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Trafficking är ett globalt samhällsproblem. En majoritet av den trafficking som sker syftar till att 

utnyttja och exploatera kvinnor sexuellt och det finns därmed ett starkt samband mellan trafficking och 

sexindustrin. Syftet med denna uppsats var att utifrån ett intersektionellt perspektiv analysera 

strukturella faktorer så som globalisering, klass och kön och vilken inverkan dessa har på trafficking. 

Dessa faktorer analyserades med hjälp av levnadsberättelser om kvinnor som varit en del av 

traffickingindustrin, återberättade av kvinnorna själva eller någon dem närstående. I analysen 

diskuterades bland annat begreppen trafficking, prostitution och omsorg samt deras relation till varandra. 

Resultatet av studien visar på en djup komplexitet i problematiken då strukturella faktorer som 

globalisering, klasstillhörighet samt ojämlikhet mellan könen spelar en avgörande roll för om en kvinna 

kommer bli en del av traffickingindustrin.  

 

Nyckelord: Trafficking, prostitution, globalisering. 
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1. Inledning 

Human trafficking, eller ibland enbart trafficking är en engelsk term som används för att omnämna den 

handel som sker med människor. Handel med människor är en modern typ av slaveri. Det är ett grovt 

brott och inskränker kraftigt på grundläggande mänskliga rättigheter. I praktiken innebär trafficking att 

en människa rekryteras, transporteras och säljs till en mottagare. Personen sätts i ett beroendeförhållande 

och detta förhållande upprätthålls genom våld, tvång och hotelser. Uppgifter gör gällande att trafficking 

idag utgör den tredje största inkomstkällan för den organiserade brottsligheten näst efter smuggling av 

droger och illegal vapenhandel. Det är således en ytterst lukrativ och viktig verksamhet för den 

organiserade brottsligheten. Människohandeln tar sig olika uttryck och förekommer i många olika 

former, till exempel sexuellt utnyttjande, tvångsarbete, tvångsäktenskap, olaglig handel med mänskliga 

organ och tiggeri. I en tid av världsomfattande ekonomisk instabilitet ökar sannolikheten att människor i 

desperation tar större och mer riskfyllda beslut. Detta kan leda till att människohandeln ökar när det 

finns fler människor som i desperation söker ett anständigt arbete för att fly undan fattigdom och en 

osäker framtid (EU 2010: B7-0029).  

I FN:s drog- och brottsbekämpningsbyrås (UNODC) globala rapport om människohandel från år 2009 

framgår det att den människohandel som sker i världen främst avser att exploatera och utnyttja kvinnor 

och unga flickor för sexuella syften. Rapporten visar att 79 % av de fall som är kända av myndigheter 

syftar till att utnyttja och exploatera människor sexuellt och det finns därmed ett starkt samband mellan 

trafficking och sexindustrin. Av dessa är 98 % kvinnor. Den andra största kategorin är tvångsarbete 

som utgör 18 %. Det kan då handla om arbete inom jordbruk och industriverksamhet. I båda 

kategorierna anses det vara troligt att det finns ett stort mörkertal. UNODC noterar i sin rapport att 

flertalet länder inte griper och ställer människohandlare inför rätta. Det delas också ut få fällande domar 

i traffickingfall, detta torde bero på att de antingen är blinda inför problematiken eller har en allför svag 

rättsapparat för att kunna åtgärda problemen (International Labour Organization 2005:15; UNODC 

2009:6-7).  

Det finns alltså ett tydligt samband mellan trafficking och prostitution. I länken mellan dessa båda 

fenomen spelar bland annat socioekonomiska faktorer och globalisering en viktig roll. Traditionella 

könsroller där kvinnor förmodas vara omsorgsfulla är också en central aspekt som stärker sambandet 

mellan trafficking och prostitution. Kvinnor bör enligt detta sätt att se det ta huvudansvaret för att 

upprätthålla goda medmänskliga relationer och således vara just omsorgsfulla mot sina medmänniskor.  
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Likaså är en eventuell social acceptans av prostitution i samhället en viktig delfaktor som spelar roll för 

om fler kvinnor drivs in i prostitution och trafficking (Ehrenreich & Hochschild 2003:209-217). 

I den här uppsatsen vill jag studera fenomenet trafficking utifrån ett feministiskt sociologiskt perspektiv. 

Det är sociologiskt intressant att undersöka den existerande företeelsen ur flera perspektiv i och med att 

människors handlande och sociala processer är centrala för förekomsten av fenomenet. Dels är 

människohandel ett problem med en världsomfattande utbredning och dels kan en studie som berör 

ämnen som prostitution och trafficking berika samhällsdebatten och öka kunskaperna om en 

välutvecklad affärsverksamhet som pågår i det offentliga men helst av allt vill befinna sig i det fördolda. 

Det feministiska perspektivet är av betydelse och det är viktigt att lyfta fram då det finns en ojämlikhet i 

vilka valmöjligheter och villkor män och kvinnor har. Trafficking som syftar till att utnyttja kvinnor för 

sexuella ändamål skulle inte pågå om människor inte köpte sex. Därför utgör en viktig del av arbetet att 

utforska båda dessa begrepp, trafficking och prostitution, i relation till varandra och hur de samverkar. 

Studien grundar sig således i en kartläggning av trafficking som social förekomst samt en undersökning 

av sambandet mellan prostitution och trafficking genom levande erfarenheter där den narrativa 

forskningsmetoden kommer att få ta plats i form av levnadsberättelser.  

Jag utgår i min uppsats från ett kvalitativt forskningsmaterial bestående av kvinnors levnadsberättelser, 

återberättade av dem själva eller någon dem närstående. Dessa kvinnor har varit utsatta för trafficking, 

och det är deras återberättade upplevelser som utgör grunden för min analys. Jag har som utgångspunkt 

ett sociologiskt och feministiskt perspektiv med fokus på en världslig ekonomisk obalans och en manlig 

dominans i samhället när jag analyserar fältet. Att uppmärksamma dessa berättelser är av största vikt, för 

att på så vis få en bättre förståelse för varför fenomenet existerar. Jag kommer använda mig av ett 

intersektionellt perspektiv, då det intersektionella perspektivet syftar till att visa hur olika faktorer så 

som klass, kön och etnicitet samverkar och skapar maktobalans. Jag syftar även till att sätta frågorna i en 

europeisk kontext, i och med levnadsberättelsernas existens och att dessa kvinnor anlänt till Väst- och 

Sydeuropa. Med detta vill jag föra fram att problematiken finns här runt omkring oss, att vi inte står 

utanför, och att handeln med människor även förekommer inom vårt lands gränser. 
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1.1 Syfte och frågeställning  

Trafficking är ett globalt samhällsproblem. Genom att studera levnadsberättelser om kvinnor som varit 

en del av traffickingindustrin, återberättade av kvinnorna själva eller någon dem närstående, och 

analysera deras berättelser vill jag kunna bidra till en ökad insikt om de strukturer som medverkar till att 

kvinnor blir handelsvaror i en globaliserad värld. Dessa strukturer kan beskrivas med två begreppspar, 

globalisering/klass och kön/omsorg.  

Syftet med denna uppsats är dels att utifrån ett intersektionellt perspektiv analysera de strukturella 

faktorer - globalisering/klass och kön/omsorg - som lyfts fram i kvinnornas levnadsberättelser, dels att 

utifrån denna analys diskutera relationen mellan begreppen trafficking, prostitution och omsorg.  

Hur kan globalisering, socioekonomi och traditionella könsroller förstås i relation till kvinnornas 

levnadsberättelser? På vilket sätt kan dessa berättelser synliggöra existerande sociala strukturer samt ge 

en möjlig förklaring till varför kvinnorna hamnat i trafficking? Vilken är relationen mellan begreppen 

trafficking, prostitution och omsorg?    

 

2. Tidigare forskning  

Människohandel innebär rekrytering, transport, överföring, hysande eller mottagande av personer genom hot eller 

bruk av våld eller andra former av tvång, bortförande, bedrägeri, vilseledande, maktmissbruk eller missbruk av en 

persons utsatta belägenhet eller givande eller mottagande av betalning eller förmåner för att erhålla samtycke från en 

person som har kontroll över en anan person i syfte att utnyttja denna person. Utnyttjande skall innebära åtminstone 

utnyttjande av andras prostitution eller andra former av sexuellt utnyttjande tvångsarbete eller tvångstjänst, slaveri 

eller med slaveri jämförbara bruk och sedvänjor träldom eller avlägsnade av organ. 

Den internationella definitionen av människohandel återfinns i FN:s protokoll Protocol to Prevent, 

Suppress and Punish Trafficking in Persons, artikel 3, paragraf a (www.regeringen.se ).  

Efter att nu ha klargjort för hur den internationella definitionen av människohandel beskriver 

fenomenet vill jag nu gå över till att utveckla och presentera hur två olika svenska författare, 

socialantropologen Petra Östergren och frilansskribenten Kajsa Ekis Ekman förhåller sig till ämnet i 

tidigare gjorda studier. Jag ämnar även föra in ett globalt perspektiv och kommer därför presentera det 

material som författaren Barbara Ehrenreich och sociologen Arlie Russell Hochschild tidigare 

presenterat. 

http://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CTOC/index.html
http://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CTOC/index.html
http://www.regeringen.se/
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2.1 Fenomenet trafficking och prostitution  

Med utgångspunkt i den tidigare forskningen kan man konstatera att man kan analysera trafficking och 

prostitution på flera olika sätt och således även dra olika slutsatser rörande fenomenet. Vissa väljer att 

tydliggöra friheten i valet att vara prostituerad, medan andra istället menar att det i en majoritet av 

fallen finns ett tydligt samband mellan vilken position en kvinna innehar i samhället och huruvida hon 

blir prostituerad eller inte. Ytterligare är det möjligt att utveckla analysen så att den även inkluderar 

ordet omsorg och dess koppling till trafficking och prostitution.    

Socialantropologen Petra Östergren har skrivit boken Porr, horor och feminister (2006). Östergren 

menar att begreppet prostituerad inte är lämpligt att använda eftersom det antyder en passivitet hos 

kvinnan och att hon inte själv är aktiv. Därav föredrar Östergren ordet sexarbetare eller sexsäljare då 

hon menar att det är en mer rättvis beskrivning av det som sker, nämligen en inkomstbringande 

aktivitet för människor av både manligt och kvinnligt kön. Man bör enligt Östergren inte skilja mellan 

påtvingad och frivillig prostitution med anledningen att en uppdelning kan ge fördomsfulla antaganden 

om att den påtvingade prostitutionen är något som drabbar kvinnor från lägre klasser eller från 

Öststater, medan frivillig prostitution är något som vita medelklasskvinnor ägnar sig åt. Ett annat 

argument är att alla typer av arbete antingen är frivilliga eller påtvingade oavsett inom vilken sektor 

man befinner sig. Prostitution är ett arbete jämförligt med andra arbeten enligt Östergren. Hon belyser 

också att människohandel är något som sker inom många olika sektorer varav prostitution är en. Vidare 

poängterar Östergren att hon i sin analys talar om och fokuserar på vuxna människor som har givit sitt 

samtycke till handlingar med sexuella innebörder. Hon har dessutom gjort ett medvetet val och 

utelämnat material som kan motsäga bilden av att prostitution sker efter ett fritt och aktivt val där alla 

parter blir nöjda och tillfredsställda (Östergren 2006:53, 45-49). 

De sexsäljare som Östergren valde att intervjua för att få material till sin bok var framförallt kvinnor 

med goda erfarenheter av prostitution. Hon ansåg att dessa intervjuer lämpade sig väl då hon sökte 

finna svar på vad sexsäljare tycker och tänker och inte dokumentera hur kvinnor kan fara illa inom 

prostitutionens värld. Östergren nämner dock att hon är medveten om att det finns kvinnor som mår 

dåligt av prostitution och som inte av egen fri vilja säljer sin kropp, men det är inte dessa historier som 

intresserar henne eller som hon väljer att fokusera på. Problematiken kring trafficking och prostitution 

utelämnas i analysen till förmån för berättelser som indikerar att det för dessa kvinnor har varit ett 

aktivt val att börja sälja sex. En kvinna vid namn Ingegärd förklarar att prostitution inte är värre än en 

parrelation mellan en man och kvinna, att en kvinna är självständig när hon säljer sex och inte behöver 

vara ett ”offer”. Östergren väljer att redogöra för att flertalet av kvinnorna känner sig förtryckta av 
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feminister som de anser föraktar dem och saknar äkta medkänsla och förståelse. Kvinnorna lyfter fram 

att det är ett fritt val och att de säljer sex med glädje, men att feminister saknar förståelse för deras lite 

annorlunda levnadsval (Ibid 2006:168–190). 

