utsagorna som tyder på att information har nått fram till 

verksamma genom arbetsmodeller och lokalt utvecklade rutiner bekräftar en 

inverkan på möjligheten att upptäcka offer.  

 

En annan person verksam inom Socialtjänsten menar att de nog inte har några 

riktlinjer alls för arbetet mot människohandel. Hen vet att det finns riktlinjer inom 
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kommunen men inte inom den egna myndigheten. Istället trycker informanten på 

hur dennes myndighet utformat alternativa dokument som ökar möjligheten att 

uppmärksamma offer för människohandel. Dessa är exempelvis handlingsplaner 

för utredning av asylsökande barn. Här utreds alla aspekter av barnets situation till 

skillnad från endast de specifika aspekter som ligger till grund för anmälan. Det 

kan tolkas som att trots avsaknaden av etablerade riktlinjer i de specifika syftet vi 

efterfrågar så går det att utläsa en beredskap att hantera problematiken ur 

verksamhetens internt etablerade metoder. Förutom de ovannämnda är fler 

exempel på dessa BBIC (Barnets behov i centrum), och ADAD-intervjuer 

(Adolescent Drug Abuse Diagnosis). Även informanter från Migrationsverket 

styrkte att det fanns alternativa riktlinjer som inte enbart var utformade i syfte att 

upptäcka offer för människohandel men som ändå fungerade som verktyg för 

samma funktion. Ett exempel på detta var riktlinjer etablerade för ett 

relationsskapande. Informanter från Migrationsverket menade att dessa skulle 

frambringa en trygghet som vidare kunde bidra till att problematiken eventuellt 

uppdagas i samtal. 

 

Ur det strukturella perspektivet kan Socialtjänsten förstås vara en så kallad 

komplex struktur vilket i sin tur kräver mer komplexa arbetssätt (Bolman & Deal, 

2005, s 133). Då de existerar i en föränderlig miljö under tidspress; är central 

styrning nödvändig för att bibehålla arbetsförmågan(ibid). Båda myndigheterna 

anpassar sina strukturer till sina miljöer. Migrationsverket kan, trots en 

oförutsägbar miljö, beskrivas som en organisation som möter en typ av målgrupp 

och mer likartade problemområden, vid en given tid (Bolman & Deal, 2005, s 94). 

Denna organisation har ett annat mål och förutsättningar än socialtjänst och 

därmed andra strategier för att nå målen inom sin verksamhet. Migrationsverkets 

primära uppgift är att handlägga migranters skäl för uppehållstillstånd, även om 

de givetvis medför fler faktorer att uppmärksamma vid detta arbete. Det kan 

förklara myndigheternas olika angreppssätt gällande arbetet mot människohandel 

(ibid, s 95). Socialtjänst har ett bredare spektrum av problematik att behandla, och 

kan av rimliga skäl sakna resurser för ett lika specifikt arbete mot 

människohandel. Socialtjänstens primära uppgift är istället att tillgodose 

människors välbefinnande och skall således se till hela individen, inte bara en viss 

problematik.  Socialtjänst kan också utifrån ett offers perspektiv framstå som en 
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mer positiv och hjälpande instans än Migrationsverket, som har en maktposition 

att neka barnen uppehållstillstånd. Vilket vidare påverkar möjligheten att 

upptäcka offer.  

 

De informanter som arbetar specifikt mot människohandel inom en grupp, som 

förlängning av socialtjänsten, menade att regeringens handlingsplan låg till grund 

för allt arbete mot människohandel. Att riktlinjerna som etablerats utav 

Länsstyrelsen (2011) är ett framgångsrikt recept kan ha positiv inverkan vid alla 

myndigheter i Sverige. De menar att arbetet varierar i olika delar av landet och att 

mycket handlar om en anpassning och utformning som passar den egna 

organisationen bäst. De menar också att varje ärende är olika och att 

tillvägagångssättet blir en bedömningsfråga från fall till fall. En av informanterna 

uttrycker det så här: 

 

     “Expertisen inom människohandel i det operativa arbetet är ju inte 

jättestor i Sverige, så att utan att uppfinna hjulet på nytt får man ju ändå försöka 

hitta nya vägar att gå beroende på hur ärendet ser ut” - Informant 1 

 

Vidare säger de dock att: 

 

  “[...] såklart följer vi lagar och riktlinjer men det är påhittighet, 

trolla med knäna och släcka bränder som vi ägnar oss åt.” – Informant 2 

 

5.1.2 Nya utmaningar kräver nya lösningar 
 

Både informanter inom Migrationsverk och socialtjänst berättar om förändringar 

inom organisationerna i relation till arbetet mot människohandel med barn och 

vuxna. Förändringarna sägs ha syftet att ytterligare förenkla upptäckandet av och 

arbetet med traffickingoffer i form av nya manualer och arbetsprocesser. Den 

manual som Informant 1 talar om är skapad i syfte att ge stöd i hur de 

yrkesverksamma skall lotsa barn och vuxna i ett ärende samt guida dem i 

praktiska tillvägagångssätt. Denna manual skall delas ut till både Socialtjänst som 

Migrationsverk. Vidare beskriver en informant från Migrationsverket en 

omstrukturering av arbetet så här: 
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[...] de kommer ju lägga om hela skyddsprocessen som kallas den 

“omarbetade skyddsprocessen” [...] då kommer samtalen vara uppbyggda så att 

vi kommer ha fördjupningssamtal när man misstänker någonting, då vad gäller 

bland annat trafficking med barn och vuxna. Så kommer vi att ha färdiga 

protokoll där vi ställer följdfrågor vid minsta indikation. Till exempel att man 

säger att man blir smugglad hit eller liksom redan då kan man säga: Jaha var det 

en snäll person? Vem var den här personen? Var den snäll mot dig? Vad hände 

där? Kom du hit frivilligt? [...] vad gäller barn så kommer vi ha tilläggsprotokoll 

där vi fokuserar på sådana saker [...] att vi kommer ha olika spår, att man då 

kommer på något sätt tvingas fråga, för då finns det ju något slags beslutsfattare 

som säger hur jag ska vinkla det i mitt samtal, nu är det ju inte så utan nu kör ju 

jag bara på och kommer det upp någonting så kanske jag frågar lite mer. Men då 

kommer det istället finnas folk som sitter där, som är till för att hjälpa till och 

guida. – Informant 6  

 

Man kan förstå förändringsarbetet som en följd av att nya svårigheter och 

utmaningar har uppstått inom ett arbetsområde (Enligt Bolman & Deal, 2005, s 

87). Som svar på detta skapar myndigheterna nya sätt att nå målen antingen 

genom nya arbetssätt eller arbetsgrupper.  

 

Arbetsmetoder, utarbetade riktlinjer, procedurer och arbetsbeskrivningar som 

beskrivits ovan, är ur organisationsteorins strukturella perspektiv förfaranden. 

Förfaranden som agerar rättesnöre i vad verksamma inom respektive myndighet 

skall och inte skall göra, för att korrekt utföra sina arbetsuppgifter (Bolman & 

Deal, 2005, s 80). Det som verkar skilja dem emellan är differentieringen och 

integreringen (ibid, s 79) inom myndigheterna, där Migrationsverket presenterar 

många förfaranden som blivit en central del av det vardagliga arbetet. Både i form 

av att verksamma inom denna myndighet har många riktlinjer och procedurer de 

följer och att de har fördelat ansvaret i arbetet mot människohandel. 

