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Abstract  
Author: Sara Borrás 
Title: “White women are for marrying, black women are for working and mulatas are for 
sex”1 A qualitative study of Cubans perceptions of jineteros and jineteras on Cuba  
Supervisor: Jan Magnusson 
Assessor: 
 
The aim of this study was to examine Cubans understandings of and attitudes towards the 
phenomenon jineterismo, and the concepts’ relation to discourses on gender, race and class, in order to 
develop a broader understanding of the concept and the process of stigmatization of the people 
engaged in it. The term jineterismo refers to various forms of illegal activities performed by Cubans 
(called jineteros/jineteras) which all can be linked to international tourism, including sexual and 
economical relationship with foreign visitors. While some people describe jineterismo as an economic 
strategy for survival, the Cuban Government perceives the concept as prostitution and a social 
problem that need to be eliminated. Thus, the Cuban Government and Cuban Women Federation, that 
state that jineteros/jineteras are immoral and a shame to the country, are stigmatizing them. The study 
is implemented in Havana, Cuba during the spring 2016 and included qualitative interviews and 
observations with young Cubans that Cuban society labels as jineteros/jineteras as well as Cuban 
social workers. The empiric material is interpreted from theoretical perspectives such as intersectional 
theory and postcolonial theory. The study has shown that jineterismo is a complex set of relationships, 
activities and identities that can not be specified, but which sometimes includes economic, sexual or 
loving relationships between people with different cultural, national and socio-economic backgrounds. 
The analysis distinguishes different explanations for the phenomenon's existence and causes of the 
stigma that is attached to the people perceived as jineteros/jineteras. The result of the study implies 
that many Cubans are being stigmatized due to their gender, race and class, and that this can be 
explained as a result of the Cuban society’s dominant gender roles and patriarchal system as well as of 
the post-colonial heritage. For that reason, I argue for the inclusion of the intersectional relationship 
between gender, race and class in the analysis of jineterismo, since it functions as a tool to maintain 
injustice, as well as other influences such as colonialism and society's gender processes. 
 

Key words: Jineterismo, jineteros, jineteras, prostitution, sex tourism, Cuba, gender, race, stigma, 

stigmatization, the Caribbean, self-perception 

 

 

 

 

 

 

 

																																																								
1 Titeln bygger på ett gammalt kolonialt ordspråk som en av studiens respondenter (Gabriela) refererade till 
under intervjutillfället, samt som diskuteras av Holgando Fernández (2002).  
 



	

2	
	
	

Förord 
Kuba, ett land som ofta framställs som en isolerad, mystisk och byråkratisk diktatur, kan 

tyckas erbjuda många hinder för möjligheten att genomföra en studie om kubanernas egna 

tankar och åsikter kring ett fenomen. Under våren 2016 inledde jag emellertid processen att 

med att samla in just detta material genom observations- och intervjustudier med lokala 

invånare på ön. Som väntat präglades en stor del av arbetet av den känsliga politiska 

kontexten, vilket både komplicerade insamlingen av empiri och skapade etiska dilemman. Vid 

flera tillfällen ställdes jag även inför personliga utmaningar, vilket är en av anledningarna till 

den stora tacksamhet som jag känner inför alla som har gett mig stöd under resans gång.  
 

Det finns inte tillräckligt med plats på denna sida för att tacka alla som har stöttat mig i denna 

studie, men jag kan åtminstone nämna några stycken. Till att börja med vill jag ge det 

varmaste tack till min familj och mina vänner i Sverige som har uppmuntrat mig i mitt val att 

ännu en gång åka tillbaka till Kuba, även om det betydde att vi inte kommer att träffas på ett 

tag. Tack för att ni har lyssnat på mig, ställt upp och stått ut med min besatthet av Kuba!  
 

Ett enormt tack till mina allra närmaste vänner Rosanna Nilsson och Paulina Stanley som från 

sina lägenheter i Malmö har läst och kommenterat mitt arbete. Tack för er inspiration och för 

att ni tålmodigt (trots en extremt begränsad internetuppkoppling på Kuba) har bollat idéer 

med mig vid de tillfällen jag har fastnat i mitt skrivande!  
 

Ett stort tack till min handledare Jan Magnusson för vägledning under arbetets gång och för 

att ha visat engagemang för min studie. Naturligtvis hade jag aldrig kunnat genomföra denna 

studie utan mina kubanska respondenter. Tack för att ni har delat med er av era historier och 

tankar, och låtit mig få en inblick i er vardag!  
 

Sist men definitivt inte minst vill jag ge ett enormt tack till David Vega Mancebo och Michel 

Antonio Pomares Torres för att ha varit otroligt fina vänner under både denna och tidigare 

vistelser på Kuba och varit ett enormt stöd i mitt uppsatsskrivande och genomförande av 

intervjuer. Utan er hade det aldrig varit möjligt!  

 

Tusen tack till er alla! 

Sara Borrás,  

Kuba, 10 juni 
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1. Inledning 
 

1.1 Problemformulering 
 

Till följd av USA:s blockad och Sovjetunionens fall hamnade Kuba i början av 1990-talet i 

det som av den kubanska staten benämns som ’el Período Especial en Tiempo de Paz’ 

(Specialperioden i fredstid). Specialperioden innebar mycket svåra ekonomiska förhållanden 

på ön präglade av begränsade tillgångar till även de mest vardagliga förnödenheterna. På 

grund av denna anledning öppnade Kuba dörrarna för en expandering av internationell turism. 

Resultatet blev att den enskilde kubanen började engagera sig i olika former av relationer med 

utländska besökare för att få tillgång till hårdvaluta, konsumera och ibland emigrera - helt 

enkelt för att kunna leva ett bättre liv (Facio et al. 2004). 

Daigle (2009) menar att den ekonomiska krisen medförde att unga kubaner blev mer och 

mer involverade i det globala sexarbetet. Enligt henne är jineterismo (se definition 1.2) den 

största konsekvensen av öns expandering av turism. Termen jineterismo syftar på olika 

former av illegala aktiviteter utförda av kubaner (så kallade jineteros/jineteras) som samtliga 

kan kopplas till internationell turism. Detta innefattar även försäljning av sex till öns 

utländska besökare (Ibid.). Den kubanska staten förnekade under en lång tid kopplingen 

mellan dessa aktiviteter och sexturism, men vidtog efter la revolución (revolutionen) en 

kampanj för ”rehabilitering av kvinnor”. Rehabiliteringen pågår än idag, och säger sig syfta 

till att lära den som säljer sex det ”rätta” sättet att leva på (Hynson, 2015).  

Under hösten 2015 genomförde jag min socionompraktik i Havanna. Under denna vistelse 

uppmärksammade jag att många unga vuxna kubaner, i synnerhet kvinnor som antogs 

engagera sig åt jineterismo, blev utsatta för trakasserier av polisen och stigmatisering av såväl 

myndigheter som sin omgivning. Hermansson (2006) berättar hur staten betraktar dessa 

(främst kvinnliga) personer som ”anti-sociala individer vars brist på moral måste konfronteras 

och undertryckas”(Ibid.10). Det cirkulerar även uppfattningar på så väl Kuba som i tidigare 

forskning om att motivet till att sälja sexuella tjänster grundar sig i en strävan efter en 

”lyxigare tillvaro” (Hermansson, 2006), när det enligt Daigle (2009) i verkligheten ofta 

handlar om en överlevnadsstrategi (Ibid.). De flesta forskare (Rundle, 2001; Sousa e Santos, 

2009; Cabezas, 2004) är dessutom överens om att jineterismo som fenomen är köns- och 

rasrelaterat, och hur det oftast är mörkhyade kvinnor i sällskap med turister som utsätts för 

trakasserier och statlig bevakning (Ibid.).  
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Tidigare forskning i kombination med situationer som jag själv har bevittnat kopplade till 

jineterismo resulterade i ett ökat intresse hos mig rörande de synsätt som finns gentemot 

fenomenet hos unga kubaner och kubanska socialarbetare, samt hur dessa föreställningar kan 

analyseras ur ett post-kolonialt och intersektionellt perspektiv.  
 

1.2 Syfte  
 

Syftet med denna studie är att undersöka de föreställningar kring jineterismo kan se ut hos 

unga vuxna kubaner respektive kubanska socialarbetare och att därefter analysera hur dessa 

föreställningar är relaterade till diskurser om kön, hudfärg och klass. 
 

1.3 Frågeställningar  
 

För att uppfylla studiens syfte kommer jag att utgå från följande övergripande frågeställning: 

- Hur kan fenomenet jineterismo definieras och förklaras? 

Ovanstående frågeställning kommer att kompletteras med ytterligare tre underfrågeställningar 

- Vilka föreställningar beskriver unga vuxna kubaner sig ha av jineteros/jineteras?  

- Vilka föreställningar beskriver kubanska socialarbetare sig ha av jineteros/jineteras?  

- Vilken betydelse kan diskurser om kön, hudfärg och klass ha för de föreställningar 

som beskrivs gentemot jineteros/jineteras?  
 