Frilansskribenten Kajsa Ekis Ekman har skrivit boken Varat och varan: Prostitution, 

surrogatmödraskap och den delade människan. Hon delar inte Östergrens åsikter i frågan om 

prostitution utan tar ett annat ställningstagande. Ekis Ekman skriver att det finns en växande 

uppfattning i världen att prostitution är ett ”arbete som alla andra” och att begreppet sexarbetare 

därmed har blivit en allt vanligare benämning. Begreppsdefinitionen indikerar att vi inte längre ska 

benämna det som prostitution, utan som ett normalt, vanligt arbete som involverar sex, alltså 

sexarbetare. Regeringar kan få tillgång till stora intäkter om man legaliserar prostitution och det finns 

lobbygrupper som för en aktiv verksamhet för att ändra människors moraliska inställning till frågan så 

att prostitution först och främst legaliseras moraliskt innan det även rent lagligt blir legaliserat. I 

Vecko-Revyn som är en tidning som riktar sig till tjejer i de yngre tonåren publicerades det år 2007 en 

artikel vars rubrik vars Jag säljer sex och gillar det också. I artikeln framhävs de positiva sidorna med 

att var prostituerad och alla pengar som finns att tjäna inom industrin. Förespråkarna för den här typen 

av idéer tenderar att förneka det faktum att prostitution är en starkt könad företeelse, där majoriteten 

av de prostituerade är kvinnor och majoriteten av köparna är män. 98 % av världens prostituerade är 

kvinnor. Prostitution handlar således om relationer mellan män och kvinnor och hur de förhåller sig till 

varandra och kan därmed inte göras till ett neutralt fenomen och handling (Ekis Ekman 2010: 12-14). 

Ekis Ekman refererar till den svenska forskningen och den prostitutionsutredning som startades år 

1977. Utredningen var då unik i sitt slag i och med att utredarna under tre års tid befann sig ute på 

fältet och intervjuade de prostituerade, männen som gick till dem och andra individer som befann sig i 

den här typen av miljö.  Syftet var att inte enbart kartlägga fenomenet utan att faktiskt försöka förstå 

det och dess orsaker. Forskarna undvek att framställa prostituerade kvinnor som avvikande och 

därmed sätta dem utanför den samhälleliga kontexten. Resultatet i den åttahundra sidor långa 

rapporten indikerar att prostitution är en mycket koncentrerad form av det i samhället existerande 

förhållandet mellan könen. Prostitution är således ett fenomen där relationen mellan könen dras till sin 

spets och skapar en samhällig ojämlikhet. Ekis Ekman menar att bilden av att vara ett passivt offer 

eller ett aktivt subjekt inte stämmer. Det är fullt möjligt att vara båda delarna, men genom att 

tabubelägga offret, att koppla det till ett särskilt beteende samt hävda att föreställningen om offret inte 

stämmer utan att den utsatta människan tvärtom är aktiv i sitt fria val skapas en acceptans av den 

sociala ordningen med klassamhället, prostitution och de globala ojämlikheterna. I samband med dessa 
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diskussioner tar Ekis Ekman även upp trafficking som social företeelse och att lobbygrupper vid sidan 

av prostitution även försöker rentvå detta fenomen genom att säga att kvinnorna är migrerande 

sexarbetare som tagit aktiva och självständiga val. Enligt Ekis Ekman är detta ett tecken på en grov 

förenkling av en global problematik där människor skuldsätts och utnyttjas (Ibid 2010:23–36).  

Ekis Ekman för ett intressant resonemang och jag vill i min uppsats göra en vidareutveckling av 

vederbörandes argumentation, nämligen vikten av att hänsyn tas till vilka orsaker som ligger till grund 

för relationen mellan trafficking och prostitution. Att hänvisa till det ”aktiva och fria valet” är att göra 

en förenkling av ett mycket komplext problem. Jag ämnar därför undersöka denna komplexitet. De 

åsikter Östergren för fram är relevanta och jag stödjer hennes tes rörande att det finns kvinnor som av 

egen fri vilja, utan att ha blivit manipulerade och utan att må dåligt av det säljer sex. Dock framstår 

dessa kvinnor i Ekis Ekmans analys vara i minoritetsposition och det är den åsikten jag främst delar. 

För att få en nyanserad bild av situation bör man ta hänsyn till de fakta som presenteras, respektera de 

inblandade och analysera båda sidor av myntet. Dock bör det göras klart att endast för att det inom en 

viss grupp finns enskilda individer som anser verksamheten vara bra för dem personligen så behöver 

inte den åsikten delas av majoriteten av de inblandade. Det är därför av stor vikt att det sker mer 

forskning inom ämnet, att man utreder prostitutionens och traffickingens grundorsaker och vilka 

konsekvenser det ger i berörda parters liv och i samhället i stort.  

Det finns ytterligare forskning på fältet och däribland finns det studier som pekar på att omsorgsarbete 

även innehåller känslor och att det går att se en koppling till prostitution. Författaren Barbara 

Ehrenreich och sociologen Arlie Russell Hochschild menar att kvinnor från fattigare länder emigrerar 

till mer förmögna länder för att göra de typiska kvinnliga sysslorna i hemmen, således ta hand om 

barn, tvätta, laga mat, diska, städa men även att i vissa fall ha sex med mannen i hushållet. Det är män 

i rikare länder som kan hållas ansvariga för det behov av utländska prostituerade som existerar i 

samhället. Prostitution är en verksamhet som många kvinnor vill undvika, men emigrantkvinnor utför 

ofta de mest oönskade sysslorna och därmed även prostitution. Det finns en förställning om den 

exotiska kvinnan och hon tros ofta ha en fallenhet för omvårdnad, vara foglig och ha en önskan att 

behaga sin nästa. Uppfattningar som dessa leder till en tro att kvinnorna faktisk vill sälja sina kroppar 

och vara männens behag. Ehrenreich och Hochschild framhåller att i den tidiga fasen av imperialism 

tog man i de koloniserade länderna tillvara naturresurser och jordbruksprodukter som till exempel 

metall och socker. Idag söker de tidigare kolonisatörerna tillsammans med övriga rika länder, även 

efter något annat som är svårare att mäta i gram och pengar. Detta ”någonting” kan mycket väl liknas 

vid omsorg och kärlek. Det går att likna vid en brunn som har sinat där de rika delarna av världen har 
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konsumerat sina tillgångar och lider brist på värdefulla känslor och sex. Därför emigrerar kvinnor från 

lägre klasser, dock inte alltid från de allra lägsta men ofta med erfarenheter av ekonomisk utsatthet, 

från söder till norr, från fattiga länder till rika länder för att erbjuda det som fattas, omsorg och sex. 

Migration är på intet sätt ett nytt fenomen men antalet kvinnor som på eget initiativ väljer att emigrera 

eller som blir tvingade till det är större än någonsin innan (Ehrenreich & Hochschild 2003: 2-13). 

 

3. Teori 

I detta avsnitt kommer jag redogöra för en del av den litteratur som jag arbetar utifrån. Som teoretisk 

utgångspunkt kommer jag främst använda mig av feministisk forskning som utgår från ett 

intersektionellt perspektiv. Teorin ämnar förklara trafficking som fenomen och dess relation till en 

globaliserad värld. Feminism är dock en mycket bred teori och inom ramen för detta kan det 

intersektionella perspektivet konkretisera samt synliggöra en maktobalans utifrån flera maktaxlar och 

hur dessa interagerar. 

 

3.1 Intersektionalitet 

Ekonomihistorikern Paulina de los Reyes och sociologen Diana Mulinari har skrivit boken 

Intersektionalitet: Kritiska reflektioner över (o)jämlikhetens landskap (2005). I boken studerar 

författarna begreppet intersektionalitet och hur kön, klass och etnicitet simultant skapar maktrelationer. 

Begreppet är relevant för förståelsen av komplexiteten i globala och heterogena maktrelationer där 

föreställningar om vithet, könstillhörighet, klasstillhörighet, nationalitet och heterosexualitet tillsammans 

bildar en väv som skapar underordning och ojämlikhet. Begrepp som vi och dem ifrågasätts och hur de 

skapar sociala koder och normer. Det intersektionella perspektivet vidgar därför ramarna vid 

feministiska analyser av globala processer och problematiserar maktens komplexitet, rörlighet samt på 

vilket sätt ojämlikhet uppkommer och existerar (de los Reyes & Mulinari: 2005).  

Black feminism är ett exempel på ett perspektiv som influerat intersektionalitetsteoretiker. Begreppet 

växte fram i USA under 1970-talet och var en reaktion på den hegemoniska ”vita” feminismen. Teorin 

bygger på att svarta kvinnor är dubbelt förtrycka och riktar en kritik mot den traditionella feminismens 

osynliggörande av alternativa erfarenheter. De los Reyes och Mulinari argumenterar i boken för att det 

intersektionella perspektivet är en reaktion på den vita feminismens överlägsenhet och exkludering av 
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andra praktiker och erfarenheter. Genom att belysa kopplingen mellan kön och ras tydliggörs en 

medvetenhet om ett patriarkalt och rasifierat samhälle. (de los Reyes & Mulinari: 2005: 15, 54-58).  

Intersektionalitetsperspektivet möjliggör en ökad förståelse av den djupa komplexitet av ojämlikhet som 

återfinns i de levnadsberättelser som jag studerar. I levnadsberättelserna finns det inslag av patriarkala 

samhällsmönster och klass, kön och globalisering är av betydelse för vilka omständigheter kvinnorna har 

befunnit sig i. Det är därför omöjligt att utgå från endast en maktaxel, tillexempel kön utan att undersöka 

hur flera olika faktorer samverkar på ett komplext vis.  

Statsvetarna Sally Cameron och Edward Newman menar att det finns framträdande strukturer i form av 

avsaknad av ekonomiskt kapital, globalisering samt skilda attityder gentemot kvinnor och män som 

ligger till grund för att trafficking som fenomen existerar. Denna vokabulär - ekonomi, globalisering, 

och attityder gentemot män och kvinnor - tyder på ett intersektionellt förhållningssätt då de tagit hänsyn 

till klass, etnicitet och kön (Cameron & Newman 2008: 21). 

 

3.2 Omsorg och prostitution i en global värld  

Globaliseringens tydliga framväxt och skapandet av en ny form av internationell arbetsdelning synliggör 

att människor och deras kapital förflyttar sig. Det synliggör även upplösandet av en tidigare uppdelning 

av världens olika regioner. Det faktum att kapitalet är rörligt möjliggör en ökad konsumtion av varor och 

tjänster för den delen av befolkningen som tillhör eliten. Västerländska rika ekonomier attraherar en 

snabbt växande grupp människor som vill arbetskraftsinvandra. Mot bakgrund av arbetsmarknadens 

globalisering kan kön och ras än mer kopplas samman med framväxten av klasstillhörighet. Det framgår 

dock att flödet av arbetskraft, kapital och varor existerar parallellt men en ökad nationalism, höga 

tullavgifter och en för västvärlden restriktiv invandrings- och flyktingpolitik. Det finns därmed en 

motsägelse i globaliseringen där arbetskraftsinvandrare är menade fylla tomrummen i västvärldens 

åldrade, bekönade och rasifierade arbetsmarknad. Den globala arbetsmarknaden organiseras således 

kring kön, klass och etnicitet. Det går idag att finna illegal och legal arbetskraft vars syfte är att 

tillgodose den starka medelklassens begär efter ”hushållsnära tjänster”. Arbetets organisering i en global 

värld, och skapandet av makt och överordning gör det nödvändigt att studera den rådande 

världsordningen utifrån ett intersektionellt perspektiv (de los Reyes & Mulinari: 2005). 

Författaren Barbara Ehrenreich och sociologen Arlie Russell Hochschild är redaktörer för antologin 

Global Women: Nannies, Maids and Sex Workers in the New Economy (2003). I denna studerar 

sociologer och samhällsvetare hur den globala kapitalismen världen över påverkar och formar kvinnors 



9 
 

liv. Den belyser migration och kapitalets förflyttningar och hur kvinnor från mindre rika länder förflyttar 

sig i världen för att vara tillgängliga där det finns behov för deras tjänster. Det är en global arbetsdelning 

där fattiga kvinnor har som syfte att arbeta för medel- och höginkomsttagare i rikare länder där familjer 

försöker kombinera yrkesliv och familjeliv i en positiv ekvation. Kvinnorna som lämnat sina hemländer 

har i sin tur lämnat bort sina barn till någon annan för att de ska bli omhändertagna. Det bildar en 

omsorgskedja. Det behöver inte nödvändigtvis enbart handla om hushållsarbete och barnpassning för att 

det ska vara en omsorgskedja, prostitution kan också inkluderas i begreppet då många prostituerade 

lever i en komplex värld där de förväntas ta hand om kundernas behov och behaga. Många prostituerade 

utsätts för övergrepp men deras yttersta syfte är att behaga och det i sig kan tolkas som omsorg för den 

andres behov. För en del emigrantarbetande kvinnor ingår det i arbetssysslorna att dels sköta 

hushållssysslorna och dels att sköta om arbetsgivarens sexuella behov. Ytterst handlar deras bok om 

relationer, hur vi förhåller oss till våra medmänniskor och att det västvärlden numera vill ha från 

utvecklingsländerna inte är ländernas naturtillgångar utan invånarnas kärlek och omtanke (Ehrenreich & 

Hochschild: 2003). Ehrenreich och Hochschild diskuterar främst kvinnor som emigrerar frivilligt och 

emigrationens orsaker och konsekvenser, men de belyser även att ett stort antal kvinnor och flickor 

hamnar i människohandlarnas händer, blir sålda och tvingas att utföra uppgifter de önskar att de 

undslapp, vanligtvis prostitution. Deras analys av situationen bidrar därför till min analys då de 

poängterar flertalet centrala aspekter och redogör för de globala omsorgskedjorna.  