Socialtjänsten, däremot, verkar enligt informanterna ovan ha lösare tyglar att gå 

efter vad gäller arbetet med samma problematik. Båda arbetssätten kan bidra 

positivt och negativt till kvaliteten i arbetet på de olika myndigheterna då regler 

och policys kan bidra till likhet förutsägbarhet och om inte annat en trygghet för 
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de anställda (Bolman & Deal, 2005, s 82); något vissa av våra informanter 

upplevde en avsaknad av. Detta kan vara en konsekvens av att de inom 

socialtjänsten önskar vara mer självständiga för att de är verksamma inom en 

komplex struktur, men att denna självständighet även kan ge en känsla av saknat 

stöd (Bolman & Deal, 2005, s 105). Samtidigt som för strama arbetsmetoder och 

regler kan leda till apati. Balansgången är svår och bör anpassas efter varje 

verksamhets uppgifter och förutsättningar. Som en av informanterna uttryckte så 

följer de riktlinjer men att deras arbete även kräver en hel del handlingsutrymme 

med kreativitet och nytänk. Så vad som krävs är kanske inte stramare 

arbetsuppgifter inom någon av myndigheterna utan snarare mer tillgång till 

information som således ger upphov till att bättre kunna fatta beslut (Bolman & 

Deal, 2005, s 96). För att båda myndigheterna skall få högfungerande team som 

når myndigheternas faktiska mål krävs det att de som bär strukturen vertikalt 

klargör och förtydligar arbetsuppgifterna. Detta gäller såväl hur de anställda bör 

arbeta som vilka krav de står under och vilka befogenheter de anställda har (ibid, s 

141). Detta verkar enligt intervjuerna vara fallet för båda myndigheterna i stor 

utsträckning, men det kan som resultat av det vi redovisat ovan säkerligen göras 

ännu mer för att tydliggöra och fördela kunskap och information. Speciellt när 

information idag skall vara mer lättillgänglig på alla organisationshierarkiska 

nivåer (Bolman & Deal, 2005, s 96). 

 

5.1.3 Samordning 
 

I analys av empirin framkommer samordning som ett fokus för samtliga 

verksamheter inom de olika myndigheterna. Hur handlägger en sitt ärende så all 

relevant information kommer med? Vem vänder en sig till i fråga om hjälp? Och 

vem har den kunskap som saknas för ett lyckat utfall?  

 

För att upptäcka och fånga upp barn som fallit offer för människohandel 

poängteras ett behov av samarbete personalen emellan inom verksamheten. Delvis 

för att upptäcka de barn som fallit offer men också för att kunna utreda deras 

ärende på ett vis som möjliggör erbjudande av stödet dessa behöver. En ensam 

verksam kommer inte besitta all den kunskap, tid, eller praktiska möjlighet att 

handlägga ett ärende i sådan omfattning att problematiken fångas upp.  
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“ [...] det är ju svårt att kräva tycker jag, av en enskild handläggare. 

Oavsett om det är migrationsverket eller socialtjänst.” Informant 1  

 

Av samma skäl har regeringens handlingsplan (2007/08:167, 2015), som beskrivs 

i avsnitt 2.4, skapat insatser under området för samordning inom respektive 

myndigheter. Intervjupersonernas utsagor bekräftar att dessa insatser gjort 

avtryck, fast på olika vis, i de praktiska arbetet. Informanter från Migrationsverket 

uppger att kontaktpersoner finns att vända sig till på varje enhet vid misstanke om 

människohandel, samt en ytterligare ansvarig på enheten för sakanalys som 

arbetar mot människohandel. Kontaktpersonerna beskrivs ha en fördjupad och 

specialiserad kunskap om problematiken och kan assistera med relevanta underlag 

eller själv ta ärendet vidare inom ramen för samverkan mellan samhällets olika 

instanser.  

 

“om jag skulle sitta i en utredning, och känna att det är nånting som är 

fishy här, då skulle jag ta en paus i utredningen, gå och prata med personen som 

är min kontaktperson för de arbetet. Det vet alla vilka dom är”.  – Informant 4  

 

Ovan påvisas en tydlig förståelse över var och när en som verksam förväntas ta 

kontakt med, och hjälp av Migrationsverkets utsedda specialister. Vi tolkar det 

även som att båda informanterna inom Migrationsverket i denna region har 

uppfattningen att denna vetskap finns bland majoritet av de verksamma.  

 

“Jag vet väldigt väl vad jag ska göra när jag misstänker[…]”  

– Informant 4 

“[…] Kontaktpersoner vi kan lita på.” 

 – Informant 3  

 

Också på Migrationsverket vid en annan region i landet framkom en tydlig 

förståelse för vem på enheten som kunde kontaktas vid misstanke, ett förtroende 

för dessa personer och en trygghet att de skulle hjälpa handläggningen vidare i rätt 

riktning. Även om otydlighet rådde vad gäller vem som besatt spetskompetens 

som blir nödvändig, fanns en tydlighet i vem som ansvarade för att finna den 
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saknade kompetensen. Informanterna 1 och 2 bekräftar Migrationsverkets 

framgång i etableringen av arbetssätt för att upptäcka offer genom att redovisa en 

hög anmälningsstatistik från handläggarna och med att uttrycka att de utfört ett: 

“[...] exemplariskt, imponerande [...] och ett helt fantastiskt arbete på väldigt kort 

tid”. 

 

Två informanter verksamma inom socialtjänst bekräftar att de båda skulle ta 

kontakt med samordnarna för arbetet mot människohandel, i frågor om ämnet. I 

detta fall tolkar vi dock initiativet i första hand bottna i deras egen ambition att 

öka sin kunskap på området. Eftersom att de inhämtat information på eget bevåg. 

Förståelsen och vetskapen om vart en som verksam skall vända sig, tolkade vi 

därmed inte som fullt så tydlig hos informanterna inom socialtjänst. Både 

informant 5 och 7 uppger dock, som nämnts, en trygghet att vända sig till 

ansvariga samordnare för arbetet mot människohandel. Detta beskriver de 

framförallt beror på att de gått på de frivilliga informationsmötena som utformats 

av samordnarna, samt själva engagerat sig i frågan om människohandel. 

Samordnarna bekräftar således vikten att nå ut med sin information till de 

verksamma som möter barnen.  

 

Med hänsyn till det strukturella perspektivets fjärde grundantagande (Bolman & 

Deal, 2005, s 75) om att organisationer blir effektivare genom specialisering och 

arbetsfördelning; uppfattar vi att ovan nämnda insatser haft en positiv effekt på 

möjligheten att upptäcka barn som fallit offer för människohandel. Genom att ett 

fåtal verksamma har relevant kunskap om problematiken om människohandel 

samt metoder att handlägga ärenden på bästa möjliga sätt; är ärendena betydlig 

fler, framförallt inom Migration, som lotsats vidare i rätt riktning. På så vis 

behöver inte varje enskild handläggare lägga allt fokus på upptäckandet av offer. 