1.4 Relevans för socialt arbete  
I denna uppsats kommer jag att lyfta frågor om kön, ras och klass i relation till föreställningar 

om jineterismo. Det är min förhoppning att denna uppsats kan generera i en ökad kännedom 

inom socialt arbete vad gäller olika sätt att tänka kring sexturism samt existensen av och 

samverkan mellan olika maktstrukturer i ett samhälle. Då vardagliga maktordningar kan vara 

svåra att urskilja, finns det en risk att de genererar i konsekvenser för såväl enskilda individer 

som på en samhällsnivå. Precis som Mattson (2010) skriver påverkas även det sociala arbetet 

av dessa maktstrukturer, och det är därför av stor vikt att skapa medvetenhet kring den roll 

man själv ha som socialarbetare i dessa förtryckande strukturer, samt att inkludera dessa 

maktordningar i sina reflektioner och i sitt arbete (Ibid.). I samband med denna uppsats 

argumenterar jag således för att nyckeln för ett givande socialt arbete är att medvetenhet och 

reflektion skapar förutsättningar för förändring. 
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1.5 Avgränsningar 
 

Jag har valt att avgränsa denna studie till att fokusera på utvalda kubanska respondenters 

föreställningar gentemot jineterismo. Sexturism som ämne i sig kommer inte att behandlas, 

och inte eller de åtgärder som staten har vidtagit i frågan. Detta beror delvis på att 

sexturism/prostitution är kontroversiella ämnen på ön, och på Kubas begränsade 

yttrandefrihet (Rosendahl, 1997). Då kubaner därför undviker att prata om dessa saker av 

rädsla att associeras till dem, ser jag det som en risk att intervjupersonerna vid dessa frågor 

inte kommer uttala sig sanningsenligt. Utöver detta är det inte relevant att diskutera dessa 

aspekter då de inte ryms under mina frågeställningar.  

 

1.6 Begreppsmässiga förklaranden 
 

1.6.1 Jineterismo och jineteros/jineteras 
 

Under tidigare vistelser på Kuba uppmärksammade jag att det var vanligare att tala om 

jineteros/jineteras jämfört med prostituerad, som klassificeras som ett mycket kontroversiellt 

ord och som många inte vill definiera sig med. Det finns dock ingen exakt definition av hur 

begreppen jinetero/jinetera2 används, utan termerna har flera betydelser.  

Cabezas (2004) skriver att den vanligaste kopplingen görs till personer, oftast kvinnor, som 

med hjälp av en hallick har sexuella relationer med utländska besökare dagligen. Det kan 

även syfta på längre relationer med utländska besökare för ekonomiska syften, materiella 

gåvor eller om en förhoppning att få lämna landet. Vidare inkluderas i detta koncept även 

exempelvis försäljning av cigarrer till turister samt att agera som inofficiell turistguide för att 

få tillgång till hårdvaluta. Det är således problematiskt att ge en entydig definition av 

begreppet, vilket även innebär att orden jinetero/jinetera inte kan kopplas till individuella 

egenskaper (Ibid.). 
 

																																																								
2 Orden jinetero/jinetera kan översättas till ”ryttare”. Elizalde förklarar ordets innebörd på följande sätt: ”en 
jinetero är inte uteslutande en person som praktiserar prostitution. Termen är mer relaterad till illegal handel med 
hårdvaluta, vilket inkluderar de som säljer sex till utländska besökare (…) Jinetear (verbet ”att rida”) har en 
nästan litterär betydelse i denna undervärld. Man ”rider” turisten, det vill säga rider honom mot det huvudsakliga 
målet: att beröva honom på utländsk valuta.” (Elizalde 1996:38, min översättning)   
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1.6.2 Prostitution/sexarbete 
Att en del kubaner säljer sexuella tjänster i utbyte mot pengar på Kuba är ett faktum. 

Emellertid definierar inte alla jineterismo som prostitution/sexarbete. Flera forskare hävdar 

dessutom att jineterismo ligger utanför ramen för den mest förekommande tolkningen av 

prostitution/sexarbete, och kräver en djupare analys innefattande fler faktorer än endast en 

person som säljer sex och en person som köper sex (Sousa e Santos, 2009). Således har jag 

varit försiktig med användningen av dessa termer i min analys, även då många som engagerar 

sig åt jineterismo aldrig har sålt sexuella tjänster. Den främsta anledningen är emellertid att 

stämpeln som sexarbetare/prostituerad är en bidragande faktor till den stigmatisering och 

orättvisa behandling som många kubaner utsätts för, och jag vill inte med denna uppsats bli 

ännu en person som definierar och kategoriserar människor utan deras medgivande. Av 

samma anledning benämner jag inte mina respondenter som jineteros/jineteras, även om de 

beskrivs så av andra. Emellertid, då fenomenet betraktas som prostitution/sexarbete av den 

kubanska staten och inom vissa internationella diskurser, har det naturligtvis varit nödvändigt 

att diskutera begreppen. Jag kommer i dessa fall att använda det begrepp som använts av 

teoretikern och/eller personen som jag hänvisar till. Detta innebär att samtliga begrepp 

(sexarbetare, prostituerade, jineteros/jineteras) kommer att användas i denna uppsats, även 

om jag är medveten om distinktionen mellan termerna.  

 

1.6.3 Socialarbetare 
Benämningen socialarbetare är i min studie inte nödvändigtvis en person med en 

universitetsutbildning. Istället har jag valt att använda termen socialarbetare i min studie för 

personer som är yrkesverksamma inom olika former av socialt arbete. De två socialarbetare 

som jag har genomfört intervjuer med har emellertid båda två en kandidatexamen i sociologi 

med inriktning på socialt arbete.   
 

1.6.4 El Partido Comunista de Cuba (PCC) 
Sedan Fidel Castro tog makten på Kuba i samband med revolutionen 1959 finns det endast ett 

politiskt parti på ön, vanligtvis benämnt som PCC (el Partido Comunista De Cuba). 

Rosendahl (1997) skriver att PCC “formulates the ideology and policies of the country, makes 

the final decisions, and holds ultimate power” (Ibid.:6). Revolutionens intention var att bygga 

ett nytt samhälle och introducera socialismen som nationell ideologi, och för att 
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säkerhetsställa att socialismen skulle kvarstå i framtiden förbjöds alla andra politiska partier. 

Under det sena 80-talet lanserades slagorden ’¡socialismo o muerto!’ (socialism eller död!) 

som i snabb takt spreds över hela landet. I samband med svårigheter i andra socialistiska 

länder klargjorde Fidels under ett tal att Kuba aldrig kommer att överge socialismen (Ibid.). 

 

1.6.5 La Revolución 
I den kubanska kontexten förstås termen la Revolución (“revolutionen”) inte endast som den 

händelse som ägde rum 1959 när Fidel Castros väpnade rebellstyrkor i 26 juli-rörelsen 

störtade den USA-backade presidenten Fulgencio Batista. Denna händelse benämns istället 

som ”the Triumph of the Revolution”. När man talar om la Revolución på Kuba, syftar man 

på statens ständigt pågående arbete för social förändring på ön (Rosendahl, 1997). Det är även 

på detta sätt som begreppet kommer att användas i min studie.  

 

1.6.5 La Federación de Mujeres Cubanas (FMC)  
Fidel Castro gjorde ett antal uttalanden angående kvinnors rättigheter i samband med 

deklarationen av socialismen, men det var först när den kubanska kvinnofederationen FMC 

(La Federación de Mujeres Cubanas) uppstod år 1960 som dessa frågor höjdes till en politisk 

nivå. FMC är idag den största kraften inom Kubas jämställdhetsarbete, som har resulterat i att 

kvinnor idag har rätt till utbildning, arbete, betald föräldraledighet, och fri abort. Viktigt att 

poängtera är att samtliga politiska organisationer på Kuba, inklusive FMC, är under statens 

kontroll (Facio et al., 2004). FMC (1995) beskriver sig själva som ”a non-governmental 

organization set up by the will of women to participate in every task necessary for making 

true the revolutionary goals (…) to defend the Cuban revolution” (Ibid.: 26).  

 

1.6.6 Förståelsen av ”ras” 
De los Reyes och Mulinari (2005) skriver att vissa forskare föredrar begreppet ”etnicitet” 

framför begreppet ”ras”, då det förstnämnda anses i mindre grad vara sammankopplat med 

olika bibetydelser. Andra forskare hävdar dock att användandet av etnicitetsbegreppet bidrar 

till ett osynliggörande av rasismen som ett strukturellt och institutionellt vardagsfenomen, och 

argumenterar därför för användandet av rasbegreppet i syfte att förstå rasistiska processer i 

samhället (Ibid.). Wikström (2009) beskriver hur de flesta idag är överens om att ”ras” inte är 

en vetenskaplig teori, men att begreppet fortfarande kan användas i förhållande till den sociala 
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betydelse som det kan få i människors vardag (Ibid.). Även Eding och Liljefors (2005) skriver 

att raskategorin är tom, och att ”ras” är en socialt och kulturellt konstruerad term som har 

använts som ett sätt att upprätta skillnader och tillskriva människor egenskaper (Ibid.).  

Sousa e Santos skriver att ”the main Cuban ‘races’ are officially ’blanco/a’ (white), 

’mulato/a’ (mixed race) and ’negro/a’ (black)” (Sousa e Santos, 2009:68, min kursivering), 

vilket är de termer har använts av mina respondenter i beskrivningar av sig själva och andra. 

Av denna anledning, i kombination med faktumet att samtliga teoretiker som jag hänvisar till 

i denna uppsats också använder sig av dessa begrepp, har jag valt att göra detsamma med 

syftet att presentera materialet på ett så sanningsenligt sätt som möjligt.  
 

2. Bakgrund 
 

Innan jag påbörjar processen att besvara mina frågeställningar, finner jag det väsentligt att 

kortfattat redogöra för Kubas historiska bakgrund, deras politiska och sociala system samt 

nutida socialt arbete och rasism. Vidare följer en överblick av pre-revolutionära Kubas 

prostitution och olika officiella synsätt på existensen och förklaringen av jineterismo.  
 
 

2.1 Kortfattad historisk bakgrund 
Kuba ingår i den västindiska ögruppen Stora Antillerna och har en befolkning på över 11 

miljoner invånare (Landguiden, 2013a). Landets indianska ursprungsbefolkningen utrotades i 

samband med den spanska kolonialiseringen av ön, vilket har lett till att majoritetens av dess 

invånare idag är spanskättlingar. Många kubaner har ursprung från de afrikanska slavar som 

togs till Kuba för att arbeta på plantagerna (Landguiden, 2013b).  