I boken Doing the dirty work? The Global Politics of Domestic Labour redogör sociologen Bridget 

Anderson bland annat för de maktförhållanden som uppstår mellan arbetsgivare och deras anställda 

omsorgsarbetare. När en familj anställer en omsorgsarbetare köper familjen inte enbart en tjänst som 

skall utföras utan även rättigheten att bestämma över en annan människa. Det är vanligt förekommande 

att arbetsgivare söker efter en person med en viss typ av personlighet när de ska anställa någon som ska 

arbeta i hemmet. De vill alltså ha något mer än just själva arbetskraften, de vill ha en viss typ av 

arbetskraft (Anderson 2000 113-114).  

Boken kan ses som ett komplement till den diskussion som förs hos Ehrenreich och Hochschild där det 

framkommer att det finns en glidning mellan omsorg och prostitution. Prostitution kan tecknas som 

omsorg i dess grövsta form där en människa köper en tjänst men även rätten att i en väldigt hög grad 

bestämma över en annan människa. I förlängningen leder det till en koppling mellan trafficking och 

prostitution. Hos Bridget Anderson konkritiseras frågan än mer och med hjälp av det intersektionella 

perspektivet kan man förklara de strukturer som presenteras i böckerna, hur klass, kön och etnicitet 
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simultant skapar maktrelationer och hur man kan koppla globala omsorgskedjor, migration, trafficking 

och prostitution till varandra i en väv av ojämlikhet och underordning.  

 

4. Metod  

Min uppsats tar sin utgångspunk i sekundära data, såsom böcker och artiklar. En av anledningarna är att 

jag redan innan arbetet tog sin början såg ett tydligt problem med att få tillträde till och kunna göra 

faktiska intervjuer med människor som på ett eller annat sätt varit involverade i sexuell trafficking. Jag 

har även tagit hänsyn till de etiska aspekterna och vad jag som student på grundnivå faktiskt känner mig 

bekväm med att utföra och på vilket sätt jag vill närma mig och undersöka mitt forskningsområde. Mina 

kunskaper och erfarenheter av att utföra intervjuer är begränsade och att då genomföra en intervju inom 

ett mycket känsligt och omdebatterat ämne upplever jag inte vara etisk korrekt. Mot bakgrund av detta 

föll mitt metodval på levnadsberättelse och den narrativa metoden. Det är detta som har varit mitt 

analysredskap under arbetets gång.   

 

4.1 Hermeneutik 

Inom hermeneutiken är de epistemologiska frågorna av mycket central karaktär. Det innebär att det är 

subjektet och dennes vetskap och kunskaper om livet som står i centrum. Man vill inom hermeneutiken 

utforska sociala fenomen och tolka subjektets egna upplevelser, detta kan bland annat göras genom att 

tolka texter. I tolkningsprocessen av en text bör forskaren vara medveten om att man i de olika delarna 

kan förstå och relatera till helheten. Forskaren bör därmed vara flexibel i sitt perspektiv och växla mellan 

att se delen och helheten (Lundin 2008: 102-107).  

Den hermeneutiska läran är relevant för min uppsats då jag kommer låta subjektet, alltså kvinnorna, få 

stå i centrum. Det är dessa kvinnors erfarenheter som jag kommer utforska och jag kommer tolka deras 

upplevelser. I ett försök att göra en adekvat analys kommer jag göra mitt yttersta för att växla mellan 

olika perspektiv och både se deras unika berättelse i sig men också se dem som en del av helheten. Med 

detta menar jag att jag kommer se deras personliga upplevelser av trafficking som en del av den stora 

industrin som finns kring trafficking och bland annat sätta det i relation till begreppet prostitution.  

 

 



11 
 

4.2 Narrativ teori och metod  

Sociologen och genusforskaren Anna Johansson skriver i boken Narrativ teori och metod om 

levnadsberättelsen och dess funktion inom forskningen. Med hjälp av berättandet kan vi människor ge 

en struktur, sammanhang och mening till det som vi har upplevt. Utifrån vårt berättande skapas det en 

ordning och språket skapar vår sociala verklighet (Johnsson 2005: 17-18).  

Sociologen Magnus Karlsson redogör i antologin Uppdrag: Forskning för hur en enskild individs 

livshistoria kan hjälpa forskaren att förstå sociala strukturer i samhället i stort. Individens universum kan 

avslöja någonting som skulle vara svårt att uppfatta med andra metoder. Genom att foga samman 

personens upplevelser och den samhälliga kontexten träder en verklighet som varit skymd i dunkel fram. 

Individ och samhälle verkar tillsammans och individen låter sig påverkas av särskilda kulturella element.  

Det leder oss fram till slutsatsen att individen är ett mikrokosmos av samhället i stort och den kultur som 

hon tillhör. Viktigt är dock att man i analysen av sitt material ser bortom de handlingar som individen 

har utfört och istället ser handlingarna som delar av samhällets seder och bruk. Med utgångspunkt i detta 

kan man med ny blick se hur alla nya handlingar grundar sig i en tradition av inlärda vanor. Man bör i 

analysen dels ta hänsyn till dessa traditioner och dels komma ihåg att noga fläta samman det 

samhälleliga inflytandet som individen påverkas av med de faktorer som ger den enskilda individen 

hennes utgångspunk och förutsättningar (Karlsson 2008:138-143, 150-153). 

Det finns dock en problematik med att utgå från livsberättelser som forskningsmetod och det är 

representativiteten. Det är mycket svårt att styrka argumenten om vilka faktorer som var avgörande i 

valet av berättelser. Svårigheten ligger bland annat i att verifiera den kvalitativa analysen, men 

livsberättelsen är en legitim vetenskaplig metod som vid gott utförande kan fylla kunskapsluckor om 

samhället. Det bör tydliggöras att i analysen av livsberättelsen så är forskarens egna erfarenheter och 

kunskaper inom det område som han/hon närmat sig mycket viktiga för att analysen ska kunna ge en 

rättmätig bild av individen och samhället (Karlsson 2008: 141-142).  

Den narrativa forskningsmetoden handlar i grunden om tolkningen av det tillhandahållna materialet. Det 

är tolkningen som utgör kärnan i analysen. Man bör då komma ihåg att varje berättelse kan tolkas på 

flera olika sätt och att man som forskare aldrig kan få ett absolut tillträde till en annan persons 

erfarenhet. En livsberättelse kan inte läsas som en absolut sanning eller som en exakt skildring av vad 

som faktiskt hänt i ett liv. Det som lyfts fram och presenteras i analysen är alltid bundet till en kontext. 

Som undersökande forskare gör man en aktiv tolkning av berättelsen och ger de upplevda erfarenheterna 

en betydelse. Livsberättelsen är således inte meningsfull i sig själv utan får sin mening först efter att man 
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tolkat berättelsen utifrån sin kulturella kontext, etnicitet, genus och klass. Man söker således inte en 

absolut sanning men man kan göra en validering av analysens tillförlitlighet. Det finns bland annat ett 

krav på sammanhang, vilket betyder att de olika delarna av tolkningen tillsammans skapar en 

meningsfull bild (Johansson 2005: 227, 27-30, 313-317). Såldes är inte heller mitt material en absolut 

sanning utan min tolkning av det spelar också en viktig roll. Det finns dock ett sammanhang och en 

kontext i livsberättelserna som indikerar ett samband och tillsammans skapar de tilltro och ger en 

meningsfull bild i analysen av trafficking och prostitution. 

I och med att jag redan innan jag påbörjat arbetet med att analysera de existerande livsberättelserna har 

ett intresse i frågor som berör ämnen som trafficking och prostitution öppnar det för möjligheten att jag i 

ett senare skede av uppsatsen lättare ska kunna relatera livsberättelserna till samhället och sätta 

kvinnornas berättelser i ett större samhälleligt perspektiv. Detta skulle vara omöjligt om jag saknade 

förkunskaper. Mitt genuina intresse och engagemang i frågan kan även förklara varför jag valde att 

skriva om ämnet. Jag har även i största möjliga mån skaffat mig ytterligare och mer djupgående 

kunskaper om trafficking som är relaterad till sexuellt utnyttjande. Jag är dock medveten om att jag själv 

som person utgör en viktig del i tolkningsprocessen. De analyser som jag gör baseras på mina 

erfarenheter som ung, vit, svensk kvinna i ett visst socialt och kulturellt sammanhang. Mina 

erfarenheter, känslor och tankar är det som formar uppsatsen och de tolkningar som jag gör. Det 

kommer då vara möjligt för mig att mot bakgrund av mina kunskaper om ämnet och samhället kunna 

närma mig och identifiera kärnan, vilka faktorer som leder till att kvinnor och unga flickor hamnar i den 

sexuella traffickingen och hur sambandet med prostitution ser ut. 

 

4.3 Material 

Således, i denna kvalitativa studie har jag framförallt valt att utgå från korta livsberättelser som är 

återberättade av ett antal olika personer i skriftlig form. Detta för att sedan i relation till mina 

förkunskaper i ämnet och om samhället i stort applicera det i en analys av ett samhällsfenomen.  

Materialet som jag har utgått från är publicerat i juni år 2007 av partnerskapet Samverkan mot 

Trafficking, som startades under år 2005. Samverkan mot trafficking fungerade under ett par års tid som 

en plattform för olika aktiviteter i en arbetsprocess för att förhindra människohandel, ge de drabbade ett 

värdigt stöd samt verka opinionsbildande mot trafficking. Sammanlagt medverkade ett tjugotal 

myndigheter och deltagare från det civila samhället för att bistå samarbetet mellan statliga och ideella 

organisationer. Arbetet skedde dels på ett nationellt plan och dels på ett internationellt plan. Projektet 
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genomfördes som ett utvecklingspartnerskap inom the European Community Initiative Programme, 

EQUAL, och var i Sverige ett av de största initiativen mot människohandel som någonsin förekommit i 

landet (www.sammverkanmottrafficking.se). 

Det fanns på Samverkan mot traffickings hemsida möjlighet för människor från hela världen att på sina 

egna språk teckna ner sina erfarenheter av trafficking och den globala problematiken. Ett urval av de på 

hemsidan återberättade berättelserna publicerades sedan i ett häfte och gavs ut. Majoriteten av 

berättelserna är berättade av kvinnor och unga flickor som har sitt ursprung Afrika och Europa. Dessa 

kvinnor har antingen blivit eller riskerat att bli utsatta för trafficking. De som har blivit utsatta för 

trafficking har antingen under falska förespeglingar blivit lovade en bättre framtid utomlands och därför 

frivilligt lämnat sina hem eller så har de mot sin egen vilja blivit förda till andra länder. Väl på plats har 

de blivit fråntagna sina pass och väldigt ofta förekommer både psykisk och fysiskt våld samt 

återupprepade sexuella övergrepp (www.sammverkanmottrafficking.se). 

Det var 38 berättelser som publicerades i häftet som har titeln Life Stories. Jag har läst och studerat 

samtliga berättelser, men det är 9 stycken som jag valt ut för att studera extra noggrant. Detta för att 

kunna arbeta med ett mer lätthanterligt material. I min uppsats har jag valt att utgå från två huvudteman 

som jag finner intressanta att studera utifrån ett intersektionellt perspektiv. Dessa är globalisering/klass 

och kön/omsorg. Det bör dock nämnas att begreppet klass kan innefatta mer än endast en avsaknad av 

ekonomiskt kapital, som är det som jag refererar till i mitt tema. Mitt urval bland berättelserna baserades 

på det innehållsmässiga och om jag ansåg att kvinnornas berättelser tillförde något av relevans inom de 

olika kategorierna. Vissa historier är mer utförliga och konkret berättade än andra och det är ett urval av 

dessa berättelser som jag valt att fokusera på i min uppsats. Det bör dock nämnas att så gott som alla 

berättelser i häftet har en mycket likartad struktur och gemensamma omständigheter. 