Utrymme finns att även fokusera på, och utföra övriga arbetsuppgifter på ett 

framgångsrikt sätt, exempelvis en effektiv och rättvis asylutredning eller en 

omfattande barnavårdsutredning.  

 

Båda undersökta myndigheterna är av den art att de tvingas anpassa sig till 

ständiga förändringar i samhället och till yttre omständigheter som råder för den 

aktuella tiden. Människohandel har i sin moderna form ökat fort i vår globala 
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utveckling (Karlén, 2011, s 58). Det kan ses som en faktor som dessa myndigheter 

således behövt upprätta och utforma ett arbete mot. Som redovisat i uppsatsens 

teoriavsnitt så uppstår inte sällan arbets- och projektgrupper för att möta 

organisationers samordningsbehov genom att utföra specialiserade uppgifter och 

funktioner (Bolman & Deal, 2005 s 85). Som framkommit i empirin och tidigare 

forskning har det sedan bildats positioner inom både socialtjänst och 

migrationsverk med uppdraget att underlätta integreringen av de olika insatserna. 

Det kan vidare förstås som ett försök att utveckla myndigheterna till mer 

komplexa och omfattande organisationer för att på ett framgångsrikt sätt möta 

behoven i den turbulenta verkligheten.  

 

De är även av vikt att poängtera hur myndigheterna skiljer sig åt i sitt 

förhållningssätt till omgivningen. Socialtjänsten kan ses som en mer komplex 

organisation än Migrationsverket på grund av deras breda uppdrag vad gäller 

målgrupper och problematik. Därför finns det skäl att anta att de riskerar att möta 

det strukturella dilemmat (Bolman & Deal, 2005 s 103) av att anpassa strukturen 

allt för stramt eller allt för löst. Organisation har behov av ett fritt förhållningssätt 

för att ge verksamma möjligheten att med sin kompetens bevara en öppenhet i att 

möta barn med olika problematik. Baksidan av ett för löst förhållningssätt riskerar 

dock att resultera i att verksamma gör egna tolkningar av ett barns situation. 

Möjligheten att de upptäcker barn som fallit offer för just människohandel flyttas 

då över till den verksamma personligen snarare än att ligga i strukturen.  

 

5.1.4 Den som söker hen skall finna 
Samordnarna för prostitution och människohandel (informant 1 & 2) konstaterar 

vikten av omfattande insatser i arbetet mot människohandel. De beskriver 

förbättringen som skett sedan handlingsplanens reella inverkan samt visioner och 

mål om ännu mer genomgripande, och större spridning på, arbetet mot 

problematiken. 

 

”Det har hänt mycket, det har det verkligen. Från att inte någon alls 

jobbade med människohandel i princip, till att många, som dessutom är väldigt 

duktiga, absolut.” – Informant 1 
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I samband med detta belyses vikten av att aktivt arbeta med problematiken för att 

stimulera ett bredare engagemang bland verksamma och givetvis ett lyckat 

resultat. Genom att utse en formell kontaktperson resulterar i att verksamma 

“stramar till sig”, menar informant 2. Informant 1 beskriver det som: 

 

“[...] Jobbar man inte aktivt med det, ja då finns det inte heller någonting 

att jobba med”. 

 

Det leder oss in på en vidare diskussion om, egentligen alla berörda, myndigheters 

ansvar att etablera ett funktionellt samordningssystem som bevaras och 

upprätthålls. 

 

”ju mer vi jobbar med det desto fler uppmärksammar vi och kan 

hjälpa. Prioriterar inte andra aktörer att arbeta mot människohandel så står ju vi 

också lite handfallna.” Informant 1 

 

5.1.5 Samverkan 
Utifrån de utsagor vi fått; råder det en förvirring kring vad andra myndigheter 

faktiskt gör, det finns ingen riktig insyn i vilket arbete som bedrivs utanför den 

egna myndigheten. Utan kommunikation över organisationsgränser kan 

upptäckandet av traffickingoffer därmed försvåras. En informant förklarar: 

 

“Jag skulle önska mer kommunikation från socialtjänst och skola [...] jag 

har aldrig varit med om att Socialtjänst har skrivit till mig och sagt: det är 

nånting konstigt här [...]och hade jag misstänkt någon liten grej vid ansökningen 

och sedan får jag ett brev från skolan att barnet har blåmärken, eller ett mail från 

socialtjänsten där det står: barnet har berättat det här och de här. Då hade jag 

kunnat koppla ihop pusselbitarna på ett bättre sätt” - Informant 4 

 

I vår tidigare forskning bekräftar Napier - Moore (2012, s 234) hur situationen ter 

sig på liknande vis i ett flertal europeiska länder, i form av bristande samarbete 

och kommunikation. Vidare menar samma författare att det därför krävs ett ansvar 

hos inblandade myndigheter att förbättra samverkan.  
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Ur detta kan vi förstå att samverkan mellan myndigheter kan förbättras genom att 

det skapas samordningsroller och därmed samverkansenheter som lättare kan 

påverka och integrera insatser för att sedan upptäcka traffickingoffer (Bolman & 

Deal, 2005, s 85). Dessa roller samt samordnare inom migrationsverk, polis och 

länsstyrelse tillsammans kan vara nyckeln till ett förbättrat arbete mot 

människohandel.  

 

Informanterna i form av samordnare menar att arbetet mot människohandel är en 

resursfråga. Vilka myndigheter som är inblandade, kan ge en direkt påverkan på 

vilken finansiering ärendet får. De menar att ju fler som arbetar med 

problematiken, desto fler kan verksamma uppmärksamma och hjälpa. De säger: 

 

“[...] prioriterar inte andra aktörer att arbeta mot människohandel så står ju vi 

också lite handfallna [...]har inte migrationsverk eller polis resurser avsatta för 

att jobba riktat mot det så får inte vi heller några ärenden. I dagsläget så ligger 

migrationsverket i framkant” – Informant 1 

 

5.2 Kunskap 
 

I tidigare delar av denna analys har vi nämnt struktur, arbetsuppgifter och 

arbetsfördelning. Det kan förstås, ur ett organisatoriskt perspektiv, att arbetet är 

väl förankrat i att organisationen och dess anställda besitter kunskap inom 

området där de är verksamma. Organisationens struktur har också en betydelse för 

hur kunskapen genereras och sprids inom verksamheten. Detta leder oss in på 

nästkommande tema vi funnit i empirin.  