 

2.1 Kubas politiska och sociala system 
Efter att Fidel Castro störtade den tidigare presidenten år 1959 är Kuba en socialistisk 

enpartistat.  Revolutionen resulterade i radikala ekonomiska, samhälleliga och ekonomiska 

reformer, vilket bidrog till en ökad konflikt med USA och Kuba. Då Kuba började förhandla 

och mottog bistånd från Sovjetunionen, verkställde USA en sträng handelsblockad gentemot 

landet, vilket förde in Kuba i mycket svår ekonomisk kris (Globalis, 2016).  
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Ett av den kubanska revolutionens främsta satsning rörde införandet av social trygghet åt alla, 

bland annat i form av obligatorisk och kostnadsfri skolgång samt gratis hälso- och sjukvård. 

Detta ledde till att landets sociala reformer kom att bli förebilder för andra utvecklingsländer 

(Landguiden, 2013c). Emellertid kritiseras Kuba ofta för att vara odemokratiskt och för brott 

mot de mänskliga rättigheterna, bland annat då staten fortfarande kontrollerar i princip alla 

aspekter av kubanernas liv och förföljer oppositionella (Landguiden, 2013d). 

 

2.6 Socialt arbete på Kuba  
Socialarbetare på Kuba arbetar både på en nationell och en lokal nivå, tillhandahåller direkt 

stöd och rådgivning samt bedriver utvecklingsarbete, bevakning och administrativt arbete. Det 

kubanska hälsoministeriet MINSAP (Ministerio de Salud Pública) är öns största arbetsgivare 

av socialarbetare. MINSAP:s inledande syfte var att utbilda socialarbetare inom hälso- och 

sjukvården (NASW, 2011).  

År 1998 etablerade emellertid Utbildningsministeriet (Ministerio de Educación) ett 

program inom Sociologiska institutionen vid Havannas universitet för redan yrkesverksamma 

inom socialt arbete. Programmet var Kubas första universitetsexamen med inriktning på 

socialt arbete. Numera är utbildade kubanska socialarbetare inte längre endast verksamma 

inom hälso- och sjukvården utan bedriver sedan programimplementeringen arbete i skolor, 

socialtjänst och kriminaltjänst (NASW, 2011).  

 

2.2 Rasism på Kuba 
Rasismen på Kuba förklaras av de flesta forskare som ett resultat av såväl det historiska 

slaveriet och kolonialiseringen på ön som av den samtida fattigdomen. Kamilah F. Majied 

(2015) erbjuder i sin artikel en historisk och nutida överblick av rasismen på ön, som han 

förklarar både föregås och följs av den kubanska revolutionen. Majied beskriver hur ett 

kännetecken för la Revolución var målet att utrota rasismen som en del av öns nya 

socialistiska ideologi. Flera jämlikhetsreformer, bland annat antidiskrimineringslagar inom 

arbetslivet, som därefter infördes indikerade att den kubanska staten skulle bli världsledande i 

diskrimineringsarbetet. Några år senare hävdade Fidel Castro att ”the age of racism and 

discrimination was over” (Ibid.:27). Detta tal fick positiv respons, även om de flesta kubaner 

är överens om att kolonialiseringens arv och rasismen fortfarande lever kvar på ön (Ibid.). 
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Majeid (2015) resonerar vidare kring rasismens paradoxer på ön (Ibid.) Även om rasism inte 

existerar i samma utsträckning som tidigare på ett rättsligt plan, är den desto mer uppenbar på 

en social nivå. Det är exempelvis fortfarande svårt för en mörkhyad kuban att få ett bra jobb, 

inte minst inom turistbranschen. Vidare förklarar Majeid (2015) att Castros klargörande om 

rasismens avskaffande och av problemet som löst, har lett till att många kubaner förbiser 

rasismens existens på ön. Resultatet blir att den kubanska allmänheten undviker att ta itu med 

diskriminerande stereotyper och dess följder (Ibid.). 
 

2.3 Prostitution i det pre-revolutionära Kuba  
Kuba har som många karibiska länder en lång historia av prostitution. Enligt Clancy (2002) 

var Kuba under 1950-talet känt i omvärlden som “Kaibiens bordell”. Vid denna tid existerade 

omkring 20 000 ’casas de citas’ (bordeller) på ön (Ibid.:64). Av den anledningen införde den 

nya socialistiska regeringen i samband med revolutionen en kampanj med syftet att totalt 

eliminera existensen av prostitution och integrera de (främst kvinnliga) prostituerade i det 

ekonomiska, sociala och politiska livet på Kuba (Cowie, 2002).  

Rundle (2001) skriver att elimineringen av prostitution i efterhand har blivit en officiell 

symbol för förändringarna i samband med revolutionen. Av den anledningen är existensen av 

prostitution starkt associerat med det pre-revolutionära Kuba, och är idag därför ett känsligt 

ämne för den socialistiska regeringen (Ibid.). 
 

2.4 Jineterismens ursprung 
De flesta forskare är överens om att jineterismen uppstod som resultat av ett flertal socio-

politiska faktorer under 90-talet, inkluderande allt från fallet av socialism i västeuropeiska 

länder till USA:s embargo gentemot Kuba (Cowie, 2002; Daigle, 2013; Garcia, 2010). Dessa 

förändringar hade en stor inverkan på Kubas ekonomi och politik. Då en statlig åtgärd mot 

den ekonomiska krisen var den ökade internationella turismen, såg många kubaner 

engagemang inom turistsektorn (jineterismo) som ett verktyg för att tillfredsställa sina mest 

grundläggande livsbehov. Denna förklaring tas upp återigen upp i litteraturen i samband med 

uppkomsten av jineterismo och ligger således nära dess nuvarande definition (Ibid.).  
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2.5 En överblick av attityder gentemot jineterismo 

2.5.1 Statens syn på jineterismo 
Fidel Castro förnekade till en början existensen av prostitution/sexarbete på ön, då denna 

sades ha eliminerats under revolutionen och införandet av rehabilitering. Numera definierar 

den kubanska staten jineterismo som prostitution. I ett tal år 1992 säger Castro att ”kubanska 

kvinnor blir jineteras för att de älskar sex” (Sousa e Santos, 2009:17). Vidare hävdar han: 
 

There are no women forced to sell themselves to a man, to a foreigner, to a tourist. Those who do so, 

do it at their own convenience, voluntarily, and without any need for it. We can say that they are 

highly educated hookers and quite healthy because we are one of the countries with the lowest 

numbers of Aids cases […] Therefore, there is no prostitution healthier than Cuba’s […]  

(Sousa e Santos, 2009:17) 
 

Även om staten fördömer jineteros/jineteras kontakt och relation med utländska besökare 

berättar Holgando Fernández (2002) hur jineterismo i sig inte är ett officiellt brott på Kuba. 

Emellertid, då dessa personer betraktas utöva ett ’antisocialt beteende’ (se Inledning 1.1), 

placeras kubanska jineteros/jineteras (i synnerhet kvinnors) handlingar under lagen som 

brottsförklarar ’estado peligroso’ (farligt beteende). Detta innebär att jineteras får tre 

varningar innan de skickas rehabilitering eller arbete på landsbygden (Ibid.).  
 

2.5.2 FMC:s syn på jineterismo 
Holgando Fernández (2002) tar upp den inställning som Kvinnofederationen FMC har till 

jineterismo och jineteros/jineteras. Organisationens ledare, Vilma Espín, uttalade sig om 

jineteras år 1995 i den nationella tidskriften Granma på följande sätt:  
 

(…) sorgliga är de fall av prostitution som har uppstått hos svaga människor, familjer utan känsla för 

moral, flickor som är en stor skam för landet och som inte tänker över den moraliska förnedring som 

de lider av (…) Majoriteten kommer från familjer med brist på moral, eller helt enkelt förfallna 

människor som accepterar att deras barn lever så för att det även gynnar dem.  

(Holgando Fernández, 2002:252, min översättning) 
 

Utifrån ovanstående citat blir det tydligt vilken synvinkel FMC har på jineterismo. Enligt 

Holgando Fernández (2002) beskrivs jineteras av FMC vid ett annat tillfälle som ’basura 

decadente’ (fördärvat skräp), ’bajas de moral’ (med låg moral) och ’codiciosas’ (giriga). 

FMC hävdar även att dessa kvinnor har ”valt den lätta vägen istället för att ta sitt 

medborgerliga ansvar vad gäller arbete och familj” (Ibid.:252-253).  
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2.5.3 Jineterismo i turistindustrin 
Då Kuba ibland benämns som ”sexturismens paradis” (Clancy, 2002), finner jag det av vikt 

att nämna hur fenomenet jineterismo presenteras inom turistsektorn. De la Fuente (2001) 

hävdar att kubanska turistbyråer ofta ”varnar” för jineteros/jineteras på samma gång som de i 

viss mån har gjort reklam för ön som ett himmelrike vad gäller ”sexual indugence and 

promiscuity” (Ibid.:327). Även Facio (2007) återberättar hur staten under 90-talet spelade en 

roll i reklamen för landets sexturism då de lät Playboy Magazine fotografera kubanska 

kvinnor topless på stranden i Varadero. Följande år sponsrade kubanska turistbyråer vid flera 

tillfällen reklamkampanjer med mörkhyade kubanska kvinnor för att locka utlänningar till 

kubanska turistattraktioner (Ibid.).  
 

3. Kunskapsläget 
I följande avsnitt kommer jag att beskriva hur jag har gått tillväga vid insamling av forskning 

till min studie och redogöra för dess innehåll. Inledningsvis kommer jag att presentera en 

akademisk artikel rörande sexarbete på ett mer generellt plan, för att sedan gå närmare in på 

fenomenet jineterismo. Störst fokus ligger på litteratur som diskuterar jineterismo i relation 

till ras, kön och klass.  
 