 

4.4 Urval 

De nio utvalda levnadsberättelserna är sociologiskt intressanta då de berör individers handlande och 

socialt pågående processer, och därför väljer jag att utgå från detta empiriska material och grunda min 

uppsats på dessa berättelser. Det bör uppmärksammas att berättelserna är av kortare karaktär och inte 

alltid redogör för personens hela livslopp, men det i sig behöver inte vara ett problem. Livsberättelserna 

har en gemensam beröringspunkt då de redogör för en specifik period i kvinnornas liv, och de berättelser 

som jag har valt att analysera har i många fall flera gemensamma nämnare, som ekonomisk bakgrund, 

drömmar och förhoppningar. Det skapar en legitimitet i berättelserna som tydliggör strukturella mönster 

http://www.sammverkanmottrafficking.se/
http://www.sammverkanmottrafficking.se/
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och visar att det trots begränsningen i textomfattningen finns styrkor i berättelserna. Jag ser det som en 

styrka att kvinnorna själva, och i vissa fall personer i deras absoluta närhet, har delat med sig av sina 

erfarenheter och skrivit ner sina erfarenheter av trafficking. Jag ser det också som någonting positivt att 

analysen berör flertalet berättelser och inte endast koncentrerar sig på en enskild berättelse. Jag kommer 

nu göra en kort presentation av de nio kvinnorna som kommer ta särskild stor plats, därefter tar nästa 

kapitel vid, i vilket jag analyserar berättelserna. De namn som jag kommer att presentera är i åtta fall av 

nio de namn som kvinnorna själva omnämner sig med. Det är alltså deras egna namn och de omges inte 

av en anonymitet då de själva valt att delge sina erfarenheter.   

En anonym kvinna som jag väljer att kalla för Larysa kommer från Ukraina. Hon skulle arbeta i 

Grekland och kom där att utsättas för sexuellt utnyttjande och grova övergrepp.  

Z kommer från Ryssland och är ensamstående mamma till ett barn. Hon kom till Grekland för att arbeta 

som servitris men blev inlåst i en lägenhet och tvingades till prostitution. 

Sasha kommer från Tjeckien och har ett barn. Hon blev erbjuden ett jobb som dansare i Tyskland. I 

Tyskland fick hon veta att hon var köpt och att hon numer var prostituerad. Hon fördes sedan till 

Nederländerna och sattes i ett fönster i ”red light district” i Amsterdam.  

Hana kommer från ett rysktalande område och är ensamstående mamma till ett barn. Hon blev erbjuden 

ett jobb på en fin restaurang i Stockholm. Hon blev inlåst i en lägenhet i en förort till Stockholm och 

tvingades till prostitution.  

Maija kommer från Lettland, och är efter makens död ensamstående mamma till två barn. Hon är 

akademiker med övre medelklassbakgrund. För att försörja sin familj tog hon ett arbete som 

matematiklärare åt sonen i en familj i Tyskland. Hon kom till en väldigt fin villa där mannen sa att han 

var hennes ägare och att hon skulle städa huset noggrant varje dag och utföra sexuella tjänster på 

helgerna.  

Inta kommer från Lettland. En ny kvinnlig vän förmedlade kontakten med en svensk man som ville ha 

en lettisk flickvän. Inta blev bjuden till Sverige. När hon kom till den bar mannen sagt sig äga sattes hon 

under bevakning och blev tvingad till prostitution. 

Nadia kommer från Moldavien och är sedan maken mördats ensamstående mamma till ett barn. 

Tillsammans med en kompis följde hon med en ung man till Ungern då han lovat dem att ta dem vidare 

ut i Europa. Där blev hon såld till albanska människohandlare och kom via Albanien till Italien där hon 

tvingades till prostitution.  
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Aliona kommer från Moldavien och har ett barn. Hon hamnade i människohandel och hade många olika 

ägare som tvingade henne till prostitution.  

Helen är från Nigeria och hon har aldrig gått i skolan. Hon träffade en man som lovade henne lagligt 

arbete i Europa. Hon togs till en bydoktor som utförde svart magi på henne. Hon kom slutligen till 

Italien där hon tvingades till prostitution.  

 

5. Analys  

För att förstå fenomenet sexuell trafficking, då en människa tvingas till prostitution eller till att utföra 

andra typer av sexuella aktiviteter, så som att arbeta på strippklubbar eller inom pornografin, är det av 

största vikt att man tar hänsyn till ett flertal olika aspekter. Enligt statsvetarna Sally Cameron och 

Edward Newman finns det ett flertal faktorer som medverkar till att den sexuella traffickingen existerar, 

bland annat saknas det i många länder lagar och regleringar som omfattar trafficking, och även om 

lagarna finns så efterföljs de inte alltid. Detta är nära förbundet med det faktum att många länder lider av 

korruption och har en utbredd organiserad brottslighet som ogärna ser att en för dem ytterst lukrativ 

inkomstkälla försvinner på grund av åtgärdssatsningar och hårdare regler. Huvudproblematiken är dock 

av en mer strukturell karaktär som bland annat innefattar, globalisering, avsaknaden av ekonomiskt 

kapital, skilda attityder gentemot kvinnor och män och att det finns en efterfrågan av prostituerade. 

(Jeffreys 2009: 152; Cameron & Newman 2008: 21).  

 

5.1 Globalisering och klasstillhörighet 

Globalisering är ett av ledordorden i studien av trafficking. Med detta uttryck avser jag i det här fallet de 

förflyttningar som människor gör i världen, alltså hur människor reser och på andra sätt förflyttar sig 

mellan olika länder (Sassen 2003:254-256). Dessa förflyttningar utgör en bas för de personer som är 

involverade i människohandeln och ger förutsättningar för att en världsomspännande människohandel 

ska kunna existera. Möjligheten att förflytta sig över nationers gränser är dock inte lika för alla. Det 

förekommer en exkludering av vissa människor då det är den västerländska kulturella identiteten som 

dominerar världsordningen med starka ekonomiska förutsättningar och goda politiska relationer. 

Härigenom uppstår det ett maktförhållande mellan väst och öst, nord och syd, således mellan rika och 

fattiga länder (de los Reyes & Mulinari 2005:63-66). I kvinnornas berättelser exemplifieras det faktum 
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att möjligheterna att förflytta sig inte är lika för alla i det existerande Schengensamarbetet. Samarbetet 

skapar en gemenskap mellan medlemsländerna medan övriga länder exkluderas. Flera av kvinnorna i 

mitt material anländer till EU och Schengen med falska resehandlingar. De är alltså exkluderade men tar 

en stor risk och gör sitt yttersta för att bli inkluderade i gemenskapen och få en tillhörighet. 

I boken Ras, nation, klass: Mångtydiga identiteter (2002) som är skriven av filosofen Etienne Balibar 

och sociologen Immanuel Wallerstein förklaras de strukturer som ligger till grund för att människor 

antingen exkluderas eller inkluderas. Det är nämligen så att de överlägsna kulturerna är de där 

individualism premieras och den samhälleliga gemenskapen skapas genom individualism. Dessa kulturer 

vill naturligtvis behålla sin maktposition, medan de kulturer som inte är överlägsna strävar efter att bli 

accepterade (Balibar & Wallerstein 2002:43-47). Fenomenet är kopplat till den nationalism som 

förekommer inom stater. En god nationalism är inkluderande i sin form och den bidrar till att bygga en 

gemenskap och man tolererar även andra nationalismer. En ond nationalism har ett maktbegär, utesluter 

oliktänkande och det som är annorlunda. Därmed förstörs gemenskapen. Nationer och gränser i sig är 

inte problematiska utan det är själva nationalismen som utgör problemet. Nationen möjliggör en 

etablering av en gräns gentemot de som inte anses tillhöra nationen. Detta skapar ett system där de som 

är inkluderade får en starkare gemenskap medan de som inte anses tillhöra gruppen exkluderas (Balibar 

& Wallerstein 2002: 70-77). Merparten av kvinnorna i mitt empiriska material är på grund av sin 

nationstillhörighet exkluderade från gemenskapen och det går att finna en del av orsaken till detta i 

förekomsten av nationalism. Den nationalism som återfinns i många Västeuropeiska länder och 

värnandet av att upprätthålla gränser leder till att de kvinnor som försöker bli en del av gemenskapen blir 

än mer utsatta och får en än lägre status i samhället.   

Globaliseringen har dock öppnat för möjligheten att anställa människor som är beredda att utföra ett 

arbete för en mycket lägre lön än vad den inhemska arbetsförda befolkningen kan acceptera. Detta är 

numera även en angelägenhet för regeringar runt om i världen som uppmuntrar att deras invånare 

emigrerar och sedan skickar hem pengar till resterande familjemedlemmar som bor kvar i hemlandet, för 

att på så vis hjälpa till att bygga upp landets ekonomi och göra den konkurrenskraftig. Det är vanligt att 

de uppmuntrar kvinnor att söka sig utomlands då de anses vara mer tillräkneliga och faktiskt skicka 

pengar till hemlandet istället för att spendera dem själva (Cameron & Newman 2008: 25-30; Ehrenreich 

& Hochschild 2003:7)  

Begreppet klass är nära sammankopplat med både globalisering och könstillhörighet men i berättelserna 

blir kopplingen till globalisering allra tydligast. Klassbegreppet kan omfatta fler dimensioner 
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än endast vilken tillgång till ekonomiskt kapital vederbörande har
1
. Vanligtvis kategoriseras dock en 

samhällsklass utifrån de personer som har liknande socioekonomiska förutsättningar. Med hjälp av 

konceptet klass som jag väljer att tolka utifrån en ekonomisk synvinkel vill jag belysa de maktstrukturer 

som kvinnorna indirekt eller direkt återger i sina berättelser. (Balibar & Wallerstein 2002: 153-156). 

Analysen av globaliseringen visar på övergripande strukturer där kvinnornas nationstillhörighet är nära 

sammankopplad med vilka ekonomiska förutsättningar de har, samt möjligheterna att förflytta sig över 

nationsgränserna. En analys av klassbegreppet visar hur dessa övergripande strukturer påverkar den 

individuella människan och hennes förutsättning i livet.   

Kvinnornas livsberättelser visar återkommande drag av både globalisering och klasstillhörighet. Även 

om det inte sägs rakt ut så kan man avläsa globaliseringens effekter i kvinnornas berättelser. 

Globaliseringen kommer därmed, med mina belägg att framstå som en ram runt nationstillhörighet som 

utgör en av dimensionerna i vem som säljs och vem som säljer. Det finns ett tydligt mönster som 

indikerar ett ekonomiskt maktförhållande mellan väst och öst, nord och syd i berättelserna. Som 

exempel kan vi tydliggöra vilken betydelse nationstillhörigheten har i fyra olika berättelser. Z kommer 

från en mycket isolerad del av Ryssland, tretton timmars bilresa från Moskva. Hon blev erbjuden en två 

månader lång anställning som cafébiträde i Grekland och hon blev lovad 3000€ i lön. Flygbiljetten och 

alla nödvändiga dokument skulle ordnas åt henne. Faktumet att Z är uppvuxen i Ryssland gjorde att hon 

var exkluderad från den europeiska gemenskapen. Hon litade på att hennes kontakt skulle ordna en 

caféanställning åt henne i EU och hon såg de fördelar som finns med en globaliserad värld. Istället kom 

hon att se globaliseringens baksida då hon istället för att få den utlovade anställningen blev ifråntagen 

sitt pass, inlåst i en lägenhet och fick veta att hon skulle bli fri efter 200 kundbesök.  

Nadia har liksom Z sett globaliseringens olägenheter där utnyttjande av människors svaga positioner 

sker dagligen. Nadia föddes i Moldavien och kom via Ungern till Albanien för att slutligen hamna i 

Italien. Hon beskriver globaliseringens baksida då hon bland annat citerar den man som lovat henne och 

hennes väninna en bättre framtid i Västeuropa.  

”Vad gör två vackra tjejer som ni här fortfarande? När Europa väntar på er med öppna armar! Har ni inga 

pengar? Oroa er inte.” Vi åkte båda med falska pass tillsammans med Ivan, och när vi kom till Ungern 

insåg vi vad som hade hänt, men det var för sent. Vi trodde att vi nått botten av förnedring, slag och våld, 

men vi hade fel- vad som väntade oss var Albanien.   

                                                           
1
 Som exempel på detta kan sociologen Pierre Bourdieus teori om klass och skilda former av kapital nämnas. Utifrån hans 

teori definieras fyra olika former av kapital: ekonomiskt, kulturellt, socialt samt symboliskt kapital (Broady 1991: 4-9). 
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Nadia beskriver med sitt uttalande de negativa effekterna av en globaliserad värld och en djup 

problematik där nationstillhörighet är en avgörande faktor för vilka möjligheter en person har att röra sig 

över världen. Tillhör du rätta nationen har du också tillgång till ett pass som öppnar världen för dig och 

du kan resa utan några problem. Nadia och hennes väninna tar sig på falska pass in i Ungern som är 

medlem i EU och Schengensamarbetet. Detta är ett medvetet val som de gör. De vill ta del av det som är 

globaliseringens frukt för de som är inkluderade, pengar, pass och hög status. Vad de inte vet är vad som 

väntar dem i Europa, med utsatthet, utnyttjande och små förutsättningar att själva påverka sina liv.  