 

Alla de verksamma har benämnt kunskap som en viktig komponent i arbetet mot 

människohandel. Samtliga informanter har presenterat kunskap angående vilka 

varningssignaler som bör noteras samt vilka omständigheter som råder för 

asylsökande barn i Sverige. En informant belyser vikten av att besitta kunskap och 

möjliga konsekvenser i mötet: 
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“Vi har många personer som blivit utsatta i Norden. Vi kanske inte har 

uppmärksammat det som människohandel i Sverige utan bara lotsat vidare, eller 

kanske inte gjort någonting överhuvudtaget. Men där man sedan uppmärksammat 

det som människohandel i andra länder för att de har glasögonen på sig. I 

Sverige har de varit efter. Det kan exempelvis varit ett barn som används för att 

stjäla där socialtjänsten blir inkopplade gång på gång. Socialtjänsten här har 

skuldbelagt och sagt sluta stjäla, medan andra länder tänkt men varför stjäl 

barnen? Hur ser situationen runt omkring barnet ut?” – Informant 1 

 

Informanterna som arbetar specifikt mot människohandel menar att det är svårt att 

begära hur mycket kunskap som helst av enskilda verksamma. Oavsett om det är 

inom Socialtjänst eller Migrationsverk. Hen diskuterar situationen för handläggare 

inom myndigheter: 

 

“[...] alltså socialsekreterare har det inte helt lätt, tänker jag. De ska ju 

ha 200 olika glasögon på sig och se allt liksom. Det finns ju en gräns av hur 

mycket man kan begära av en handläggare som har så här 100 klienter samtidigt 

och ska upptäcka allting [...] Alltså, så det är ju, jag tänker att de är ju 

jätteduktiga på att ha glasögonen och se, far det här barnet illa?  Och sedan 

kanske de inte är de bästa på att stoppa in det i människohandelsbrott men 

skitsamma, så länge de fångar upp barnet och att de kommer rätt så småningom 

liksom, så är ju det bra.[...] och det är ju problemet som för många socionomer, 

att man ska kunna allt. Att man har orimliga förväntningar på sig ibland. På att 

man ska vara expert på allting, det är ju inte riktigt rimligt. Så länge man vet att 

vi finns så är ju det bra.”  – Informant 2  

 

5.2.1 Utbildning och kunskapshämtning 
 

Merparten informanter förmedlar att de inte har några obligatoriska utbildningar 

inom området människohandel. De utbildningar som erbjudits har verksamma fått 

delta på under egen tid som resultat av eget intresse. En del informanter påpekade 

att den tunga arbetsbördan och tidsbrist förklarar ett begränsat deltagande. 

Samtidigt talar alla informanter om utbildningens värde och efterlyser det på sina 

arbetsplatser. Utbildning kan tolkas ger de verksamma teoretiska perspektiv som 
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verktyg i sitt arbete. De verksamma uttalar en tro på expertkunskap och önskar 

mer kompetens inom området människohandel.  

 

En informant poängterar att verksammas kunskap inte nödvändigtvis stannar inom 

organisationen, utan är nära kopplat till den enskilda individen. Speciellt om 

individerna ansvarar för att inhämta kunskap. Hög personalomsättning inom båda 

myndigheterna ökar risken för att kompetens försvinner. Ur det kan tolkas att 

ansvaret för kunskap ligger i strukturens design. Finns det redan riktlinjer och 

metoder att tillgå kan det ur ett organisatoriskt perspektiv förstås som att 

kunskapen inte behöver vara inpräntat i varje verksam, om det istället finns 

tillräckliga laterala samordningsstrategier (Bolman & Deal, 2005, s 86).  

 

Inom Migrationsverket har en informant haft tre olika utbildningar inom 

människohandel, medan andra inte haft en enda. Däremot finns sakkunniga 

kontaktpersoner på varje enhet, som i detta fall, håller presentationer om “senaste 

nytt”. Där bland kan information om människohandel förekomma. Informanten 

menar även, likt Socialtjänsten, att de utbildar sig själva i en stor utsträckning 

samtidigt som de får ytterligare kompetensutveckling under arbetstid. Dock 

förekommer utifrån informanternas utsagor en vilja att tillägna sig mer kunskap 

som handläggare inom båda myndigheterna: 

 

“Alltså jag tror överhuvudtaget jättemycket på extern föreläsning och att 

få information från experter. Att man ska ha föredrag och föreläsningar om 

allting och där tror jag att trafficking är en sådan grej som vi behöver få mer 

kompetens inom. [...] alltså allting finns att hitta, vi har väldigt bra system, där vi 

kan hitta information och alla kan bolla tillsammans [...] alltså vi har ju kontakt 

med hela verket om det är någonting som är oklart. Men det vore skönt att känna 

sig lite mer självgående i arbetet.” – Informant 6 

 

Två av våra informanter inom socialtjänst förmedlar kunskap vidare till 

myndigheter via olika utbildningar samt deltagande på konferenser. De uttrycker 

“vi tycker nog själva att vi ligger rätt så mycket i framkant” men menar att andra 

myndigheter kan ta till sig mer av kunskapen som finns inom ämnet 

människohandel. Resterande informanter från socialtjänsten har själva tagit ansvar 
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för att gå på utbildningar eller läsa på om temat, vilket förändrat hur de arbetar. 

De förklarar att: 

 

“[...] efter att vi läste den boken så är vi väldigt uppmärksamma på att se, 

vad som händer runtomkring ungdomarna. Vad är de för personer som står vid 

sidan [...] som kanske eventuell styr ungdomar” - Informant 7 

 

“[...] det var en föreläsning [...] och efter det så tänkte jag ju mer på det. 

Så här, just det där om barnet kommer med en mobiltelefon, verkar vara som att 

de är styrda av en. Att man kan kolla efter saker som man kanske inte[...]Ja, efter 

det tänkte jag nog mer på det.”– Informant 5 

 

Utifrån informanternas utsagor framstår det som problematiskt att myndigheterna 

själva inte säkerställer de verksammas utökade kunskapsbildning.  Däremot kan 

det tolkas, ur ett strukturellt perspektiv, att myndigheterna redan säkerställt en viss 

kunskap genom kravet på akademiskt utbildade verksamma. De kan 

problematiseras att grundutbildning är tillräckligt för att säkerställa 

verksamhetens kvalitet, men arbetet är på ett vis specialiserat genom att 

verksamma bär yrkestitlar som socionom, utredningssociolog, statsvetare eller 

jurist (Bolman & Deal, 2005, s 98). Det leder också till en förväntan på 

verksamma att vara kompetenta och allkunnande. Detta riskerar bli problematiskt 

i arbete inom komplexa myndigheter (ibid, s 133) där, som en informant nämnde, 

de råder svårigheter att bära kunskapens alla glasögon samtidigt.  Det kan utifrån 

detta upplevas en efterfrågan på vertikal samordning i syfte att öka kunskap och 

trygghet hos anställda (Bolman & Deal, 2005, s 82).  

 

5.2.2 Ordets makt 
 

Inledningsvis frågade vi om det råder någon diskussion kring asylsökande barn 

som möjliga offer för människohandel. Svaret vi fick var: 

 

“Alltså det gör vi, rent automatiskt just för att de minderåriga som vi har 

träffat som har varit utsatta för människohandel har varit ensamkommande, så att 

det kommer någonstans in naturligt.” – Informant 1   
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Detta har vi sedan tidigare en förståelse av genom Karléns studie (2011, s 73) som 

redovisar risken för att unga på flykt och som befinner sig illegalt i länder blir 

utsatta och exploaterade.    

 

Alla informanter påpekade att det sker diskussioner mer eller mindre dagligen om 

teman de stöter på i det vardagliga arbetet, varav människohandel är ett. 