3.1 Artikel- och litteratursökning 
Med syftet att sätta mig in i ämnets kunskapsläge inledde jag med litteratursökningar på 

databaserna LUBsearch och Libris, med hjälp av sökord så som Cuba, the Carribean, 

jineterismo, jineteros/as, sex tourism, prostitution, gender, race, racism, post-colonial theory 

och stigmatization samt dess översättningar på spanska. Under litteratursökningen har jag 

varit noggrann med att allt material är peer reviewed. Jag har även inhämtat litteratur på 

Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek i Lund samt på Havannas nationella bibliotek. 

Jag blev tidigt i arbete bekant med kända namn inom forskning om jineterismo på Kuba, så 

som Dina de Sousa e Santos och Amalia Cabezas. Med hjälp av referenser som görs i dessa 

vetenskapliga texter fick jag möjlighet att hitta flera och mer djupgående material inom 

ämnet, vilket ledde till att jag fick en god inblick i det nuvarande kunskapsläget.  
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3.2  Tidigare forskning 
 

3.2.1 Sexarbete i generella termer 
Antologin Global Sex Workers: Rights, Resistance, and Redefinition (Kempadoo & Doezema, 

1998) presenterar olika erfarenheter av sexarbete i utvecklingsländer, och ifrågasätter 

internationella tolkningar av sexarbete, ett synsätt som placerar sexsäljande – ofta kvinnor - 

på den lägsta leden i samhället och upprätthåller bilden av ”de andra”. Genom att utforska 

dessa berättelser strävar författarna efter att underminera stereotyper och det stigma som 

tillskrivs personer som engagerar sig i sexarbete. Vidare menar författarna att västerländska 

värderingarna fortfarande är dominerande i diskursen om sexarbete, och man ämnar på så sätt 

öka kunskapen om tredje världens kvinnors egna erfarenheter och åsikter (Ibid.).  

Författarna argumenterar för att många hamnar i sexindustrin av ekonomiska syften, och 

att det således inte bör vara mer stigmatiserat än andra kroppsarbeten. De förkastar således 

föreställningen om dessa kvinnor som offer och anser att nutida diskurser ramar in kvinnorna 

i denna kategori utan deras medgivande. Vidare beskriver författarna hur dikotomier används 

för att stigmatisera kvinnor som säljer sex av ekonomiska intressen, som ofta betraktas som 

omoraliska och perversa (Ibid.). 
 

3.2.2 Transnationella sexuella, romantiska och ekonomiska relationer 
Amalia L Cabezas (2004) tar i artikeln ”Between Love and money: Sex, tourism, and 

citizenship in Cuba and the Dominican Republic” upp problematiken i att definiera ordet 

sexarbete. Hon menar att innebörden av termen är varierad och mer komplicerad än endast 

”försäljning av sexuella tjänster i utbyte för pengar”. Cabezas hävdar att de flesta 

turister/lokala som i dessa länder ingår transnationella kärleks- och sexuella relationer inte 

definierar sig själva som sexturister/sexarbetare. Det finns således risker med att placera 

människor inom dessa kategorier utan en större förståelse för deras egna ståndpunkter och liv. 

Resultatet av forskningen visar att målet för de flesta personer i dessa länder handlar om 

ökade möjligheter, migration och romantik, snarare än endast ekonomisk ersättning (Ibid.).  

Även Anne-Mette Groth Hermansson (2006) strävar i sin avhandling Managing tourist 

hearts: Love, money and ambiguity in relationships between cuban women and foreign men 

efter att nå en antropologisk förståelse av kubanska jineteras liv utifrån deras sociala och 

politiska kontext. Enligt Hermansson står dessa kvinnor inför en rad utmaningar i samband 

med deras relationer, då omgivningen kategoriserar deras relationer som antingen ’por amor’ 
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(för kärlek) eller ’por interés’ (för [ekonomiskt] intresse) och officiella organ fördömer dem 

som anti-revolutionära och omoraliska. Studien visar hur många kubanska kvinnor ”spelar 

med” i stereotypa bilder som ett sätt att hantera det stigma som tillskrivs dem. Genom att 

utnyttja rasifierade föreställningar kan kubanska kvinnor dra nytta av den expanderande 

turismen, vilket leder till att såväl globala som lokala strukturer av ojämställdhet och rasism 

ständigt reproduceras. Detta är, enligt Hermansson, ett resultat av tillskrivning av stigma. 

Dessa kategorier återspeglar inte komplexiteten i människoras liv och hämmar möjligheten av 

att få en korrekt bild relationerna. Hermansson argumenterar således för den starka betydelse 

som förutfattad kategorisering av människor kan ha, och menar att forskare måste vara 

försiktiga med att använda empiriska kategorier som analytiska konstruktioner (Ibid.).  

I likhet med ovanstående författare understryker socialantropologen Valerio Simoni (2013) 

i artikeln ”Intimate stereotypes” vikten av att ifrågasätta våra generella antaganden om 

sexuella och ekonomiska relationer. Med denna artikel vill han kasta ett ljus över vår 

förståelse av (kulturell) ”intimitet” i samband med transnationella relationer, som han menar 

oftast annars undersöks genom ett historiskt och postkolonialt perspektiv. Simoni ämnar 

istället uppmärksamma om användningen av stereotyper i samtida interaktioner (Ibid.). 

 

3.2.3 Jineterismo med fokus på kön, klass, moral och statlig kontroll 
Artikeln ”Continuous moral economies: The state regulation of bodies and sex work in 

Cuba”, skriven av Alyssa Garcia (2010), erbjuder ett historiskt perspektiv på sexarbete och 

jineterismo på Kuba med fokus på kön, klass, ras, moral och statlig kontroll. Garcia diskuterar 

den utbredda prostitutionen i det pre-revolutionära Kuba och dess resultat vad gäller 

kvinnornas situation. Artikeln innehåller även en sammanfattande redogörelse för 

revolutionens försök att eliminera prostitution med hjälp av rehabilitering och reformer som 

syftade till att säkerhetsställa jämställdhet på ön.  

Garcia beskriver hur kvinnor som sålde sex efter la revolución klassificeras som moraliskt 

misslyckade medlemmar i det socialistiska samhället, och hur de utsätts för statlig kontroll 

och bevakning utifrån postkoloniala föreställningar om ras och kön. Garcia är kritisk mot 

statens upprättandehållande av dessa diskurser, som hon hävdar endast syftar till gynna 

landets ekonomi (Ibid.).  
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3.2.4 Postkoloniala teorier och rasism i relation till jineterismo 
I avhandlingen Jineterismo in Havanna: Narrating the daily struggles of afro-cuban jineteras 

(2009) strävar Sousa e Santos efter en bredare förståelse av begreppet hos afro-kubanska 

kvinnor som klassificeras som jineteras. Precis som tidigare forskare argumenterar hon för att 

jineterismo måste analyseras utifrån flera aspekter då denna grupp inte är heterogen och 

underbyggs av patriarkala strukturer och rasism. Vidare redogör hon för bilden som oftast 

presenteras samband med jineterismo; som ett socialt problem som måste elimineras eller som 

en skam för landet. I kontrast till detta förkastar Sousa e Santos diskursen som direkt kopplar 

jineterismo till prostitution, och lägger istället fokus på den romantiska sidan och ämnar 

belysa kubanska jineteras egna tankar om livet på Kuba och deras positiva bilder av 

västvärlden (Ibid.). Även Fuscos (1998) och Cabezas (1998) kapitel i tidigare nämnda 

antologi har varit relevanta för min studie. I dessa kapitel diskuterar författarna rasism i 

förhållande till sexarbete med utgångspunkt i postkolonial teori. Fusco och Cabezas lägger 

stort fokus på hur tredje världens sexarbetare betraktas som ”de exotiske andra” och därmed 

anses mer lämpade för kortvariga sexuella njutningar än för varaktiga förhållanden (Ibid.). 

Även Simoni (2013) beskriver hur koloniseringen av ön har lett till konstruktionen av 

stereotypen om ’el caliente cubano’ (den heta kubanen). Resultatet av hans studie visar på att 

denna stereotyp i vissa fall underlättar till möten mellan kubaner och turister och på samma 

gång hämmar möjligheten för dem att etablera starkare och långvariga förhållanden (Ibid.). 

 

3.2.5 Språket som ett verktyg för självdefinition 
Forskaren Megan Daigle (2013) betonar precis som ovanstående författare de negativa 

sidorna av kategorisering av människor och tillskrivning av egenskaper. I artikeln ”Love, sex, 

money and meaning: Using Language to create identities and challenge categories in Cuba” 

diskuterar hon jineterismens innebörd och hur den kubanska staten, polisen och 

turistbranschen placerar in unga kubaner i olika binära kategorier så som bra/dåligt, rätt/fel, 

moraliskt/omoraliskt. Vidare berättar hon hur unga kubaner har kommit att utveckla nya 

termer för att bekämpa statens stigmatisering, så som ’luchadora’3 (kämparinna) istället för 

’puta’ (prostituerad), och att språket på så sätt blir ett verktyg för självdefinition. Enligt 

Daigle finns det ett stort behov av att inkludera antaganden om ras, kön, klass och sexualitet i 

denna analys, såväl som moral, sociala värderingar, etik och val av livsstil (Ibid.). 

																																																								
3 Användningen av begreppet luchadora (“kämparrinna”) kopplas till termen la lucha (”kampen”), som syftar på 
kampen för överlevad i landets utbredda fattigdom (Daigle, 2013:73). 
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4.  Perspektiv, teori och begrepp  

4.1 Det intersektionella perspektivet  
Matsson (2010) beskriver hur termen ”intersektionalitet” härstammar från den engelska 

termen intersection (som syftar till korsning eller skärningspunkt). Perspektivets tyngdpunkt 

ligger i att samhällets maktordningar etnicitet/ras, klass, sexualitet och kön kan ses såväl som 

självständiga som sammanlänkande och i ständig interaktion med varandra. Intersektionalitet 

är dessutom ett betydelsefullt verktyg för att förstå rumsliga och historiska kontexters 

relevans, så som globalisering och postkolonialism. Matsson förklarar även att man bör ha i 

åtanke att betydelsen av och samspelet mellan dessa kategorier är föränderliga och 

kontextbundna. Detta innebär att vissa kategorier är av större vikt i vissa kontexter och 

sammanhang, och mindre betydelsefulla i andra (Ibid.).  