Just detta att ha möjligheten, eller avsaknaden av möjlighet, att påverka riktningen på sitt liv blir väldigt 

påtagligt när vi stiftar bekantskap med Helen. Hon är den enda kvinnan i mitt material som kommer från 

Afrika, närmare bestämt Nigeria. Hon träffade en man som lovade henne lagligt arbete på en fabrik i 

Europa. Hon gjorde valet att lämna familjen då hon ville hjälpa dem rent ekonomiskt. Efter en mycket 

lång resa kom hon till Europa och slutligen till norra Italien. Hennes förhoppning var att hon skulle 

arbeta på en fabrik men hon tvingas till prostitution. Helen delger sina tankar och beskriver indirekt hur 

globaliseringen möjliggör traffickingens existens då hon säger: 

Det var i april 2003. Vi åkte genom Burkina Faso, Algeriet och Marocko för att komma till Europa. På 

vägen dök andra tjejer upp som följde med oss. Vi åkte genom öknen och åt endast bröd och drack 

vatten. En dag sa de till oss att nästa kväll skulle vi åka båt, med en gummijolle lämnade vi äntligen 

Marocko för att nå Europa. Vi hade kommit till Spanien. Vid min ankomst mötte jag Paula, som väntade 

på mig, nästa morgon tog hon mig till stationen. Hon gav mig pengar till en biljett till Milano, där mötte jag 

Laura, som sa att jag skulle följa med henne till en annan stad i norra Italien.  

I detta uttalande kan vi se att globaliseringen och dess förflyttningar av människor spelar en central roll i 

traffickingen. När Helen beslutade sig för att resa till Europa var hon ett föremål för trafficking utan att 

själv vara medveten om det. Hennes nationstillhörighet, avsaknaden av visum och hennes ekonomiska 

utsatthet låg till grund för att hon smugglades i en gummijolle för att nå sitt destinationsmål. Helen 

berättar även om orsaken till att hon beslutade sig för att resa och vad som skedde precis innan hon gav 

sig av.   

Min pappa är jordbrukare och min mamma hjälper honom med arbetet på fälten. Jag har aldrig gått i 

skolan. Jag har mött en nigeriansk man, som förslog att jag skulle åka till Europa och han lovade att han 

skulle hitta ett arbete i en fabrik åt mig. Jag skulle kunna hjälpa min familj! Jag accepterade. Innan avfärd 

tog Johnny mig till en medicinman där han utförde en ritual med svart magi. Schamanen tog en hårlock 

från mig, klippte mina finger- och tånaglar, tog hår från mina intima delar och ville ha mina byxor som var 

nedsmutsade av blödningar från menstruationen. Han sa att jag skulle betala 40 000 € till en kvinna som 

skulle komma och möta mig när jag nådde destinationen och hon skulle hjälpa mig att hitta ett arbete.  
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I Helens berättelse finns det förutom element av globalisering även tydliga klasselement och man bör 

även uppmärksamma de könsliga aspekter som träder fram. På grund av familjens dåliga ekonomi har 

hon aldrig gått i skolan och anledningen till att hon tackade ja till ett arbete i Europa var för att hon ville 

hjälpa sin familj rent ekonomiskt. Hon ville ge dem bättre levnadsförhållanden och hennes handling går 

att tolka som en omsorgshandling då hon främst sätter sin familjs behov framför sina egna. Det faktum 

att en schaman innan hennes avfärd utförde en ritual med svart magi och tog hår och naglar från hennes 

kropp satte henne i en mycket utsatt position då schamaner anses besitta övernaturliga krafter. Detta var 

ytterligare en faktor som befäste Helens underordnade position.  

Ytterligare en av kvinnorna, Sasha, har liknande erfarenheter av att ha blivit lurad av föreställningen om 

globaliseringens sötma och det goda livet i väst. Hennes historia tydliggör på ett annat sätt än övriga 

berättelser i det här avsnittet betydelsen av globalisering och nationstillhörighet, och varför begreppen 

utgör en viktig dimension i analysen av vem som inkluderas och vem som exkluderas. Sasha kommer 

från Tjeckien och hon blev erbjuden ett jobb som dansare i Tyskland. Det utlovade arbetet fanns inte och 

istället fick hon veta att hon var köpt och att hon skulle arbeta som prostituerad. 

”Jag var i chock” sa Sasha till mig senare. ”Jag kunde inte inse att detta hände mig”. Hon ville lämna dem 

och få tillbaka sitt pass, men Stefan sa till henne, ”Du kan inte gå nu, du är skyldig mig pengar, jag köpte 

dig”. 

Efter en tid i Tyskland fördes Sasha till Nederländerna och sattes i ett skyltfönster i red light district i 

Amsterdam. Sasha fick aldrig veta hur stor den påstådda skulden som hennes ägare krävde henne på var. 

Hon arbetade 6 dagar i veckan och uppskattningsvis tjänade hon under ett år cirka 70000 dollar åt sina 

hallickar, skattefritt. Sashas hemland är en av medlemsstaterna i EU och detta gjorde det mycket lätt för 

henne att förflytta sig från öst till väst och få tillträde till Tyskland. Hon behövde därför inte smugglas 

över gränsen, resa med falskt pass eller få några visum utfärdade. Globaliseringen och statliga 

samarbeten medför i Sashas fall förmånen att fritt kunna röra sig mellan de länder som är inkluderade i 

Schengens gemenskap. Denna möjlighet till förflyttningar är en av globaliseringens fördelar, om man är 

bland de som inkluderats. Sashas erfarenheter visar dock att förtroendet att förflytta sig fritt även kan 

missbrukas, och att det nödvändigtvis inte behöver vara ”de andra”, de exkluderade som gör intrång, 

utan att det istället finns människor bland de inkluderade som nyttjar systemet för brottsliga handlingar 

och utnyttjar människor.   
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UNODC har genomfört en datainsamling som visar att 127 länder är så kallade ursprungsländer där 

människor rekryteras till trafficking. Av dessa är det elva länder som utmärker sig och där en hög 

procentandel av människorna rekryteras. Dessa länder är, utan inbördes ordning, Ryssland, Moldavien, 

Nigeria, Litauen, Vitryssland, Ukraina, Albanien, Bulgarien, Rumänien, Thailand och Kina. Ytterligare 

27 länder hamnar högt upp på listan över ursprungsländer, däribland, Tjeckien, Estland och Lettland. 

UNODC utnämner även i sin rapport 137 av världens länder som destinationsländer. Av dessa hamnar 

Italien, Grekland, Nederländerna, Tyskland, Belgien, USA, Israel, Turkiet, Thailand och Japan allra 

högst upp på listan över beräknade mottagarländer. Det bör dock tilläggas att ytterligare 21 länder listas 

som ”hög-mottagare”, däribland Danmark, Spanien och Storbritannien. (UN 2006: 58-59). Nadia, Helen, 

Z och Sasha kommer alla fyra från länder som anses ligga särskilt högt upp på listan över 

ursprungsländer. De har förts till Italien, Grekland, Tyskland och Nederländerna, alltså länder som 

befinner sig allra högst upp på listan över destinationsländer. Detta klargör att en legalisering av 

prostitution inte minskar människohandeln, då flera av länderna som listas som destinationsländer är för 

legaliserad prostitution. Rapporten samt kvinnornas levnadsberättelser visar även tydligt att trafficking i 

regel sker från länder och regioner med en sämre ekonomi till länder som har en högre inkomstnivå. 

Med utgångspunkt i ovanstående kan man säga att nationstillhörighet och en globaliserad ekonomi är 

bidragande faktorer för att skapa och upprätthålla fenomenet. Det faktum att Nadia, Helen, Z och Sasha 

inte har sin härkomst i ekonomiskt rika västerländska länder leder, som ”black feminism” redan under 

70-talet visat (de los Reyes & Mulinari 2005:54, 56), till ett ökat förtryck och exploatering. Begreppet 

”black feminism” kan nämligen utvidgas så det omfattar alla kvinnor som inte tillhör den västerländska 

kulturen. Dessutom bör det nämnas att varken Nadia, Helen eller Z kommer från länder som är 

medlemmar i EU och därför inte är en del av EU:s gemenskap.  

Detta leder in i det som samhällsvetaren Rutvica Andrijasevic diskuterar i boken Migration, Agency and 

Citizenship in Sex Trafficking. I boken skriver hon bland annat om de verkningslösa effekter en 

legalisering av prostitution ger med tanke på de prostituerades nationstillhörighet. I oktober år 2000 

beslutade det nederländska parlamentet om att legalisera prostitutionsverksamheten i landet. De blev 

därmed det första landet i Europa att legalisera prostitution och erkänna det som en 

arbetsmarknadssektor jämförlig med andra. Motiveringen var bland annat att det skulle förbättra 

arbetsvillkoren och att det skulle bli mycket säkrare för många prostituerade att arbeta. Dock, som vi har 

sett exempel på i min empiri är många av de kvinnor som kommer till Europa för att arbeta inte 

medborgare i EU och saknar därför lagliga uppehållstillstånd. Det nederländska parlamentets motivering 

var därmed otillräcklig. När prostitutionen legaliserades i Nederländerna förbättrades inte de 
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prostituerades situation och exploateringen minskade inte, istället drevs de än längre bort från 

offentlighetens ljus (Andrijasevic 2010:2).   

Länken mellan migration och exploatering av kvinnor är något som statsvetaren Hanne Marlene Dahl 

och sociologen Marlene Spanger diskuterar i antologin Global Care Work: Gender and Migration in 

Nordic Societies (2010). De visar hur den nya tidens migration och dess strukturer underskattas som ett 

globalt samhällsproblem. Dahl och Spanger studerar globalisering, klasstillhörighet och 

könsdiskriminering och menar att problematiken med att kvinnor från ekonomiskt svaga länder lämnar 

sina familjer och emigrerar för att arbeta i rikare länder, med det som i historien ansetts vara traditionellt 

kvinnliga sysslor, inte tas på allvar. Det är en modern form av neo-kolonialism som ger nya 

migrationsströmningar och det drabbar främst kvinnor som blir exploaterade, men detta glöms ofta bort i 

hyllningssångerna av globaliseringen (Dahl & Spanger 2010: 117-119). 

Med en ökad globalisering i världen följer en strävan att förbättra levnadsvillkoren, även om det måste 

göras långt bort i världen. Nadia, Helen, Z och Sasha ville leva bra liv och de trodde att förutsättningarna 

för detta var bättre i ett annat land och gjorde därför valet att emigrera. Det är en faktor som inte på 

något sätt bör underskattas, istället leder det till en förklaring varför Nadia, Helen, Z och Sasha blev en 

del av den pågående människohandeln.  

 

5.1.1 Den ekonomiska utsatthetens inverkan på valet att emigrera  

De personer som faller offer för trafficking kommer i de allra flesta fall från länder som lider av 

ekonomiska problem och där invånarna kan vara drabbade av arbetslöshet och fattigdom. Bristen på 

ekonomiskt kapital bidrar till en människas utsatthet och reducerar personens handlingsalternativ. I ren 

desperation kan människor ta beslut som de inte övervägt speciellt noga och det kan försätta dem i en 

farlig situation. Människor kan uppleva att ett lockande arbetserbjudande i utlandet är den enda vägen 

till ett bättre liv utan fattigdom (Cameron & Newman 2008: 21-23).  

Att ett löfte om ett arbete i utlandet kan kännas som den enda chansen att ha möjlighet att förbättra sin 

livssituation kan vi se exempel på i majoriteten av historierna. Hana var 16 år då hon blev gravid. Under 

graviditeten blev hon lämnad av sin pojkvän och som ensamstående mor födde sin son en vecka efter att 

hon slutat högstadiet. Båda hennes föräldrar arbetade inom försvarsmakten men trots det var familjen 

ibland tvungna att leva under existensminimun och nu efter att Hanas son fötts fanns det ytterligare en 

mun att mätta. I och med att Hana var hemma för att ta hand om sin son kunde hon inte arbeta för att 
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försörja familjen. En natt berättade en vän för henne om en resebyrå som ordnade med visum och arbete 

i Schengen. Hana berättar vad som skedde på resebyrån:  

När jag talade med dem sa de att det var brist på arbetskraft i många restauranger i många länder. De sa 

att jag kunde tjäna mycket och tillslut kunde jag få ett bättre liv. Något jag drömt om. Jag var i kontakt 

med en byrå som sa att jag kunde låna pengar till resan, vilka jag kunde betala tillbaka senare när jag 

tjänat pengar. Jag bestämde mig för att åka. De föreslog Sverige och visade bilder på en fin restaurang. 

Ägaren var rysktalande och de hade många ryska kunder och de behövde en rysktalande servitris. Jag 

talade med mina föräldrar och de gav medgivande att få åka. Min mamma lovade att ta hand om barnet.  