Majoriteten uttrycker vikten av att samtala med kollegor för att utbilda och sprida 

kunskap sinsemellan. De hade kunnat ske i större utsträckning för att 

ytterligare begränsa mängden utebliven information om barnens situation, menar 

informanterna. En informant uttrycker hur diskussion kan påverka arbetet. Hen 

menar att inhämtad kunskap och diskussion på arbetsplatsen kan ge nya 

perspektiv på samma ärende och beskriver som följer: 

 

“Men det är säkert så om man går in och läser, att man tänker: vad är det 

här? Det här är ju nästan en indikation. Skulle jag frågat mer om morbrodern 

som släppte av personen?” – Informant 6 

 

Vertikal samordning kan upprepningsvis vara en aspekt som ökar kunskapen och 

utvecklar arbetet. Ovan redovisas dock att det också sker en ständigt lateral 

samordning (Bolman & Deal, 2005, s 85). Arbetsgrupperna möts under både 

formella och informella möten som således har en positiv inverkan på kunskapens 

spridning. Samordningsrollerna med sin spetskompetens fyller även här en 

betydande funktion för att sprida kunskap för att vidare nå ett lyckat resultat 

(ibid). 

 

5.2.3 Kunskapens inverkan 
 

Flera informanter menar att med mer kunskap så hade de kunnat se indikatorer 

tidigare. En informant återger ett ärende gällande en könsstympad flicka. Hen 

återberättar att problematiken inte kom fram för att handläggaren inte haft 

kunskapen eller de “glasögonen” på sig. Informanten menar att om denne haft det 

i åtanke, så hade hen kunnat ställa frågor som tog problematiken till ytan. Flickan 

hade inte heller i åtanke att berätta detta, då hon saknade vetskap om att 
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könsstympning är förbjudet i Sverige samt inte hör till de normala i denna 

kontext. 

 

Detta återknyter till vikten av kunskap i arbetet med barn. Framför allt med 

asylsökande barn då rådande kulturella normer skiljer sig åt.  

 

“[...] alltså om man inte har de glasögonen så ser man inte det. Precis 

som X sa så, då tänker man att det är en unge som stjäl eller så ser man inte att 

det kan vara något annat. Och då missar man det liksom. Men om man har 

glasögonen på sig så upplever jag att människor tar det på ett jättestort allvar 

både inom Socialtjänst, Migrationsverk och Polisen. Och migrationsverket har ju 

de glasögonen i stor utsträckning”.  – Informant 2 

 

5.3 Verksammas beskrivning av sin roll i arbetet mot människohandel 
 

Samtliga informanter anser att alla verksamma som kommer i kontakt med barn 

bär ett särskilt ansvar att säkerställa att barnets bästa kommer i främsta rummet. I 

det innefattar att verksamma synliggör möjliga offer för människohandel och 

aktivt arbetar mot problematiken. Som en informant sade, vad gäller just 

människohandel så “blir det så mycket som man arbetar med det”. En annan 

informant trycker på att arbetet bör ske på olika nivåer, som tidigare beskrivits 

genom lateral och/eller vertikalt samordning (Bolman & Deal, 2005, s 85). Hen 

beskriver: 

 

“Jag tänker att alla bär ett ansvar. Det finns ett uppifrån att skapa 

riktlinjer, utbilda, och ordna mer resurser. Man kan se det på olika nivåer [...] 

men även vi inom socialtjänst, migrationsverk, alla bär ett ansvar!” – Informant 5 

 

I citatet synliggörs att både den vertikala samordningen i samarbetet mellan 

myndigheterna, och den laterala samordningen har en stor och viktig roll inom 

komplexa strukturer. Detta genom att alla tar ansvar för att upptäcka offer för 

människohandel med metoder, kommunikation, möten samt kunskapshämtning 

och ansvarsfördelning mellan anställda (Bolman & Deal, 2005, s 87). 
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Vidare betonar alla informanter att arbetet mot människohandel inte bara ligger 

hos utvalda myndigheter.  Andra viktiga komponenter i upptäckandet är personal i 

skolor, på boenden och Polisen. De två förstnämnda spelar en betydande roll då 

de lättare kan se och bygga en relation till barnen. Detta är närmre redovisat i 

analysens avsnitt om relationsbyggande. En av våra informanter från 

Migrationsverket förklarar:  

 

“Det är så många spelpjäser. Det är migrationsverk, skolor, eventuella 

släktingar, socialtjänst. Så saker kan ju komma fram. Men jag sitter ju där med 

min namnbricka och är tjänsteman, det kanske är svårt att prata med mig. Och 

det kanske inte är så att jag missar något utan att inget kommer fram förrän 

barnen är trygga med någon. Så det är ju inte bara hos Migrationsverket som 

saker kan komma fram, men sedan vet jag ju inte hur rutiner ser ut eller hur det 

hanteras om det inte är hos oss [...] det är allas ansvar att upptäcka, just när det 

gäller barn är det allas ansvar [...]det den ena missar upptäcker en annan. Jag 

tror att det viktigaste är att det upptäcks, inte av vem. Men det är klart att om jag 

är handläggare ligger ansvaret hos mig tills det går vidare till nästa person.” – 

Informant 6 

 

5.4 En förtroendefull relation 
 

”Det viktigaste är väl att yrkesverksamma måste få utrymme att 

arbeta med frågan, framför allt när det kommer till barn för där har vi som 

myndigheter ett särskilt ansvar och får vi inte utrymmet så uppmärksammar vi 

inte dem heller. De ger sig inte sig tillkänna självmant och har också en rädsla 

för myndigheter. Det är väl egentligen det viktigaste i det här fältet. Att man 

måste avsätta tid för att rikta insatser för att uppmärksamma barnen.” – 

Informant 1 

 

Inom båda myndigheterna strävar verksamma efter att barnen skall berätta 

mycket, samt att utsagorna är sanningsenliga vid samtal och intervjuer för 

handläggning. Vad som framkommit är att de upplever en rad svårigheter i detta. 
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En grundläggande tanke bland samtliga informanter var att försöka bygga upp en 

förtroendefull relation till barnen. Detta spelar en avgörande roll för möjligheten 

att upptäcka. Men vad krävs för att skapa denna relation? Och vad är den främsta 

utmaningen och vilken inverkan har strukturen på möjligheten att bygga upp detta 

förtroende? Intervjuutsagorna beskriver de verksammas syn på hur och varför 

mycket av deras fokus ligger på kontakten med de asylsökande barnen.  

 

Informant 5 från Socialtjänsten beskriver en upplevd förvirring bland de barn hen 

mött över de flertal myndigheter som de kommer i kontakt med när de kommer 

till Sverige. Förutom att de blir en hel rad personer som de unga behöver möta 

och berätta sina historier för, råder oklarheter om vilka myndigheter som gör 

vad.  Detta styrker Hanley, J., Oxman-Martinez et al (2006, s 87) genom 

beskrivningen att offer befinner sig i en situation där de saknar socialt kontaktnät 

och inte är införstådda med välfärdssystemet i det nya landet. Detta kan vara en 

anledning till fortsatt exploatering av offer (ibid). Vidare styrker informant 7, av 

samma skäl, vikten av att vara tydlig med sin yrkesverksamma roll och vad den 

innebär för barnen. Informanter från Migrationsverket berättar att de strävar efter 

tydlighet i informationen till barnen om vägar att söka stöd. Det kan vara genom 

boendepersonal, skolkuratorer och godemän; som på lång sikt kan ha betydelse 

för möjligheten att upptäcka offer. Det finns en tanke om att vid olika instanser 

hjälpa barnen förstå det stöd vårt samhälle erbjuder för att sedan finna en trygghet 

i det.  