De los Reyes och Mulinari (2005) menar att intersektionalitet hjälper oss att se världen 

med nya ögon och ifrågasätta generella antaganden om vår sociala verklighet. Vidare menar 

de att historiska processer och förändringar i samhället visar hur maktutövande och utsatthet 

alltid är en del av en komplex sammansättning av strukturella relationer, institutionella 

ordningar och mänsklig interaktion. Det intersektionella perspektivet argumenterar således för 

att fokusera på hur samhällets maktordningar och institutionella ramar vidmakthåller 

relationer av underordning och överordning och mellan individer (Ibid.). Utgångspunkten är 

att makt och maktrelationer ständigt görs och skapas genom sociala interaktioner och 

individers handlingar (Ibid.). Författarna beskriver intersektionalitet ”som ett teoretiskt 

perspektiv som synliggör hur olika historiskt och situationsberoende maktrelationer skapas i 

och genom den simultana verkan av kön, klass och ’ras’/etnicitet” (Ibid.:24).  

 

4.2 Postkolonial teori 
De los Reyes och Mulinari (2005) menar att det postkoloniala perspektivets utgångspunkt är 

att det koloniala arvet lever kvar än idag och att vårt samhälle fortfarande präglas av ett 

tankesätt som ständigt reproducerar den maktordning som formades under kolonialiseringen 

(Ibid.). Även Eriksson, Eriksson Baaz och Thörn (2002) argumenterar genom den 

postkoloniala teorin för att kolonialismen är en pågående process i vår samtid, och att dagens 

rasism därav måste ses som en effekt av historien (Ibid.).  
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När det kommer till könsaspekten inom den postkoloniala teorin, skriver Loomba (2005) att 

kvinnokroppen användes under hela den koloniala perioden för att symbolisera det erövrade 

landet och hur det denna tid fanns starka föreställningar rörande icke-europeiska kulturer och 

”om de mörkare rasernas bristande moral, deras promiskuitet och ständiga begär efter vita 

människor” (Ibid.). Dessa relationer präglades av ojämlikheter rörande klass, ålder, kön, ras 

och makt. Kolonialismens resultat blev således även en intensifiering av det patriarkala 

förtrycket (Ibid.).  

 

4.3 Relevans för denna studie  
Med hjälp av det intersektionella perspektivet ämnar jag sprida ljus över hur olika 

maktordningar tar sig uttryck och samverkar i det kubanska samhället. Då tidigare forskning 

visar att aspekterna kön, “ras”/etnicitet och klass spelar stor roll i utformningen av en 

kubaners livsvillkor, finner jag det av stor vikt att inkludera dessa i min studie om jineterismo.  

Jag finner även detta aktuellt i samband med att det intersektionella perspektivet vänder 

blicken mot samhälleliga maktprocesser, vilket står i kontrast mot de individanpassade 

lösningar som ofta presenteras i samband med jineterismo. Således anser jag intersektionalitet 

som ett betydelsefullt verktyg för att synliggöra dessa maktordningars betydelse och i 

synnerhet resultatet av deras samverkan i relation till föreställningar gentemot jineterismo. Jag 

menar även på att perspektivet kan hjälpa oss att få en större förståelse för hur ojämlikhet 

uppstår och reproduceras i det kubanska samhället.  

För att få en djupare förståelse för nutida maktstrukturer och ojämlikhet finner jag det även 

mycket relevant att använda mig av postkoloniala teorier. Genom att synliggöra 

kolonialismens effekter och dess sociala verklighet argumenterar jag för att man kan urskilja 

länkar mellan den koloniala ordningen och dagens rasism. Kempadoo (1998) beskriver hur 

det koloniala arvet i hög grad lever kvar i de karibiska länderna och visas bland annat genom 

deras långa historia av sexuella och ekonomiska transaktioner. I samband med detta menar 

Kempadoo att ”black and brown bodies become (or continue to be) the sites for contruction of 

(white) North American and Western European power, wealth and well being” (1998:52). 

Således är det karibiska folket fortfarande objekt för erotism och sexuella fantasier för 

västvärlden, vilket är anledningen till att jag ser det högst nödvändigt att utgå från det 

postkoloniala perspektivet vid analys av mitt empiriska material.  
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5. Metod och metodologiska överväganden 
 

5.1 Mitt material 
Jag har valt att använda mig av en kvalitativ metod. Enligt Bryman (2011) strävar kvalitativ 

forskning efter att få en bild av respondenternas egna perspektiv och det som de uppfattar som 

betydelsefullt. Målet är att ha en nära relation med respondenten, och få en inblick i hens 

tolkning av hens sociala verklighet (Ibid.). Då mitt syfte är att få en större förståelse av olika 

förhållningssätt inom en specifik kontext snarare än generalisera mina data, anser jag att en 

kvalitativ metod är lämpligast för att besvara mina frågeställningar. Fältarbete har tagit plats 

under två månader och inkluderar kvalitativa intervjuer, observationer och en intensiv läsning 

av tidigare forskning. Följande avsnitt kommer att innehålla metodmässiga överväganden, en 

diskussion om det valda tillvägagångssättets för- och nackdelar, urval och tillförlitlighet.  

 

5.2 Val av metod 
 

5.2.1 Kvalitativa intervjuer 
För att samla in mitt empiriska material valde jag att huvudsakligen använda mig av 

semistrukturerade intervjuer. Bryman (2011) menar att kvalitativa intervjuer skiljer sig från 

kvantitativa intervjuer i den meningen att tillvägagångssättet i den kvalitativa forskningen är 

mindre strukturerat, då man lägger störst vikt vid respondenternas egna uppfattningar och 

ståndpunkter (Ibid.). Då mitt mål var att samla in material om respondenternas egna 

föreställningar och ståndpunkter rörande jineterismo men samtidigt hålla intervjun inom 

ramarna för mina förutbestämda teman, bedömde jag ovanstående tillvägagångssätt som 

lämpligt. Tack vare intervjuerna hade jag möjlighet att undersöka beskrivningar, fånga olika 

perspektiv samt få en inblick i respondenternas egna tankar och associationsbanor.  
 

5.2.2 Intervjuguide och formulering av forskningsfrågor  
Inför mina intervjuer utvecklade jag en intervjuguide innehållandes relativt övergripande 

frågor. Precis som Bryman (2011) skriver finns det inget krav på att ställa alla frågor i 

intervjuguiden, och inte heller i den ordningsföljd som de är listade, utan intervjuaren har 

möjlighet att forma intervjun utefter respondentens svar. Bryman menar att frågorna i en 

intervjuguide för en kvalitativ intervju ska syfta till att nå en förståelse för respondenternas 
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egna upplevelser och ståndpunkter kring ett visst tema och att intervjuaren själv har en 

flexibel roll (Ibid.). På så sätt baserades intervjuguiden på undersökningens frågeställningar, 

men formades utifrån respondenternas perspektiv och uppfattningar då jag valde att ibland 

göra avvikelser och istället spinna vidare på deras tankar (Ibid.).  

Vidare poängterar Bryman (2011) vikten av att språket och formuleringarna i 

intervjufrågorna är lämpliga för respondenterna avseende ålder, bakgrund etc. (Ibid.). Min 

intervjuguide har kontinuerligt korrigerats under fältarbetes gång, då jag vid flera tillfällen har 

formulerat om eller ställt olika frågor i mina intervjuer, även om de alltid utgick från samma 

teman. Jag var, som tidigare nämnt, flexibel rörande ordningsföljden under intervjutillfället, 

men valde medvetet att ta upp ordet prostitution som det allra sista temat i intervjuerna. Detta 

beror på att termen anses vara ett kontroversiellt ämne på Kuba, och jag såg det som en risk 

att mina respondenter skulle bli mer försiktiga i sina svar efter att jag hade tagit upp detta.  

 

5.2.3 Informationsobservationer 
Inom denna studie har jag även genomfört observationer i informationssyfte. Målet var att 

genom iakttagelser få en ökad förförståelse och ett större kunskapsunderlag rörande 

fenomenet som jag ämnade undersöka. Observationerna kommer på så sätt inte att behandlas 

som empiri i denna studie, utan endast som information och tidigare kunskap. 

Dessa informationsobservationer har huvudsakligen tagit sin plats i mina respondenters 

hem under intervjuerna, vilket gav mig möjlighet att få en inblick i deras vardag och 

genererade i ett större kunskapsunderlag inför mitt skrivande. Jag var noggrann med att inte 

korsa etiska gränser, till exempel genom att alltid presentera mig själv som forskare, 

informera om och skydda respondenternas rätt till konfidentialitet och be om tillstånd rörande 

inspelning. Jag har även genomfört informationsobservationer i barer utan sällskap av mina 

respondenter. Under dessa tillfällen har jag antagit en dold forskarroll (Bryman, 2011), då jag 

inte ville utgöra en avgörande påverkansfaktor och öka risken för att deltagarna ändrade sitt 

beteende till följd av min närvaro. Det finns naturligtvis nackdelar med dolda observationer, 

då deltagarna inte har gett sitt samtycke till medverkan (Ibid.). Jag upplevde även att 

deltagarna vid något tillfälle blev en aning misstänksamma då jag förde in diskussionerna på 

specifika teman. Vid ett tillfälle blev jag ombedd på ett skämtsamt sätt att ”inte vara så 

frågvis”, varefter jag valde att avsluta mina observationer.  
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5.3 Urval  
Mitt urval består av unga vuxna lokala invånare på ön samt kubanska socialarbetare. Jag fick 

kontakt med respondenterna redan innan jag anlände till ön genom en etablerad kontakt, som i 

sin tur vidarebefordrade ett informationsbrev (se Bilaga 1). Jag valde att utgå från ett 

målinriktat urval, vilket enligt Bryman innebär att man i sin studie metodiskt inkluderar de 

respondenter som är relevanta för ens syfte och forskningsfrågor samt väljer respondenter 

med olika egenskaper/bakgrunder med avsikten att få en bredare förståelse av en social 

företeelse. Med andra ord är denna metod lämplig om forskaren strävar efter att identifiera 

olika tankesätt bland respondenterna. (Ibid.). Mina respondenter valdes ut med avsikten att 

belysa flera olika perspektiv och föreställningar gentemot jineterismo. Jag fann således denna 

metod som mest lämplig för att nå en så bred bild som möjligt, även om jag är medveten om 

att denna typ av kvalitativa metoder inte kan ge ett generaliserbart resultat.   
 