Citatet visar att det fanns en dröm hos Hana att förbättra sina socioekonomiska levnadsförhållanden. 

Hon ville ha ett bättre liv, ha ett arbete som kunde leda till att det fanns en trygghet i vardagen. Det finns 

även en relation till kön. Hon var en ung ensamstående mor med dålig ekonomi, men hon hade drömmar 

och förhoppningar. Om Hanas familj hade levt under bättre omständigheter hade hon troligtvis aldrig 

gjort valet att lämna sin son för att söka, ett för henne, eftertraktat arbete som servitris i Sverige. Hon 

hade med största sannolikhet aldrig kommit att tvingas till prostitution.  

Kvinnan som kallar sig själv för Z har jag redan berättat om i ett tidigare avsnitt, även hennes 

erfarenheter vittnar om en ekonomisk utsatthet.  

Levnadsförhållandena var extremt fattiga och det fanns inga möjligheter för någon att arbeta. Z hade ett 

litet hus där hon bodde med sin mamma. Hon hade aldrig upplevt ett normalt liv då hennes pappas 

frånvaro hade påverkat de båda kvinnornas ekonomiska situation mycket hårt. Vid ung ålder blev Z gravid 

och hon bestämde sig för att behålla barnet och uppfostra det på egen hand. Barnets födsel gjorde Z än 

mer nödtvungen att hitta ett jobb.  

Z ville inte åka utomlands för att arbeta eftersom hon inte ville lämna sitt barn men hon var tvungen då 

den ekonomiska situationen var ohållbar. I både Hanas och Z fall blir det tydligt att kombinationen att 

vara ensamstående mor och ha en låg utbildningsgrad är något som är förenat med ekonomisk utsatthet 

(Brennan 2003:157).  

Fattigdom anses således vara en av huvudorsakerna till att kvinnor väljer att emigrera till andra länder. 

Alla kvinnor förutom Helen som jag väljer att berätta om kommer antingen från Östeuropa eller forna 

Sovjetunionen. Andrijasevic skriver att kvinnors socio- ekonomiska situation har förvärrats i Östeuropa 

under de senaste åren. Den ekonomiska omvandlingen som skett i Östeuropa och i forna Sovjetunionen, 

att gå från en planerad ekonomi till en marknadsekonomi har resulterat i en strävan efter att hävda sig på 

den globala marknaden. Detta i sin tur har i dessa länder lett till en minskad ambition att satsa på allmän 

sjuk- och hälsovård samt skolgång. International Helsinki Federation for Human Rights är en grupp 
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sammansatt av 46 olika frivillig organisationer som är aktiva inom OSCE:s arbetsområde. De har 

studerat 29 länder i Östeuropa och i forna Sovjetunionen och kvinnors situation i dessa länder. 

Rapporten indikerar att det blir allt vanligare att flickor lämnar skolsystemet i förtid på grund av ökad 

ekonomisk instabilitet och fattigdom. Kvinnor riskerar också i högre grad än män att under en längre 

tidsperiod vara utan en anställning som ger en inkomst (Andrijasevic 2010: 46-47). Detta stämmer väl 

överens med flera av de erfarenheter som kvinnorna i mitt empiriska material vittnar om. Hana gick ut 

högstadiet innan hon fick barn, men Z var väldigt ung då hon blev gravid. Hon var 25 år när hon blev fri 

från människohandeln och då var hennes barn tonåring. Med en enkel matematisk uträkning kan man 

förstå att hon var exceptionellt ung då hon fick barn och slutade skolan. Detta i sin tur bidrog till att hon 

var utan arbete under en lång period då hon hade låg utbildningsgrad samt var hemma med sitt barn.  

Det är dock viktigt att uppmärksamma att alla kvinnor som emigrerar inte befinner sig på samhällets 

botten utan det kan finnas andra faktorer. Det kan exempelvis handla om att man vill undkomma 

våldsamma män eller undvika krav och förväntningar på att man ska ta hand om åldrande 

familjemedlemmar, som gör att kvinnor väljer att emigrera. Det finns således de som är vana vid en 

högre levnadsstandard men som ändå väljer att emigrera. (Ehrenreich & Hochschild 2003: 10-11) En 

kvinna i mitt material som skiljer sig från merparten av de övriga kvinnorna i fråga om klasstillhörighet 

är Maija. Hon levde ett rikt liv i Riga tillsammans med sin familj. Hon var högutbildad akademiker med 

övre medelklassbakgrund, men de sista tre åren hade hon varit hemma för att ta hand om barnen. När 

hon var 35 år gammal dog hennes man och hon fick då svårt att på egen hand försörja sina två barn.  

Familjen bodde i en flott lägenhet i Riga och trots de minskade inkomsterna efter hennes makes död ville 

Maija inte flytta därifrån, eftersom minnet av hennes man levde kvar där. Maijas vänner hjälpte henne så 

gott de kunde - de hittade ett arbete åt henne i en liten presentbutik. Men lönen och änkepensionen var 

alltför låga för att täcka hyran och matkostnaderna. Hennes makes affärskompanjoner hjälpte henne inte 

– istället var hon tvungen att betala hans skulder. 

Maija befann sig för tillfället i en ekonomisk utsatt position och ville behålla sin levnadsstandard. Efter 

flera långa diskussioner kom hon tillsammans med sina vänner och sin familj fram till att ett jobb 

utomlands var den enda lösningen på hennes problem. En bekant till henne erbjöd henne jobb i Tyskland 

hos en vän till honom som behövde någon som kunde lära hans son matematik. Det var ett bra 

erbjudande, men det blev inte som hon hade tänkt sig.  

Maija är alltså van vid en annan ekonomisk standard och hon har i grunden en annan klasstillhörighet än 

de övriga kvinnorna vars levnadsöden återberättas i analysen. Det är en indikation på att det inte enbart 

är människor från de allra lägsta samhällsklasserna som gör valet att söka bättre betalda arbeten 
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utomlands. Dock var Maijas finansiella situation svår när valet gjordes och det blir mycket påtagligt att 

en ekonomisk utsatthet ändock har en stor inverkan när en kvinna gör valet att emigrera.  

En ekonomisk utsatt situation kan således leda till att man väljer att emigrera. Det bör nämnas att det i 

världen finns det en stor efterfrågan på prostituerade kvinnor men för många kvinnor framstår 

prostitution som ett oacceptabelt alternativ för att försörja sig. En prostituerad kvinna har en relativt kort 

karriär då ungdom är någonting som efterfrågas. Till följd av rådande ekonomiska klyftor i världen och 

bristen på ekonomiskt kapital gör en del kvinnor valet att emigrera med vetskapen att de kommer vara 

prostituerade. Dessa kvinnor har dock väldigt få möjligheter att försöka förbättra sin levnadssituation 

och hamnar många gånger i situationer och villkor som många andra kvinnor aldrig skulle acceptera. 

Ofta gör de valet att emigrera, antingen för ett utlovat arbete eller prostitution, utan att till fullo förstå 

konsekvenserna av valet och i avsaknad av medvetenhet om vad de faktiskt kommer att få uppleva, 

alltså utan att förstå graden av exploatering, utnyttjade och kontroll, eller vilka hårda 

levnadsförhållanden de antagligen kommer leva under (Cameron & Newman 2008: 31-32; EU 2011: 

7860/11). 

 

5.2 När könet blir en handelsvara 

Kategorin kön syftar till att belysa vilken relevans en människas könstillhörighet har när det handlar om 

prostitution och trafficking. Att vara man eller att vara kvinna är av betydelse då en majoritet av 

världens prostituerade är kvinnor och en majoritet av de som köper sex är män. Prostitution är inte en 

inkomstbringande aktivitet utformad på lika villkor för alla kön och parter utan istället är det en högst 

könsbunden verksamhet. Därmed bör det tas hänsyn till en djup komplexitet i diskussionen och analysen 

av trafficking och prostitution som existerande samhällsfenomen (Ekis Ekman 2010:11-14). Vi kan slå 

fast att det finns flera olika förhållningssätt till prostitution och trafficking. Journalisten och författaren 

Louise Eek menar att en stor del av diskussionen om prostitution som förs idag handlar om rätten att 

prostituera sig istället för att fokusera på tänkbara alternativ till prostitution (Eek 2005:10).  

 

 

5.2.1 Prostitution, ett jobb som alla andra?  

En person som förutom Petra Östergren har anammat en mer positiv inställning till förekomsten av 

prostitution är sociologen Laura Agustín. Ett återkommande ord i Agustíns text Challenging ‘Place’: 

Leaving Home for Sex (2002) är ordet migration, och det är där hennes huvudfokus ligger när hon 

diskuterar prostitution och trafficking. Hon menar att en majoritet av de som utför omsorgsarbete och 
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prostitution i andra länder än sina hemländer är migrantarbetare, och att detta i sig inte bör ses som något 

negativt. Den omfattande skuldsituation som många av migrantarbetarna befinner sig i efter att ha fått 

hjälp att ta sig till ett annat land är enligt Agustín inte en fråga om skuld och slaveri. Istället hävdar hon 

att det är en bra kontraktsform som i förlängningen kan leda till stora intäkter, om man lär känna de rätta 

människorna och förhandlar till sig ett fördelaktigt kontrakt. Agustín menar även att det existerar en 

felaktig bild och finns en missuppfattning om de kvinnor som har emigrerat och befinner sig inom 

prostitutionens värld, nämligen att de skulle vara utsatta för en form av människohandel. Istället är det i 

de flesta fallen ett aktivt och högst medvetet val som kvinnorna gör. (Agustín 2002: 110-117). De 

erfarenheter som Z har från Grekland motsäger Agustíns teori att det inte skulle vara en fråga om skuld 

och slaveri. 

Hon var förtvivlad. Z visste inte hur mycket hon hade i skuld till paret, bara att hon måste ta emot ”200 

besök” för att få tillbaka sitt pass, och efter det, sin frihet. 

Z befann sig alltså i en situation som bestrider de fakta som Agustín presenterar. Det var ett medvetet val 

från Z:s sida att arbeta utomlands, men hon hade lurats in i en situation som hon själv inte hade valt. 

Hon hade ingen makt att förändra sina villkor och hon var inte fri att ge sig av när hon själv ville. 

Således befann sig Z i en skuldsituation och hon var tvingad att utföra något som gjorde henne 

förtvivlad. Hon var en slav.  

Agustín fortsätter med att beskriva hur kvinnornas kroppar av samhället tillskrivs ett allför stort 

symboliskt värde, och att säljandet av den egna kroppen inte upplevs som ett problem bland många 

prostituerade. Istället förklarar Agustín att många prostituerade återberättat att de under den första 

veckan ansåg det vara väldigt jobbigt att arbeta men att de sedan anpassade sig och accepterade 

situationen. Hon fortsätter med att beskriva att även de prostituerade som inte tycker om vad de gör 

anser det vara bättre än att göra andra saker som de inte heller tycker om att göra. I alla arbeten är det 

nödvändigt att ignorera de aspekter av arbetet som man inte tycker om enligt Agustín (Agustín 2002: 

110-117). Helen får berätta hur hon kände inför sin situation i norra Italien. 

Laura sa att mannen hade våldtagit mig och eftersom jag inte var oskuld längre så kunde jag arbeta på 

gatan med andra tjejer. Laura gav mig trosor och bh, en sjaskig klänning och kondomer och hon bad mig 

följa med henne. Varje följande kväll, när hon tvingade mig att jobba, ville jag inte följa med henne. Jag 

följde med henne mot min vilja, och när vi kom fram till platsen där jag skulle jobba, stod jag där och grät 

eftersom jag inte ville jobba. Jag hade varken något intresse för vägen vi gått på eller platsen vi var på, 

jag följde henne som en robot utan att veta var jag var.  
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Av allt att döma i ovanstående citat, upplevde Helen det som ett problem att sälja den egna kroppen. Det 

framgår också att hon inte ignorerade de negativa aspekterna av sitt påtvingade arbete så som Agustín 

hävdar att många prostituerade gör. 

En person som delar flera av Agustíns åsikter är samhällsvetaren Kamala Kempadoo. Hon uttrycker i 

boken Trafficking and Prostitution Reconsidered: New Perspectives on Migration, Sex Work and 

Human Rights (2005) att den enligt henne, allmänt spridda synen på trafficking och prostitution har en 

konservativ och religiös fundamentalistisk härstamning. Enligt Kempadoo är inte trafficking och 

prostitution i sig ett samhällsproblem utan det handlar om migrationsmöjligheter och att prostitution 

därmed borde legaliseras. Dock är det enligt Kempadoo ett stort problem, att det finns människor som 

inte anser att en legalisering av prostitution är den bästa och enda lösningen för att förbättra de 

prostituerades villkor i samhället. Kempadoo menar också att det inte är någon skillnad mellan att 

arbeta i en fabrik eller att vara prostituerad. Istället är det kvinnor som tar aktiva val för att förbättra sin 

levnadssituation och därmed stämmer inte bilden av passiva offer som världen vill måla upp. Enligt 

Kempadoo bör man acceptera att säjandet av sex är ett vanligt jobb och att det bör säljas under rättvisa 

villkor (Kempadoo 2005: xxi-xxii, 149-152). Jag kommer nu delge fler av kvinnornas berättelser för att 

ytterligare undersöka om de teorier som Östergren, Agustín och Kempadoo presenterar stämmer 

överens med de erfarenheter kvinnorna har av sexindustrin. 