 

Samtliga informanter beskriver en förståelse för de asylsökande barnens misstro 

till myndigheter. Det blir vidare en viktig aspekt att förhålla sig till som verksam i 

mötet med barnen. Informanter från Migrationsverket förklarar att de kan 

uppfattas “läskiga” inför barnen då deras uppehållstillstånd och framtida öde 

ligger i myndighetens händer.  

 

“Det kanske är svårt att prata med mig. Och det kanske inte ens, det 

behöver inte alltid vara att man missar någonting utan det kan vara att de inte 

alls överhuvudtaget nämner det.” – Informant 6 
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De asylsökande barnens misstro till myndigheter diskuteras också av Karlén 

(2011, s 73) som framhåller att den grundar sig i en rädsla att bli tillbakaskickade. 

Detta understryker vikten av denna kännedom bland verksamma för att bemöta 

barnen på ett sätt som också gör att problematiken runt människohandel kan 

hanteras på ett lyckat vis.  

 

Tidigare har enskilda verksamma på Migrationsverket handlagt ärenden från 

början till slut; för att hinna bygga upp ett förtroende hos barnet, beskriver 

Informant 3. Numera delas det istället upp för att säkerställa en opartisk 

bedömning vilket innebär ungefär fyra timmars samtal på Migrationsverket, med 

cirka tre olika personer. Bland alla olika myndighetspersoner som barnen tvingas 

möta tar verksamma hänsyn till att inte gräva för mycket i barnets historia utan att 

ha möjlighet att följa upp. Samtidigt ser verksamma till att kartlägga så mycket 

som möjligt av deras situation. Detta beskrivs av informanter 1, 6 och 7. 

Informant 5 menar att under den korta perioden hen träffar barnen är det helt 

möjligt för barnen att upprätthålla en fasad som döljer verkligheten. Därför finns 

risken att information om missförhållanden inte framkommer. Av strukturella skäl 

slussas asylsökande barn även snabbt vidare mellan platser; vilket blir en 

ytterligare anledning till att kontakten sällan varar en längre tid.  

 

Uppdelningen mellan handläggare på Migrationsverket är nödvändigt i relation 

till organisationens kärnprocess (Bolman & Deal, 2005, s 92) som utformats för 

dess mål att vara helt opartiska i sin bedömning av asylskälen. På samma vis har 

socialtjänsten ett uppdelat ansvar för ett barns ärende, trots en utsedd handläggare, 

för att undvika problem vid frånvaro av personalen. Det kan resultera i ytterligare 

fler olika möten för barnen, och eventuellt en begränsning i förtroendebyggandet; 

men är precis som ovan en nödvändighet för att uppfylla målen för respektive 

verksamhet.  

 

Genom utsagorna förstår vi att tiden är begränsad inom ramen för asylutredning, 

och inom socialtjänsten hör långvariga kontakter till de ovanligare, och även 

geografiska bestämmelser om barnens vistelseort förändras. Ändå är de så viktigt 

att barnen berättar om sin situation. Problematiken ter sig svårlöst.   
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6. Avslutande diskussion 
 

I kommande avsnitt diskuteras och kommenteras resultaten vi presenterat i 

ovanstående analys. Studiens syfte uppmärksammas och huvudpoängerna i det 

analyserade materialet förklaras. Vi redogör också kort för de områden som inte 

fått utrymme i analysen trots att de kan ha betydelse för fenomenets karaktär.  

 

6.1 Sammanställning 
 

I kartläggning av riktlinjer och arbetsmetoder, i relation till tidigare forskning, 

redovisades material och arbetssätt inom Migrationsverket respektive socialtjänst 

för att upptäcka offer för människohandel. Det råder mer eller mindre 

medvetenhet bland verksamma om sätt att arbeta och stödet som finns att tillgå. 

De verksammas utsagor tyder på ytterligare faktorer som kan ha betydelse för hur 

väl arbetsmodellerna tar sig uttryck i det praktiska arbetet. Det finns både ett 

nationellt mål samt ett lokalt intresse hos myndigheterna, att förbättra arbetet mot 

problematiken. Intressen från de olika nivåerna sträcker sig efter varandra och 

efterfrågar en gemensam vision. Däremot noterades aspekter som stör processen 

att integrera insatser för ett framgångsrikt arbete. Trots ett väl påbörjat etablerande 

av arbetet, tycks det krävas utökad vertikal och lateral samordning (se avsnitt 

3.1.1). Vad vi utifrån vår insamlade empiri upplever vara den tydligaste aspekten 

som bör förbättras; är hur information och kunskap sprids inom och mellan 

organisationer. Det etablerade arbetet verkar inte ännu uppnått sin fulla potential 

inom myndigheterna. Tydliga ställningstaganden specifikt mot människohandel 

möjliggör att upptäckandet blir en uttalad del av strukturen. Det är av vikt att en 

kunskapsbas införlivas i varje enskild myndighet. Mycket av åtgärderna ligger 

alltså i strukturens design; som påverkas på flera nivåer för att slutligen passa de 

specifika verksamheter de utformats för. Utvecklad struktur bidrar således till 

ökade möjligheter för verksamma att upptäcka barn som fallit offer för 

människohandel.  

 

Genom avgränsning och syftet att undersöka strukturens betydelse för möjligheten 

att upptäcka offer, blev del av empirin omöjlig att analysera i relation till den 
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teoretiska utgångspunkten. I empirin rymdes ett flertal avgörande aspekter för 

möjligheten att upptäcka barn som fallit offer för människohandel. Däremot är 

arbetets struktur samt kunskapens roll och spridning de faktorer som fått 

framträdande roll i denna studie. Faktorerna har en grundläggande betydelse för 

hur väl barnens situation fångas upp. Vår förståelse är också förankrad i att dessa 

aspekter är betydande i de arbete som sker i samband med barnens primära möte 

med vårt samhälle, alltså arbetet vid de två berörda myndigheterna.  

 

 

 

 

 

6.2 Ytterligare faktorer för möjligheten att upptäcka 
 

Dock finns skäl att lyfta även andra faktorer, utöver strukturella och 

kunskapsbaserade åtgärder, inom ramen för möjligheten att upptäcka. Dessa tar 

sig uttryck i det direkta mötet mellan verksam och barn. Barn som blir eller har 

blivit utsatta för människohandel är individer av vitt skilda kulturer, 

verklighetsuppfattning och tankemönster. Detta speciellt i relation till 

yrkesverksamma inom myndigheter som möter dem. Resonemang som också 

lyftes av verksamma var förståelsen för att dessa barn har en syn på sin verklighet 

som inte nödvändigtvis överensstämmer med hur vi ser på den. Genom 

brottsrubricering och samhällets grundläggande tanke om mänskliga rättigheter; 

betraktar vi de barn som utsätts för tvång och sexuell exploatering, som offer. 