5.4 Metodens förtjänster och begränsningar  
Jag bedömer den kvalitativa metoden som lämplig för min studie, då man som forskare får en 

inblick i respondenters förståelse av deras sociala verklighet och samtidigt kommer 

respondenten nära i en intervjusituation präglad av öppenhet och flexibilitet. Alla metoder har 

emellertid förtjänster och begränsningar, vilka kommer att diskutera i följande avsnitt.  
 

5.4.1 För- och nackdelar 
Bryman (2011) menar att kvalitativa metoder ofta genererar ett resultat bestående av djupare 

och mer detaljerade beskrivningar i jämförelse med kvantitativa metoder. Dessa detaljer kan 

ibland tyckas vara överflödiga och vissa kvantitativa forskare menar att de kan överskugga 

mer relevant fakta (Ibid.). I min studie såg jag detta som en fördel snarare än en nackdel, då 

jag genom denna breda och detaljerade bild fick möjlighet till en inblick i den kontextuella 

förståelse av den sociala verklighet som respondenterna lever i. Bryman (2011) skriver vidare 

att vissa forskare hävdar att det finns en risk att kvalitativa undersökningar blir för subjektiva, 

då stort fokus ligger det som forskarens uppfattar som betydelsefullt, samt då forskaren har 

närmare och öppnare förhållanden till sina respondenter. Detta kan leda till att respondenterna 

påverkas av forskaren och hens egenskaper, till exempel kön och ålder (Ibid.). Detta var enligt 

min bedömning viktigt att vara förberedd på inför mina intervjuer, då det kan vara minst sagt 

problematiskt att komma till Kuba som en ung, vit kvinna och genomföra intervjuer med 
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kubaner om ett så känsligt tema. Jag var därför förberedd på att respondenterna, på grund av 

ovanstående faktorer, kunde ha ett annat förhållningssätt gentemot mig. Min personliga 

erfarenhet var dock annorlunda, då de flesta respondenterna var väldigt nyfikna och ställde 

många frågor om mig och Sverige. Jag upplevde på så sätt att det snarare var en fördel att 

genomföra denna studie som icke-kuban, eftersom det skapade plats för ömsesidigt utbyte.  

En begränsning i denna studie var givetvis den känsliga arten av mitt forskningsämne. 

Studiens respondenter befann sig i en relativt utsatt situation i och med det tabu som finns 

över de ämnen som diskuterades och det kan vara straffbart att överhuvudtaget associeras 

med dem, och jag upplevde ibland att de visade tecken på osäkerhet i deras uttalanden. Även 

om jag inte ställde frågor om mina respondenters egna erfarenheter av jineterismo, utan 

snarare deras föreställningar gentemot fenomenet, märkte jag tydligt av respondenternas 

rädsla att informationen skulle läckas ut och försätta dem i en svår situation. En annan 

nackdel med mitt valda tillvägagångssätt är att det är mycket tidskrävande i jämförelse med 

vissa kvantitativa metoder. Efter att ha genomfört samtliga intervjuer inleds den långvariga 

processen av att transkribera och tolka dem. Jag följde därför Brymans (2011) råd om att låta 

analysen bli en kontinuerlig aktivitet under undersökningens gång (Ibid.).  
 

5.5 Metodens tillförlitlighet  
För att komma så nära ett sanningsenligt resultat som möjligt är det viktigt att reflektera kring 

studiens trovärdighet. När det kommer till bedömning av kvalitén i en undersökning, kan det 

vara lämpligt att titta på begreppen reliabilitet och validitet. Bryman (2011) hänvisar till Guba 

och Lincolms (1994) som för ett resonemang om reliabilitets- och validitetskriterierna och hur 

dessa antyder att man ska komma fram till en absolut sanning av den sociala verklighet man 

studerar, när det enligt författarna kan finnas fler än endast en beskrivning av denna 

verklighet. Därav tar de upp de alternativa grundkriterierna tillförlitlighet och äkthet som mer 

användbara vid bedömning av kvalitativa studier (Ibid.).  

Guba och Lincoln (1994) förklarar hur kravet på tillförlitlighet kan uppfyllas genom 

kontroll av att forskningen har genomförts på ett regelrätt sätt och bekräftelse från 

respondenterna att man har uppfattat svaren korrekt. Av denna anledning har jag resonerat 

kring metodmässiga överväganden samt eventuella brister samt i slutet av intervjuerna gett 

respondenterna möjlighet att bekräfta och tillägga ytterligare information. Ett annat sätt att 

uppnå tillförlitlighet i ett resultat är att låta forskningsprocessen och studien granskas av andra 

parter. Både min handledares och andra studenters granskningar under uppsatsseminariet 
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minskar risken för att studien styrs av personliga perspektiv och leder till att graden av 

pålitlighet blir högre (Ibid.). Goba och Lincoln (1994) understryker genom Bryman (2011) 

vikten av att forskaren är medveten om att det inte är möjligt att uppnå en fullständig 

objektivitet i samhällelig forskning och att forskaren bör kontrollera att hens egna värderingar 

inte har påverkat respondenternas svar och forskningens resultat. Precis som Bryman (2011) 

menar är forskaren aldrig en passiv observatör, utan snarare med-konstruerar ramarna för det 

empiriska materialet (Ibid.). Det har således varit viktigt att ha den eventuella 

maktdimensionen mellan forskare/respondent i åtanke under hela forskningsprocessen.  

I samband med bör man resonera kring sin egen relation till forskningsproblemet, då det 

precis som Ahrne och Svensson (2011) skriver är avgörande för såväl studiens trovärdighet 

som ur en etisk synpunkt (Ibid.). Mitt stora intresse för denna fråga samt tidigare erfarenheter 

på Kuba hade definitivt betydelse för mitt val av ämnesområde. Jag säkerhetsställde därför att 

inga intervjuer skedde med personer som jag har träffat under tidigare vistelser, samt efter att 

bortse från mina egna politiska ståndpunkter för att undvika risken av att de avspeglas i 

studien. Således var jag under intervjuerna noggrann med att inte uttrycka egna åsikter, utan 

snarare referera till andras uttalanden, för att fråga respondenterna om de anser dem rimliga 

eller inte. Utöver ovanstående kriterier, bedömde jag min valda metod som relevant för att 

besvara mina frågeställningar, vilket också är bidrar till höjning av studiens tillförlitlighet. 
 

5.6 Bearbetning och analys av data  
Under forskningsprocessen har jag arbetat med genomförandet av mina intervjuer och med 

transkribering/kodning parallellt, främst då detta föll sig lämpligast ur en tidsaspekt. En annan 

anledning var att jag under behandling av materialet ständigt fick nya insikter och därefter 

skapade, omformulerade och ibland strök gamla forskningsfrågor inför kommande intervjuer. 

Öberg (2011) skriver även att det dessutom är fördelaktigt att transkribera inspelningarna 

medan intrycken från intervjutillfället fortfarande är ”färska”. Vidare menar Öberg (2011) att 

analysprocessen bör inledas med att skapa sig en förståelse av materialet; det vill säga tolka 

det. Detta innebär att man reflekterar kring materialet i relation till ens frågeställningar, samt 

kring de nya insikter och frågor som det kan generera i (Ibid.).  

Arbetet med empirin och analysen förklaras av Rennstam och Wästerfors (2011) som 

bestående av tre delar: att sortera, reducera och argumentera. Kvalitativa intervjuer genererar 

ofta i stora mängder material, och det är därför lämpligt att tidigt inleda sorteringsprocessen. I 

detta fall kan vara relevant använda sig av kodning och sortera materialet under olika 
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teoretiska teman, vilket innebär att man sorterar materialet genom att läsa och skriva 

kommenterar i marginalen (Ibid.). I kodningsprocessen utgick jag således ifrån teman som till 

exempel ”könsroller” och ”rasism”.  
 

5.7 Forskningsetiska överväganden  

5.7.1 De forskningsetiska principerna 
Enligt Vetenskapsrådet (2002) avser de forskningsetiska principerna till att skapa en balans 

mellan forskningskravet, det vill säga att bedriva forskning i syftet att utveckla kunskaper och 

metoder, och individkravet, som betonar vikten av att under denna forskning skydda 

individernas rätt till integritet och från psykisk/fysisk skada etc. (Ibid.). Med intentionen att 

skapa en etiskt försvarbar forskning har jag således i min studie vägt dessa krav mot varandra. 

Då mitt valda forskningsämne anses vara ett kontroversiellt ämne på Kuba, lade jag extra stor 

vikt på individsskyddskravet. Emellertid menar Vetenskapsrådet att det nästintill klassificeras 

som oetiskt att inte genomföra forskning kopplat till känsliga frågor, om den kan bidra till en 

förbättring av livsvillkor eller till att öka medvetenhet och undanröja fördomar (Ibid.). 