 

5.2.2 Att sälja sin kropp 

Larysa kom från Ukraina till Grekland. Hennes berättelse vittnar om en annan erfarenhet än den 

Augustín presenterar när det gäller kontrakt mellan hallickar och prostituerade. Larysa tog sig över 

gränsen mellan Bulgarien och Grekland till fots i maj år 2004. Här är hennes ord över hur mycket pengar 

hon fick behålla efter att hon mött våldsamma kunder som äcklade henne.  

Kostanden för mina tjänster var 70 till 100 euros för varje klient och det betalades till firman. Av detta 

belopp fick jag bara 15 euros, men min hallick gav dom inte till mig, med ursäkten att jag måste betala 

honom för att han tog mig till Bulgarien. 

Larysa var inte fri och hon hade inte någon makt att påverka sina villkor. Hon var satt i skuld utan 

möjlighet att kunna betala av den påstådda skulden. Vi får ta del av en liknande men mer utförlig 

historia när vi stiftar bekantskap med Aliona.  
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Aliona kommer från Moldavien och hon har en dotter som heter Irina. Det hon återberättar stämmer inte 

heller överens med den bild som Agustín och Kempadoo tecknar av trafficking och prostitution.  

Hur mycket kostar du? Hur mycket tar du? Vad erbjuder du? De första dagarna kändes det som en 

marknad i Iasi, förhandlade om ett lägre pris på en pumpa eller kål. Men det var inte så. Jag var tvungen 

att bestämma ett pris för att sälja min kropp, min personlighet, hela mitt jag. Men jag sålde inte. Jag 

såldes ut. Dag efter dag såldes jag till den som bjöd högst. Och efteråt fick jag höra hur bra jag var, ta 

emot pengar, smutsiga pågrund av min kropp, som jag direkt skulle ge till albanen eller rumänen, som var 

på skift. Jag har bytt så många ägare och för dem är det gratis sex. De låter mig aldrig glömma det: Se, 

för oss är det gratis, och sprutar. Speciellt gjorde de det efter en lång arbetsdag. Tjugo eller trettio kunder. 

Hon fortsätter senare med att berätta:  

Jag återvände till Moldavien för första gången, äntligen fri, jag kysste min dotter och jag har förstått 

kärlekens riktiga värde, vad det kostar och jag mindes alla de gånger då jag utnyttjades och köptes 

medan jag i mina händer höll fotot av min lilla Irina.  

Larysas och Alionas ord berättar en annan historia än den som Agustín och Kempadoo beskriver. Aliona 

beskriver en känsla av vanmakt och uppgivenhet. Hon beskriver inte en acceptans av situationen eller en 

anpassning till det nya livet. Däremot beskriver hon en resignation, och tvärtemot vad Agustín beskriver 

som goda chanser till bra kontraktsanställningar var Aliona ägd och för hennes ägare var sex alltid 

gratis. Det var inte ett frivilligt val. 

Det som Agustin arguementerar för, att kvinnorna upplever situationen som svårare och obehagligare 

under den första tiden då de säljer sex är dock något som till viss del stämmer. Det är nämligen mycket 

vanligt att våld, övergrepp och kontroll förekommer i relationen mellan den prostituerade och hennes 

hallick och ofta förekommer det mer fysiskt våld i början av deras bekantskap för att på så vis vänja 

den prostituerade vid vad hon ska göra (Andrijasevic 2010:63-67).  

På så vis minskar man kvinnans motstånd och reducerar hennes självkänsla. Det är en 

nedbrytningsprocess av kvinnans psykiska hälsa, och det är ett led i att göra kvinnan medgörlig och få henne att 

förlora sin identitet och respekten för sig själv Det presenteras ett tydligt exempel på detta i Because She 

Looks like a Child (2003) där författaren har träffat Siri i Thailand.  

When Siri wakes up it’s about noon. In the instant of waking she knows exactly who and what she has 

become. As she explained to me, the soreness in her genitals reminds her of the fifteen men she had 

sex with last night before. Siri is fifteen years old. Sold by her parents a year ago, she finds that her 

resistance and her desire to escape the brothel are breaking down and acceptance and resignation are 

taking their place. (Bales 2003:207) 
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Though she is only fifteen, Siri is now resigned to being a prostitute. The work is not what she had 

thought it would be. Her first client hurt her, and the first opportunity she ran away. She was quickly 

caught, dragged back beaten, and raped. That night she was forced to take on a chain of clients until the 

early morning. The beatings and the work continued night after night, until her will was broken. Now she 

is sure that she is a very bad person to have deserved what has happened to her. When I comment on 

how pretty she looks in a photograph, how like a pop star, she replies, “I’m no star; I’m just a whore, 

that’s all” She copes the best she can. She takes a dark pride in her higher price and the large number 

of men who choose her. It is an adjustment of the concentration camp, an effort to make sense of the 

horror. (Bale 2003:209) 

Hon har alltså anpassat sig och accepterat situationen, precis som Agustín förtydligar, men det är inte 

för att hon har insett fördelarna med sin nuvarande levnadssituation utan för att hon ska överleva dagen 

och inte bryta ihop. Siri har utvecklat en mentalitet som gör det möjligt för henne att hantera det hon 

går igenom. Samma tendens finns i mitt material, där kvinnorna liksom Siri utvecklat en 

överlevnadsstrategi för att göra det ologiska i att vara ägd, logiskt.   

Som en fortsättning på hur Siri utvecklade en överlevnadsstrategi kommer jag nu låta Nadia berätta hur 

hon överlevde sin tid på gatan i Turin, Italien. 

Nästan nakna, med hemsk makeup, kastas vi ut på gatan där vi väntar på kunder. De vill ha mycket 

pengar som vi arbetar mycket hårt för att dra in. De första dagarna kräks jag hela tiden. Eva talar om för 

mig hur jag ska stå ut, tänka på andra saker, glömma att jag har en kropp. Så småningom är de äcklade 

av att jag är så smutsig, de gillar det inte längre, och det är bättre så.  

Även Nadia hade därmed utvecklat en överlevnadsstrategi och för henne handlade det om att glömma att 

hon hade en kropp, att inte vara närvarande i stunden då hon utnyttjades.  

Det är inte bara i andra delar av Europa och världen som unga flickor och kvinnor måste utveckla 

överlevnadsstrategier för att hantera sina upplevelser inom trafficking och prostitution. Problematiken är 

aktuell även i vårt land och jag har tidigare berättat om Hana som lämnade sin son till sin mamma för att 

börja arbeta på vad hon trodde var en restaurang i Stockholm. Ytterligare en tjej i mitt empiriska 

material har erfarenheter av prostitution i Sverige. 

Inta är en ung tjej som kommer från Lettland men som tvingades till prostitution i Sverige. Hon kom i 

kontakt med Kaiva och de båda tjejerna blev snabbt vänner. Kaiva berättade för Inta att hon dejtade en 

svensk man och att dennes kompis också ville träffa en lettisk tjej, så Inta började chatta med Paul, som 

hon gillade trots att han var äldre än vad hon var. Kaiva föreslog att de skulle åka till Sverige för att 

hälsa på dem.  
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Inta sa till sina föräldrar att hon skulle resa till Stockholm för att hälsa på en vän i fem dagar. Paul 

betalade hennes biljett men bara enkel resa. Inta var myndig och behövde därför inte sina föräldrars 

tillåtelse för att resa. Resan till Sverige var rolig. Paul kunde inte komma och möta henne så han hade 

skickat en annan man att möta henne. Kaiva mötte sin kompis, önskade henne ett trevligt besök och 

försvann.  

Inta fördes direkt till Pauls bar där en kvinna tog hennes pass och lämnade henne i ett litet rum. Hon fick 

snart veta att hon var skyldig pengar för resan till Sverige och att hon skulle utföra sexuella tjänster åt 

männen som kom till baren. Hon vaktades av en man som var beväpnad och har sagt att hon var tvungen 

att betjäna minst 20 män per dag. En del av dem var våldsamma.   

Intas erfarenhet vittnar om att trafficking och prostitution är fenomen som är högst närvarande i det 

svenska samhället och att det finns en efterfrågan av prostituerade hos den svenska befolkningen. I det 

faktablad som regeringskansliet tog fram år 2004 framkommer det att de män som köper sex i Sverige 

ofta har svårt att acceptera jämställdhet mellan könen och att ta ansvar för sin egen sexualitet. Detta 

oberoende av hur mycket ansvar de tar för övrigt i samhället. Ofta är det män med socialt välordande 

liv med medelklassbakgrund som besöker prostituerade. Männens grundsyn är i regel biologisk med 

tankar om att män och kvinnor är olika och har olika behov. Det blir även uppenbart i faktabladet att 

många av männen anser att en kvinna bör veta sin plats och serva mannen. Vid köp av sex finns det ett 

maktförhållande där mannen är den med ekonomiskt kapital som innehar makten att få just de tjänster 

han efterfrågar utförda och således handlar det inte om ett ömsesidigt givande och tagande förhållande 

(Eek 2005:59-62). 

Statsvetaren Sheila Jeffreys har studerat existerande maktförhållanden inom prostitutionen, och hon 

refererar i sin bok The Industrial Vagina till en rapport i vilken man studerat trafficking i Bulgarien. 

Rapporten visar att människor som utsatts för människohandel kan utveckla något som kan liknas vid 

Stockholmssyndromet och därmed vara obenägna att till exempel vittna mot sina förövare. Det 

psykologiska övertag som skapas då den ägda kvinnan i början misshandlas och utsätts för upprepade 

våldtäkter kan vänja henne vid hennes nya levnadsförhållanden och skapa en resignation inför 

situationen. En majoritet av den trafficking som sker i världen har som syfte att öka tillgängligheten på 

prostituerade, men som tidigare nämnts bör man ta diskussionen ett steg längre då det även finns andra 

typer av trafficking. Övriga, och inte lika grova former av omsorgsarbete utgör då en stor del av 

problematiken. Det är en komplicerad och otydlig skiljelinje som träder fram mellan omsorgstagande 

arbete och prostitution, vad som görs efter egna beslut och vad som är påtvingade former av arbete.  

Det finns dock en skillnad som är värd att notera och den ligger i att migrantarbete i sig inte 

nödvändigtvis måste var en könad företeelse, även om det kommit att bli det. Faktum kvarstår, den 



30 
 

otydliga skiljelinjen tilltrots, kvinnor som varit eller är prostituerade, antingen de gjort ett aktivt val 

eller blivit tvingade uppvisar både psykiska och fysiska symptom såsom post-traumatisk stress, en ökad 

risk för sexuellt överförbara sjukdomar, oplanerade graviditeter, och en kraftig ökad utsatthet för fysiskt 

våld (Jeffreys 2009:157-167). 

 

5.2.3 Legalisering av prostitution 

Ekis Ekman hänvisar till en rapport utfärdad av Federal Ministry for Family Affairs, Senior Citizens, 

Women and Youth, som är ett politiskt departement i Tyskland, när hon skriver att det efter 

legaliseringen av prostitution i landet inte skapats ett bättre skyddsnät för prostituerade och att det inte 

skett någon förändring i mängden brott som begås mot prostituerade kvinnor. Hon har även hämtat fakta 

från studien Mortality in a Long-Term Open Cohort of Prostitute Women, som publicerades i American 

Journal of Epiddemiology då hon säger att kvinnor som befinner sig inom prostitution löper 18 gånger 

högre risk än andra kvinnor att bli mördade. Ett argument för legalisering av prostitution kan då vara att 

våldet och antalet döda minskar men resultatet i studien tyder på att det inte finnas någon skillnad i 

dödligheten mellan de länder där prostitution är legaliserad och de där det anses vara en olaglig 

verksamhet. Ett team av läkare och psykologer utförde åttahundra intervjuer med människor inom 

prostitution i nio olika länder, Kanada, USA, Mexico, Colombia, Tyskland, Turkiet, Thailand, Sydafrika 

och Zambia. Resultaten visar att 71 % av kvinnorna hade blivit utsatta för fysiskt våld inom 

prostitutionen, 63 % hade blivit våldtagna, 68 % uppvisade symtom på posttraumatisk stress och 89 % 

angav att de ville lämna prostitutionen och att de skulle göra det om de hade möjligheten (Ekis Ekman 

2010: 76-81). 