Offer är inte nödvändigtvis ett begrepp de själva hade beskrivit sig med. Kanske 

är det snarare en benämning vi konstruerar för att särskilja det fruktansvärda från 

det, för oss så kallade, rätta. Därav finns skäl att anta att deras egen 

verklighetsuppfattning påverkar vad de väljer att berätta och synliggöra som sina 

problem. Detta har vidare betydelse för möjligheten att upptäcka dem. 

 

De varningssignaler vi söker är inte heller nödvändigtvis de som möjliga offer 

uttrycker, eftersom beteenden så som sorg och rädsla kan tolkas vara 

kontextbundna, socialt konstruerade och en produkt av kultur. Att utveckla 
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diskussionen hade kunnat bidra till kunskap på ett annorlunda plan än vad denna 

studie gör. Dock förstår vi strukturella regleringar som en stadig grund för fortsatt 

fördjupning inom området.  

 

Ett annat empiriskt fynd som med större utrymme hade kunnat undersökas vidare 

är huruvida det görs skillnad på barn och barn. Utsagor ger oss skäl att anta att 

viss skillnad råder i hur ärenden hanteras gällande asylsökande och svenskfödda 

barn. Det finns skäl att förmoda att flyktingkrisen och därmed arbetsbelastningen 

för verksamma i de myndigheter vi studerat medför konsekvenser för 

handlingsmönster och inställningar. I empirin framkom att det från högre nivåer 

noterats attityder gällande ärenden med asylsökande barn som att “de skall vara 

lättare ärenden för att de bara är ett ärende rörande ensamkommande”. Även att 

det förekommer en “good enough” mentalitet kring exempelvis 

familjehemsutredningar och tid spenderad på målgruppen. Detta återspeglas i 

Napier- Moore’s (2012, s. 234) beskrivning av statliga aktörers tendens att primärt 

definiera människor inom kategorin migranter. Samt att detta har en indirekt 

inverkan på risken att förbise migranternas individuella behov.  

 

6.3 En blick framåt 
 

Vi kan inte i denna studie klargöra inom vilka områden som fortsatt utveckling 

främst bör ske inom arbetet mot människohandel. Detta eftersom vi endast sett till 

en del av arbetet etablerat inom två berörda myndigheterna. Den laterala 

samordningen i denna kontext verkar existera i symbios med den vertikala, där 

båda komponenterna är lika beroende av varandra för att möjliggöra 

framgångsrikt identifierande av offer. Vad vi kan utläsa av vårt material är att 

strukturen i sin helhet kan förstås som initial process för fortsatt arbete i rätt 

riktning. I takt med att kunskapen om, och arbetet mot människohandel blir en 

vedertagen del av respektive myndighets struktur; kommer sannolikt utrymme 

skapas för ytterligare arbete på de andra planen.  

 

Idag, när arbetet som prioriterats inom ramen för handlingsplanen (2007/08, 

2015) nyligen trätt ur kraft; kan vi urskilja fler och utökade insatser för att 
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upptäcka offer. Detta visar på att funktionen handlingsplanen syftade till, har 

kommit en lång väg. Frågan är kanske inte längre var insatserna skall ske utan på 

vilket sätt de bör utformas för ett framgångsrikt resultat inom enskilda 

verksamheter. Samverkan mellan de olika berörda verksamheterna identifieras 

också som en avgörande faktor i det totala skyddsnätet och kan som enskild 

aspekt studeras vidare för en mer omfattande förståelse.  

 

Vi ser gärna denna studie som en pilotstudie för framtida forskning inom ämnet, 

där fokus kan riktas mot de ytterligare aspekter vi inte haft utrymme att studera. I 

takt med att fler offer upptäcks och därmed kan avhjälpas, finns behov av fler 

strategier, metoder och utvecklade arbetssätt för att ytterligare förbättra 

arbetet.  Ett arbete som är långt gånget men med ännu högre mål att sträva efter. 

En dag kanske vi kan sluta släcka bränder och istället genom ett omfattande arbete 

förhindra dess uppkomst.  
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Bilagor 
Bilaga 1: Mail till socialtjänst och Migrationsverket  
 

Hej! 

Vi är två socionomstudenter från Lunds Universitet som skriver vår c-uppsats 

inom ämnet människohandel. Mer specifikt vill vi göra en studie vars fokus ska 

ligga på människohandel med barn för sexuella ändamål. Detta för att belysa en 

utsatt målgrupp som i dagsläget bär ett stort mörkertal, och kartlägga arbetet med 

dessa. 

Syftet med studien är att undersöka verksammas syn och upplevelser av arbetet 

med barn som fallit offer för människohandel. Vi har valt att vända oss till er på 

socialtjänst och Migrationsverket. Detta då vi utgår ifrån att ni kan komma att få 

den initiala kontakten med misstänkta traffickingoffer. Den intervjuade behöver 

själv inte ha kommit i kontakt med ett traffickingoffer utan snarare ha erfarenhet 

av möte med barn på en myndighet. 

För att uppnå vårt mål med studien, som är att kartlägga vart vi befinner oss i 

arbetet med målgruppen (barn som fallit offer för människohandel av sexuella 

ändamål) vill vi utföra semistrukturerade intervjuer. Vi är främst ute efter att 

intervjua någon som arbetar ute på fältet, samt någon som besitter en 

chefsposition inom enheten. Vår önskan är alltså att intervjua fyra personer på 

vardera organisation. 

Vi förstår att ni har en hög arbetsbelastning och vill därför presentera vår 

intervjuplan innan ni tar ställning till om detta kan vara av intresse för er. 

Förutsättningarna är som följer:  



59 
 

– Intervjun kommer att ta cirka en timme. 

– Vi anpassar oss efter er både vad gäller tid och plats. Detta med önskan att få 

använda ljudinspelning och anteckningar, för att säkerställa ett så rättvist och 

sanningsenligt material som möjligt inför transkribering av intervjun. 

– Absolut anonymisering och tystnadsplikt gällande individ och plats på 

organisation. 

– Om visat intresse kommer vi att skicka ett ytterligare informationsbrev med 

bilagor som är av intresse för båda parter. 

Tack på förhand 

Med vänliga hälsningar 

 

Natasha Scott & Michaela Jonsson 

Socialhögskolan, Lunds Universitet. 
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Bilaga 2: Samtyckeskontrakt till socialtjänst och Migrationsverket 
 

Vi kommer följa Vetenskapsrådets hänsynstaganden som bör ses över under ett 

forskningsprojekt. Därbland finns forskarkravet som säger att forskning skall 

bedrivas med kvalitet. Det fyra främsta hänsynstagandena som vi kommer följa 

är: 

Individskyddskravet som menar att individer inte skall utsättas för någon sorts 

skada, kränkning eller annan förödmjukelse genom ett forskningsdeltagande. 

Informationskravet som säger att information om studiens syfte skall tilldelas dem 

som forskningen berör. Vårt syfte är att undersöka vilka omständigheter som 

råder för att upptäcka traffickingoffer och sedan tillgodose deras behov utifrån 

barnets bästa. Det är även att kartlägga hur arbetet med dessa offer ser ut. 