Individskyddskravet består enligt Vetenskapsrådet (2011) av följande fyra huvudkrav. I 

linje med informationskravet har jag vid inledningen av intervjuerna informerat om studiens 

syfte samt respondenternas villkor vad gäller deras medverkan. Detta är även nödvändigt för 

att kunna säkerhetsställa samtyckeskravet, som syftar till att ha samtliga parters samtycke 

innan medverkan inleds och informera om att de har möjlighet att avbryta medverkan utan 

negativa följder. Nästa huvudkrav som presenteras är konfidentialitetskravet, som innebär att 

uppgifterna som framkommer under undersökningen ska hanteras med största möjliga 

konfidentialitet. Följaktligen har jag sett till att ingen utomstående kan få tillgång till dem och 

använt mig av fingerande namn i transkriberingarna och i analysen. Det sista huvudkravet är 

nyttjandekravet, enligt vilket uppgifterna som framkommer under insamlingen endast används 

för forskningsändamål. Denna information har jag varit mycket tydlig om att ge 

respondenterna, med förhoppningen att de ska känna sig så trygga som möjligt (Ibid.).  

Öberg (2011) menar att ovanstående etiska principer ska följas när det kommer till val av 

urval, bemötande under intervjutillfällena samt i redovisningen av resultaten. Detta inkluderar 

respekt och tolerans såväl som omsorg rörande respondenternas integritet. Det är av oerhörd 

vikt att under hela processen ha i åtanke att man handskar med andra människors liv och att 

därför hanterar deras uppgifter och utsagor med största möjliga försiktighet (Ibid.). 
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7. Empirisk presentation och analys  
I följande avsnitt kommer jag att presentera mina respondenters reflektioner kring jineterismo 

med fokus på kön, ras och klass. Med utgångspunkt i mitt empiriska material har jag kunnat 

utkristallisera sju tematiska områden. Följaktligen kommer jag att redovisa för samtliga teman 

och analysera resultatet med hjälp av utvalda citat, delar från observationerna och 

genomgående belysa dessa med valda teorier samt tidigare forskning. Mina respondenter 

består av tre kvinnor och tre män i åldrarna 19-26 år, varav två stycken är socialarbetare och 

fyra stycken klassificeras som jineteros/jineteras av den kubanska staten eller sin omgivning.4 

I framställningen av intervjupersonernas utsagor har jag använt fingerade namn och 

presenterat en kort bakgrundsinformation. Klamrar med beskrivningar används för att göra 

tydliggöra vad intervjupersonen syftar på samt kursivering för att visa att respondenten har 

betonat ett ord. För att förenkla läsning har jag valt att översätta samtliga citat på spanska till 

svenska, och förtydligat i paratesen att det är mina översättningar. 
 

Miguel är en 23-årig man som beskriver sig själv som ”blanco” (vit) och som uppger att han arbetar 

’en la calle’ (på gatan). Miguel berättar att han har tillgång till en bättre levnadsstandard tack vare sina 

relationer med utländska besökare, men föredrar att inte definiera sig själv som jinetero.  
 

Diri är en icke-arbetande kvinna på 19 år som beskriver sig själv som ”mulata clara” (’ljusare 

mulata’). Diri berättar att hon ”då och då” har haft relationer med utländska besökare och har flera 

gånger fått varningar på grund av detta från polisen, men definierar inte sig själv som jinetera.  
 

Yadier är en 26-årig universitetsstudent som beskriver sig själv som ”mulato”. Yadier har haft ett fåtal 

relationer med utländska besökare och men definierar inte sig själv som jinetero.  
 

Gabriela är en icke-arbetande kvinna på 20 år som beskriver sig själv som ”mulata”. Gabriela berättar 

att hon försörjer sin familj genom att ha relationer med utländska besökare och har flera gånger fått 

varningar på grund av detta från polisen, men definierar inte själv som jinetera. 
 

Maria Antonia är en kvinnlig socialarbetare på 25 år som arbetar med alkohol- och drogprevention i 

Havanna. Maria Antonia beskriver sig själv som ”negra” (’mörkhyad’).  
 

Luis är en manlig 25-årig socialarbetare som arbetar med barn och unga i Havanna. Luis beskriver sig 

själv som ”blanco” (vit).  
																																																								
4 Inte en enda av mina respondenter sa öppet att de var, eller någonsin har varit, jinetero/jinetera. Flera menade 
istället på att de hamnar i transnationella relationer av en slump. Detta bekräftar att många kubaner lever i 
jineterismo men avstår från den identiteten med rädsla för att bli anklagad för att trotsa Kubas socialistiska 
värderingar. 



	

27	
	
	

7.1 Reflektioner kring jämställdhet och machokultur 
Som introduktion till min analys kommer jag att presentera några av mina respondenters 

tankar kring jämställdhet på Kuba. Inledningsvis kommer jag att fokusera på Diri, som bjöd 

mig in till hennes hem och lät mig observera hennes vardag, för att sedan presentera 

socialarbetaren Maria Antonias reflektioner. Diri hävdar att det finns en viss jämställdhet 

enligt lag, men att verkligheten i de kubanska hemmen och på gatorna ser helt annorlunda ut.    
 

Jämställdhet [tvekande] Nej, enligt mig, existerar det inte här. Staten ser till att kvinnor får 

ministerposter i regeringen och så, men det där är bara för att det ska se bra ut, internationellt sett. I 

den kubanska vardagen lovar jag dig att de allra flesta kvinnor arbetar i hushållet, städar, lagar mat, ja, 

tar hand om allting i stort sett [---] Staten påstår att de ständigt arbetar för förbättra kvinnors 

möjligheter, men egentligen bryr de sig inte så länge det ser bra ut på pappret, du vet. Jag tror inte ens 

att de förstår vad könsdiskriminering innebär, och varför skulle de försöka fixa något som de inte ens 

anser existerar (Diri, min översättning)? 

 

Ett av löftena i samband med revolutionen var enligt Hermansson (2006) säkerställandet av 

jämställdhet mellan könen och det utlovades bättre möjligheter för kvinnor i utbyte mot deras 

lojalitet till revolutionen. Hermansson beskriver hur kvinnofederationen FMC:s analyser 

vittnar om revolutionens framgångar när det kommer till kubanska kvinnors arbets- och 

utbildningsmöjligheter samt reproduktiva rättigheter (Ibid.). Som vi kan utläsa i ovanstående 

citat av Diri är det kubanska samhället emellertid fortfarande konservativt när det kommer till 

patriarkala strukturer och könsroller. Detta visar på att kvinnor, trots ökade rättsliga 

möjligheter, måste övervinna flera kulturella, psykologiska och ideologiska hinder för att 

kunna förverkliga sina mål. Som exempel, förklarar Diri att det finns både traditionella och 

praktiska orsaker till att kvinnan oftast är hemmafru.  
 

Att vara man på Kuba, innebär att vara den som bestämmer i huset, och den som ska försörja fru och 

barn. Ingen tänker på hans andra egenskaper, om han älskar sin fru eller så. Han är försörjaren, husets 

överhuvud. Kvinnan bör också vara arbetare, men helst i hushållet. Vissa kvinnor försöker bli 

oberoende från sina män och ta ett jobb, men det slutar bara i dubbelarbete, för de måste ändå sköta 

alla hushållssysslor på kvällen när de kommer hem. Så det blir för mycket, och de ger upp sitt arbete 

(Diri, min översättning). 

 

Precis som vi kan se i Diris uttalande är kvinnors ansvar för hushållet fortfarande ett faktum 

på Kuba. Hon ger även exempel på egna erfarenheter och beskriver hur hon ofta ber sin bror 

om hjälp när huset ska städas. Diri berättar att hennes mamma säger att hennes bror inte 
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behöver hjälpa till för ”han är ’varón’ (’man’) och jag är ’hembra’ (’kvinna’)” (Diri, min 

översättning). Utöver mina respondenters berättelser om ojämställd hushållsfördelning 

bevittnade jag själv detta faktum i hemmen hos mina respondenter. Gabriela och Diri, som 

bjöd in mig till deras hem, saknade arbete utanför hemmet men hade en uppenbar central roll i 

hushålletsarbetet. I kontrast till detta uppgav Miguel att han arbetar ”en la calle” (på gatan), 

utan att vilja specificera detta vidare, och Yadier menade att hans mamma tog hand om alla 

hushållssysslor. Sousa e Santos (2009) berättar om hur revolutionen syftade till att främja 

jämställdhet och menade att kvinnorna på Kuba skulle bli frigjorda från ”slaveri i hemmet” 

(Ibid:132). På så sätt blir det tydligt att det patriarkala familjesystemet kvarstår i de kubanska 

hemmen trots revolutionens försök till att skapa jämställdhet. Under min intervju med 

socialarbetaren Maria Antonia ställde jag samma frågor. Maria Antonia menade att 

jämställdhet existerar och de senaste åren visar på flera framgångar.  

 
Vad gäller möjligheter och rättigheter existerar jämställdhet absolut på Kuba. Professionellt och 

lagligt sett. Även på en social nivå […] Numera kan faktiskt kvinnor göra samma saker som männen, 

till exempel delta i sporter som tidigare betraktades som för manliga. Kvinnor på Kuba har blivit mer 

oberoende från männen. Tidigare var de tvungna att vara hemmafruar, och nu kan de arbeta utanför 

hemmet precis som männen (Maria Antonia, min översättning). 

 

I detta citat blir det tydligt att Maria Antonia anser att Kuba är ett jämställt land där kvinnor 

har samma möjligheter som män. Hon tar även upp rättigheter och möjligheter på det sociala 

planet, och menar att samhällets könsroller inte har lika stor betydelse längre. Med tanke på 

svaret Diri gav rörande jämställdhet på det sociala planet, valde jag att spinna vidare på 

samma tema med Maria Antonia. När jag bad henne berätta om hennes tankar rörande 

arbetsfördelningen i hushållet sa hon: 

 
Okej, om du frågar mig om jämställdhet i hemmen till exempel, så ja, där finns det ett visst motstånd. 