I debatten om en legalisering av prostitution är det betydelsefullt att människors individuella 

erfarenheter av prostitution och trafficking får utrymme och att man lyssnar till deras argument. Det är 

av stor vikt att samtliga parter, både de med goda erfarenheter och de med dåliga erfarenheter får 

komma till tals. Man bör undvika att göra alla kvinnor till offer, men man bör också undvika att måla 

upp en drömbild av verkligheten. Tidigare i texten har jag presenterat tre olika författare som alla är 

positivt inställda till prostitution, nämligen Petra Östergren, Laura Agustín och Kamala Kempadoo, och 

måhända har de kvinnor som dessa författare sökt sig till positiva erfarenheter av verksamheten. Detta 

är något som bör respekteras. Problem uppstår dock om man ska lagstifta utifrån de kvinnor som säger 

sig ha en positiv erfarenhet av prostitution. Det går inte att blunda för ekonomiska faktorer och det 

faktum att det är kvinnor som säljer och män som köper. Detta beskrivs som något oproblematiskt när 

man använder en förenklad retorik när det kommer till prostitution och trafficking. Bland annat för 
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Agustín just en sådan oproblematiskt diskussion då hon väljer att endast tala om migration utan att sätta 

den i en större kontext och ett könsperspektiv. En legalisering av prostitution leder inte till reducerat 

våld inom verksamheten. Agustín hyllar de kvinnor som enligt henne socialiserar sig i Europas städer 

utan att närmare reflektera över det stora antal kvinnor som socialiserar sig i bristen på valmöjligheter.   

 

5.3 Omsorg i en global värld 

Det finns en stark koppling mellan kön och omsorg då prostitution kan anses vara utförandet av omsorg i 

dess grövsta form. Det är därför möjligt att applicera Bridget Andersons teori rörande omsorgsarbete på 

fenomenet prostitution. Anderson ifrågasätter huruvida man kan betala någon för att vara omsorgsfull. 

Omsorg som ett uttryck för en inneboende känsla och som en praktisk arbetsuppgift är svåra att separera 

från varandra, och det är häri komplexiteten ligger. När en arbetsgivare, alternativ sexköpare efterfrågar 

en kärleksfull person förväntar han/hon sig inte bara en utförd uppgift, utan även att omsorgsarbetaren 

ska ge av sig själv och dela med sig av sin kärlek. När en handling utförs kan den demonstrera kärleken 

som personen känner för den andra, men det kan även demonstrera den makt som mottagaren besitter 

över den som utför handlingen. (Anderson 2000: 113-117). 

Den som har en anställning som omsorgsarbetare fastnar i en skev föreställning rörande hennes 

förhållande till arbetsuppgifterna. På grund av de uppgifter som går i omsorgens tecken anses hennes 

arbete vara naturligt och personligt. Det går dock inte bortse från att omsorgsarbetaren är anställd och får 

betalt för att utföra sysslorna (Anderson 2000: 161-168, 171-174). Exakt samma sak sker inom 

prostitutionen. Unga flickor och kvinnor internaliserar en föreställning om sig själva och sitt förhållande 

till sin omgivning. Detta kunde vi se exempel på i Siris citat när hon förklarade att hon endast var en 

hora, och ingenting annat. Omgivningen såg henne som en hora och hon såg sig själv som en hora utan 

några valmöjligheter, vars uppgift var att behaga. En av förutsättningarna för att sexindustrin existerar i 

den stora skala som är verklighet idag är just att prostituerade kvinnor världen över låtsas vara genuint 

intresserade av männen, åtrå dem och uppskatta att ha sex med dem (Brennan 2003:161). Hana berättar 

vad hennes uppgift i Sverige bestod av. 

Mitt ”jobb” var att ta hand om män och ge dem vad de ville ha. Jag kördes också runt till olika lägenheter 

där kunderna befann sig. Efteråt förstod jag att det var för att lura polisen. I 3 månader eller mer. Jag vill 

inte minnas hur många män som trodde att de hade rätt att kräva tjänster av mig. Vissa var obehagligare 

än andra, men alla sårade mig på ett eller annat sätt.  



32 
 

I Hanas ord finns det en länk till omsorgsbegreppet. Hon skulle behaga, vara tillags och vara 

omsorgsfull. Hon utförde sålunda ett omsorgsarbete som inte var autentiskt. Man kan applicera 

Ehrenreich och Hochschilds teori rörande globala omsorgskedjor i Hanas fall, då hon lämnar bort sitt 

barn till sin mor för att resa iväg för att sörja för någons annans behov. Hon trodde att hon skulle arbeta 

inom restaurangbranschen, vilket också kan ses som en form av omsorg. Nu blev det en annan slags 

omsorg än vad hon hade tänkt sig. Det blev prostitution.  

Glidningen mellan prostitution och omsorg framkommer i Maijas berättelse, som vi fick ta del av 

tidigare i texten. Maija ville inte lämna sina döttrar och tvekade därför om hon skulle tacka ja till 

erbjudandet att arbeta i Tyskland, men henne dåvarande ekonomiska situation gjorde att hon tackade ja. 

När hon anlände till huset hon skulle tjänstgöra i såg hon detta. 

Genom bilfönstret såg hon ett vackert hus. Mannen som hade kört henne sa att detta var hennes nya 

hem och att hon var tvungen att lyda sin ägare om hon ville träffa sina döttrar igen. Mannen som bodde i 

huset sa på tyska till henne att han var hennes ägare och att hon skulle städa huset, skura golven varje 

dag och att hon inte fick röra sin ägares mat. Han sa att en kvinna från Turkiet lagade maten och att hon 

också bodde i huset. Han förbjöd Maija att prata med henne. Maija fick veta att hon skulle utföra sexuella 

tjänster åt mannen varje lördag och söndag och att han skulle låsa in henne i källaren om det hölls fest i 

huset.  

Maija var tvungen att dels sköta hushållet, dels ta hand om mannens sexuella behov. Det visar att 

prostitution och omsorg inte behöver utesluta varandra utan att det finns en glidning mellan fenomenen.  

Istället kan de båda begreppen tillsammans med trafficking bilda en väv där det är svårt att se vad som är 

vad. Detta i sig betyder att begreppen trafficking, prostitution och omsorg är nära sammankopplade och 

Maijas berättelse bekräftar att de tre koncepten kan förekomma i en enda människas livsberättelse.   

Maija lyckades efter några månader fly och hon kom tillbaka till Lettland med en annan erfarenhet än 

den hon väntat sig.  

Hon är lycklig över att vara tillsammans med sina döttrar igen och hon vill inte att de ska få reda på vad 

hon varit med om. Istället för pengarna hon hade hoppats på att tjäna är hon nu väldigt sjuk, smittad av 

syfilis och ofrivilligt gravid.  

Hennes erfarenheter vittnar om faran av att låta traditionella könsroller dras till sin spets, roller där 

kvinnor förväntas vara omsorgsfulla och underordande.    

Traditionella könsroller exemplifieras, om än inte i lika extrema former som i Maijas fall, även i 

introduktionen till Ehrenreichs och Hochschilds antologi. Läsaren får följa händelseutvecklingen i 
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dokumentärfilmen When Mother Comes Home for Christmas. Filmen följer Josefine som ursprungligen 

kommer från Sri Lanka men som sedan många år arbetar som hushålls/omsorgsarbetare åt en familj i 

Grekland. Josefine efterlämnade tre små barn i Sri Lanka för att kunna resa till Aten. Det går inte att 

förneka att Josefine har ett tungt arbete och har gjort stora personliga uppoffringar i livet. Hon har missat 

större delen av sina barns uppväxt och de två yngsta barnen visar tydliga tecken på psykisk ohälsa. Man 

bör dock inte glömma att Josefine är i behov av detta arbete och att hon har en oerhört viktig roll som 

försörjare för sin familj, då hon är ensamstående mor. Hon har att välja mellan att leva i fattigdom 

tillsammans med sin familj eller att leva i en annan del av världen och på så vis kunna försörja sin familj 

(Ehrenreich & Hochschild 2003: 1-4). Det är samma typ av problematik med likartade strukturer som 

förekommer i flertalet av kvinnornas berättelser, och senast Maija som kände sig tvungen att resa iväg 

för att kunna försörja sina barn. När kvinnor lämnar sina familjer och barn för att emigrera och söka 

arbete påverkas självfallet familjerelationerna. En tilltänkt ekonomisk trygghet går hand i hand med 

osäkerhet inför de känslomässiga banden inom familjen. Ekvationen att leva tillsammans med sin familj 

och samtidigt kunna försörja den är omöjlig för många kvinnor runt om i världen. Det skapar en 

grogrund för trafficking, utnyttjande och tragiska levnadsberättelser.  

Nadias ord får avsluta min analys. Hon visar med sitt uttalande att skulden inte ligger hos de unga 

flickor och kvinnor som väljer att resa iväg för att hitta lyckan och ett bättre liv.   

Jag slutade tänka att jag måste betala för mina synder. Jag känner mig inte längre skyldig för att jag en 

gång var ung, naiv, full av drömmar och redo att tro på löften. 

 

6. Avslutande reflektion 

För att ta del av en större bild när det gäller sexindustrin är det viktigt att inte negligera vissa delar. Att 

utnämna alla kvinnor till offer är detsamma som att förneka dem en egen initiativförmåga och 

kapaciteten till att göra egna val. Bilden är mer komplex och det finns många olika historier. Faktum 

kvarstår dock att kvinnorna vars levnadsberättelser jag har delat ofrivilligt har hamnat i situationer de 

själva inte har valt och som har varit problematiska att ta sig ur. Problemets omfattning är stor och idag 

talas det allt oftare om sexarbete för att rentvå en bransch där många kommer till skada. De som 

besöker prostituerade blundar för problemen och den utsatta position som många av kvinnorna befinner 

sig i. De som ”äger” de prostituerade vill respekteras och accepteras. Kvinnorna själva vittnar om 

grymhet, utsatthet och få valmöjligheter. De berättar om sociala strukturer då de skulle behaga, och hur 
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de gjorde allt de förmådde för att hantera det de upplevde och hur de försökte skydda det inre jaget från 

att ta alltför mycket skada.   

Ett intersektionellt analyssätt visar att strukturella faktorer som globalisering, klass, kön och omsorg 

kan förklara varför kvinnor hamnar i trafficking. Globalisering och ekonomiska samarbeten gör det 

möjligt för människor att enkelt förflytta sig över nationsgränserna. Detta berör dock endast de 

inkluderade, de som har rätt nationstillhörighet och rätt pass. Tillhör en person inte rätt nation har 

personen inte alls samma förutsättningar och möjligheter att fritt röra sig och arbeta lagligt i olika delar 

av världen. Man kan ställa frågan vem som inte vill leva ett bra liv, och vem som inte skulle ta chansen 

att förbättra sina levnadsvillkor? I och med globaliseringen har konceptet globala omsorgskedjor 

skapats. Begreppet syftar på att kvinnor lämnar bort sina barn för att utföra omsorgsarbeten i andra 

länder och vid första anblicken kan fenomenet ses som någonting positivt, men det är ett system där 

vissa nyttjar och andra nyttjas. De rika länderna törstar efter kärlek och omsorg. De fattiga länderna 

törstar efter utbildning och ett drägligt liv, men det är inte ett givande och tagande förhållande utan en 

form av utnyttjande. En kvinna blir lovad ett lagligt arbete i Europa. Hon ser sin chans att kunna 

förändra sin ekonomiska situation och förbättra sin levnadsstandard. Hon säger hej då till sin familj och 

sina barn. Väl framme kommer hon med största sannolikhet utföra ett omsorgsarbete, ta hand om 

någon. Om hon har tur är hennes uppgift att ta hand om ett barn i en familj som betalar henne en 

dräglig lön. Om hon har otur innebär det att hon tvingas ha sex med mellan 20-30 olika män per dag 

utan att få något betalt. Det är en stor risk hon tar då hon ger sig av och det visar att kvinnan som utför 

omsorgsarbetet redan vid avresan befinner sig i en starkt underordnad position. Hon har inte de 

ekonomiska förutsättningarna och makten att själv påverka sin situation. Ojämlikheten mellan könen 

bidrar till en enorm exploatering av kvinnor i världen och detta är långt ifrån oproblematisk då många 

kvinnor vittnar om både fysisk och psykisk ohälsa. Det är därför av största vikt att inte göra en 

förenkling av problematiken och inte separera begreppen prostitution och trafficking från varandra. Att 

legalisera prostitution är inte lösningen på problemet och att blunda för det faktum att det är kvinnor 

som säljer och män som köper är detsamma som att förneka existerande könsroller och den 

fundamentala inverkan de kan ha på människors liv. Trafficking och prostitution ger varandra näring 

och ser till varandras behov. Komplexiteten är därmed djup och omfattande, som mina teoretiska 

utgångspunkter har visat, och det går inte att ta hänsyn till endast en aspekt för att förstå problemet. 

Avslutningsvis vill jag poängtera att prostitution inte är ”ett jobb som alla andra”, det är nära förbundet 

med trafficking och trafficking är förbjudet.  
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