Deltagandet i denna studie är helt frivillig och ni får välja att avsluta intervjun 

eller avsluta deltagande i studien med omedelbar verkan oavsett hur de påverkar 

vårt arbete. Materialet kommer hanteras och förvaras så att inga obehöriga 

kommer i kontakt med materialet, och forskningsdeltagarna kommer 

anonymiseras. 

Samtyckeskravet menar, som nämndes tidigare, att forskningsdeltagande har 

fullständig rätt att bestämma över sin egen medverkan i forskningen. Detta 

inkluderar att studien följer deltagarnas villkor på hur de vill medverka, hur längre 

de vill medverka samt att det inte kommer ske några som helst påtryckningar om 

deltagarna av något skäl vill avsluta sin medverkan. Detta genom att vi samlar 

muntligt eller skriftligt samtycke ifrån informanterna. 

Konfidentialitetskravet syftar till att de brörda skall vara helt anonymiserade, så 

att ingen enskild på något sätt kan identifieras utav utomstående. Detta gör vi 
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genom att kalla intervjupersonerna efter de nummer ni blir intervjuade istället för 

namn, vi kommer annonymisera staden som ni är verksamma inom samt 

undanhålla information som skulle kunna ledas tillbaka till er personligen. Datan 

hanteras på ett sådant vis att ingen obehörig kan ta del av det och så att inga 

känsliga uppgifter kan röjas. Ger ni ert medgivande för denna intervju? 

Bilaga 3: Intervjuguide socialtjänst  
 

Inledande information: 

• Vilka är vi? 

• Syftet och användandet av intervjun 

• Syftet och användandet av intervjun - Vårt syfte är att undersöka vilka 

omständigheter som råder för att upptäcka traffickingoffer och sedan 

tillgodose deras behov utifrån barnets bästa. Det är även att kartlägga hur 

arbetet med dessa offer ser ut. 

 

• Ert deltagande är frivilligt 

• Avsluta deltagande under processens gång 

• Anonymiserade 

• Inspelning 

• Frågor? 

 

Bakgrundsfakta: 

• Namn och ålder 

• Utbildning? 

• Yrkestitel? 

• År inom yrket? 

• Arbetsuppgifter? 

• Ytterligare uppgifter? 

 

Initiala Kontakten med barnet 

• Hur kommer ni först i kontakt med barn? 

• Varaktighet i kontakt? 
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• Vilka aspekter ser man till i kartläggning av barnets situation under första 

mötet? 

• Hur tar ni fram informationen? 

• Vilka metoder används i samtal med barn för att få sanningenliga utsagor? 

 

Kunskap och arbetsätt 

• Vilka riktlinjer och arbetsätt som finns etablerade för att upptäcka barn 

som fallit offer för trafficking på din arbetsplats? 

• Vad känner du till om Länstyrelsen nationella riktlinjer för arbetet mot 

trafficking? 

• Vad har du för kunskap om problematiken och varningssignaler som kan 

asvlöja ett offer? 

• Vad upplever du vara den generella kunskapen på arbetsplatsen? Finns de 

någon spetskompetens? 

• Får ni några interna utbildningar kring temat? 

• Arbetar ni utifrån uttalade teorier på din arbetsplats? 

• Är arbetet med traffickingoffer någonting som diskuteras kontinuerligt 

inom organisationen? 

• Beskriv ärendegången där misstanke råder? 

• BBIC? Barns rättigheter 

 

Erfarenheter och upplevelser 

• Har du kommit i kontakt med barn som fallit offer för människohandel av 

sexuella ändamål eller erfarenhet av kollegor som gjort det? 

• Vad är dina upplevelser av arbetet med dessa? Positivt/Negativt 

• Om du hade stött på den här problemtiken idag beskriv hur du hade du gått 

till väga?   

• Vilka problem upplever ni i detta arbete? 

• Vad är era uppfattningar om mörkertalet, varför är det så många barn som 

inte fångas upp? 

• Hur hade du velat att arbetet såg ut? 

• Hur kommer vi dit? 

• Hur upplever du attityder rörande arbetet mot människohandel hos dina 

medarbetare? 
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• Hur ser du på ansvarstagandet inom organisationen där du är verksam? 

• Hur upplever du ditt eget ansvar för att upptäcka offer? 

 

Är det något ytterligare du vill tillägga? 

 

Tack för medverkan! 

Bilaga 4: Intervjuguide Migrationsverket 
 

Inledande information: 

• Vilka är vi? 

• Syftet och användandet av intervjun 

• Syftet och användandet av intervjun - Vårt syfte är att undersöka vilka 

omständigheter som råder för att upptäcka traffickingoffer och sedan 

tillgodose deras behov utifrån barnets bästa. Det är även att kartlägga hur 

arbetet med dessa offer ser ut. 

 

• Ert deltagande är frivilligt 

• Avsluta deltagande under processens gång 

• Anonymiserade 

• Inspelning 

• Frågor? 

 

Bakgrundsfakta: 

• Namn och ålder 

• Utbildning? 

• Yrkestitel? 

• År inom yrket? 

• Arbetsuppgifter? 

• Ytterligare uppgifter? 

 

Kontakten med barnet 

• Hur kommer ni först i kontakt med barn? 

• Varaktighet i kontakt? 
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• Vilka aspekter ser man till i kartläggning av barnets situation under första 

mötet? 

• Hur tar ni fram informationen? 

• Vilka metoder används i samtal med barn för att få sanningenliga utsagor? 

 

Kunskap och arbetsätt 

• Vilka riktlinjer och arbetsätt som finns etablerade för att upptäcka barn 

som fallit offer för trafficking? 

• Känner ni till/använder ni er utav Länstyrelsen nationella riktlinjer för 

arbetet mot trafficking. 

• Vad har du för kunskap om problematiken och varningssignaler som kan 

asvlöja ett offer? 

• Vad upplever du vara den generella kunskapen på arbetsplatsen?   

• Arbetar ni utifrån uttalade teorier på din arbetsplats? 

• Är arbetet med traffickingoffer någonting som diskuteras kontinuerligt 

inom organisationen? 

• Beskriv ärendegången där misstanke råder? 

• Upplever du att omständigheterna kring trafficking spelar någon roll under 

beslut av asyl? (särskilt ömmans omständigheter 5:62) 

• I de beslut om uppehållstillstånd pga 5;62 vilka är de vanligaste 

oständigheterna som behandlas? 

• Vilken roll spelar barnets bästa i erat arbete? 

 

Erfarenheter och upplevelser 

• Har du kommit i kontakt med barn som fallit offer för människohandel av 

sexuella ändamål eller erfarenhet av kollegor som gjort det? 

• Vad är dina upplevelser av arbetet med dessa? Positivt/Negativt 

• Vilka problem upplever ni i detta arbete? 

• Uppfattning om mörkertalet, varför är det så många barn som inte fångas 

upp? 

• Hur hade du velat att arbetet såg ut? 

• Hur kommer vi dit? 

• Hur upplever du attityder rörande människohandel hos dina medarbetare? 

• Hur ser du på ansvarstagandet inom organisationen där du är verksam? 
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• Hur upplever du ditt eget ansvar för att upptäcka? 

• Misstro?? 

Samma indikatioer 

 

Är det något ytterligare du vill tillägga? 

 

Tack för medverkan! 
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