Men det där en annan sak, det där handlar machokulturen (Maria Antonia, min översättning). 

 

Detta uttalande visar att Maria Antonia anser att målet om jämställdhet inte alltid uppfylls i 

kubanens vardagsliv, men att hon hävdar att machokulturen är orsak till detta. Citatet antyder 

att machokulturen bör avhandlas som ett separat tema, och inte hör ihop i diskussionen om 

jämställdhet. Maria Antonia påstår även att machokulturen bör förstås ur ett kulturellt 

perspektiv, och ber mig därefter att ställa nästa fråga. Maria Antonias ovilja att diskutera 

Kubas machokultur i relation till jämställdhet intresserade mig. Samtliga respondenter har 
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under temat ”Jämställdhet” gjort en uppdelning mellan den rättsliga och sociala nivån av 

fenomenet. Ordet ”jämställdhet” bedöms som en politisk fråga och kopplas därmed 

omedelbart till respektive köns lagliga rättigheter. Machokulturen inkluderas emellertid inte 

inom denna kategori, och beskrivs som en privat snarare än en politisk fråga. I kontrast till 

denna inställning kan man dra paralleller till den gamla feministiska sloganen ”det personliga 

är politiskt”. Matsson (2010) gör en analys av makten att definiera aspekter av kvinnors liv 

som personliga eller politiska. Författaren hävdar att placeringen av sociala relationer och 

förhållanden mellan män och kvinnor utanför den politiska sfären leder till upprätthållande av 

mannens överordning och att endast problem som klassificeras som politiska kan lösa med 

politiska åtgärder (Ibid.). Vidare förklarar Maria Antonia för mig att machokulturen på Kuba 

är allra vanligast på landsbygden och bland den äldre generationen. Forskaren Sousa e Santos 

(2009) bekräftar att patriarkala värderingar och machokulturen på Kuba vanligtvis förs vidare 

från mödrar till deras barn, och i synnerhet söner (Ibid.).  

Jag går vidare i intervjun med Maria Antonia till FMC (La Federación de Mujeres 

Cubanas), där hon uppger sig vara både är medlem och aktiv. Hon är mycket positiv till 

verksamheten, som hon beskriver tillhandahåller workshops om mäns våld mot kvinnor, 

kvinnors rättigheter etc. Hon inflikar emellertid att det kubanska samhället är komplicerat, 

och att ”det kommer ta lång tid att förändra så ingrodda traditioner” (Maria Antonia, min 

översättning).  Samtliga av mina manliga respondenter har uttryckt en stor okunnighet om 

FMC, varav en inte kände till det alls, vilket visar på att verksamheten endast fokuserar på 

kvinnorna och inte på hela samhället. Yadier, som lever i en mindre stad i södra Kuba, blir 

väldigt osäker när jag frågor om FMC. 

 
De enda program som jag känner till som erbjuds av FMC är ’educa a tu hijo’ (utbilda ditt barn) och 

’talleres de coser’ (sylektioner). Jag tror det är uppskattat, även om det låter som om de försöker lära 

kvinnor bli bättre hemmafruar och inte strävar efter att få ut dem i arbete (Yadier, min översättning). 

 

De flesta av mina respondenter menar att de program som tillhandahålls av FMC består av 

utbildningar som syftar till lära sig utveckla sina kunskaper inom hushållssysslor. Då dessa 

program inom hushållsarbete endast erbjuds till kvinnor, kan Kubas nationella 

kvinnoorganisation FMC anses vara högst delaktiga i reproducerandet av de 

könskonstruerande roller som beskrivs ovan.  
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7.2 Tankar om jineterismo som fenomen 
Efter att ha lyssnat på respondenternas tankar kring ordet jämställdhet går jag vidare till temat 

jineterismo. Inledningsvis frågar jag respondenterna om termens betydelse. Miguel, som 

beskriver hur han ”har nått en högre levnadsstandard tack vare relationer med utländska 

besökare”, beskriver ordets litterära innebörd i likhet med Elizalde (se fotnot 2) och säger att 

”ordet kommer från ’jinete’ (ryttare), det handlar om att rida turisten mot ditt mål, att tjäna 

pengar, och att ta dem under din kontroll” (Miguel, min översättning).  

 

Vidare förklarar han det faktiska konceptet.  

 
[…] Du vet, alla jineteros/jineteras är inte prostituerade, många jobbar på gatorna med att hjälpa 

turister på gatan och ber om pengar efteråt. I stort sett handlar det arr träffa turister, få dem att lita på 

en på något sätt, och sedan använder det mot dem för att tjäna pengar (Miguel, min översättning). 

 

Miguel bekräftar den uppfattning som majoriteten av tidigare forskning om fenomenet har 

kommit fram till; nämligen att definitionen av jineterismo omfattar en rad olika metoder, och 

är inte begränsad till myter om mörkhyade kvinnor som säljer sex för drinkar5. Det är även 

svårt att separera detta begrepp från andra metoder som kubaner använder för att komma 

framåt i det dagliga livet.  

 

Som Miguel klargör innan vi går vidare:  

 
De kubaner som inte försörjer sig genom jineterismo finner andra sätt att kämpa på för att överleva 

dagen (Miguel, min översättning).  

 

Miguel berättar att han egentligen inte ser något fel med a jinetea6 utan beskriver det som en 

överlevnadsstrategi. Trots detta menar han att han ändå inte är bekväm med att definiera sig 

som jinetero, även om han menar att hans omgivning skulle beskriva honom på detta sätt. 

Detta överensstämmer med samtliga av mina respondenter som inte heller vill associeras med 

dessa termer, även om de av andra anses försörja sig genom olika former av jineterismo.  

																																																								
5 Bland annat forskaren Noelle M. Strout har i linje med Fidels Castros uttalanden konstruerat en bild av 

jineteras som “Afro-Cuban women selling their bodies for as little as a drink and a free ride” (Sousa e Santos, 

2009:142). 
6 Jinetea: ’försörja sig genom aktiviteter som kan klassificeras som jineterismo’ 
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7.3 Den manliga jineteron: Som vilket jobb som helst? 
 

Det som den manliga jineteron gör, det är annorlunda. Det är ett riktigt jobb (Diri, min översättning).  

 

Sousa e Santos (2009) beskriver hur det kubanska samhället betraktar hemmet som kvinnans 

traditionella plats och gatan som mannens traditionella plats. Detta återkommer många gånger 

under intervjuerna, då flera respondenter berättar att kvinnor som spenderar mycket tid på 

offentliga platser, det vill säga ’en la calle’ (på gatan), antas vara prostituerade. Män som gör 

samma sak betraktas däremot som ”machos” och deras handlingar kopplas direkt till arbete.  
 

Manliga jineteros behöver inte skämmas lika mycket för deras sätt att försörja sig som kvinnliga 

jineteras, men de är rädda att bli sedda som jineteros med risk att bli tagna av polisen. Blir du stoppad 

av polisen för att visa identifikation betyder det att du ögon på dig, och du vet Sara, det är inte något 

man vill ha i det här landet (Miguel, min översättning). 

 

Sousa e Santos (2009:90) berättar för oss att alla handlingar som bedöms gå emot den 

socialistiska statens ideologi inkluderades i den kubanska regeringens strafflag. Inom denna 

ram ingår även lagen ’malversación’ (försäljning av varor från ett statligt affärsverk för illegal 

personlig vinning). Även om kvinnor också deltar i dessa aktiviteter, antas det att mörkhyade 

män löper större risk att bli ”hustlers” och blir därför oftare anklagade för ’malversación’  

(Ibid.). Cabezas (2004) beskriver på så sätt hur både manliga jineteros och kvinnliga jineteras 

riskerar att utsättas för diskriminering och inskränkning av rättigheter från polisen och ibland 

blir straffade för mindre företeelser. När det kommer till jineteros och jineteras som säljer 

sexuella tjänster, är det emellertid endast kvinnor som är objekt för rehabilitering. Cabezas 

anser att skillnaden mellan könen bottnar i faktumet om att kvinnor som har monogama 

sexuella förhållanden utanför äktenskapet betraktas som omoraliska och dåliga sexuella 

objekt. Männens försäljning av sexuella tjänster och promiskuitet förklaras å andra sidan som 

en del av mäns sexuella behov (Ibid.).  

 

Detta påstående förstärks av Diri som säger: 

 
Visst, det finns jineteros som får ”ersättning” för att ha sex också, men det är på ett annat sätt än 

kvinnorna. Männen vill bara ha roligt och tjäna en slant på vägen (Diri, min översättning). 

 

 



	

32	
	
	

7.4 Den kvinnliga jineteras: Chicas malas7 eller luchadoras? 
 
 Vad en jinetera gör? Hon säljer sex såklart (Diri, min översättning). 

 

Som vi kan se är kön en av mest avgörande faktorerna för antagandet om en kuban säljer sexuella 

tjänster eller inte, vilket innebär att det även är ett specifikt kön som tillskrivs desto mer stigma. 

Mattson (2010) beskriver hur vi på detta sätt ”gör kön” genom sättet vi pratar och agerar. Citatet 

återspeglar även ett patriarkalt system där mannen ses som överordnad, då mannen genast antas 

vara den som köper kvinnan och inte tvärtom (Ibid.). Diri menar även på att ”det som kvinnan gör 

annorlunda från männen”, vilket också visar på paralleller till det patriarkala systemet, då kvinnan 

ses som avvikande i relation till mannen (normen) (Ibid.). 

Hermansson (2006) beskriver hur det feminina substantivet jinetera i sig är ett stigma 

(Ibid.). Under mina observationer uppmärksammade jag att många kubaner hade lätt att ”peka 

ut” jineteras, som de menade på bar snygga kläder och hade dyra livsstilar. De förklarade att 

kubanska kvinnor i relationer med utländska män får gåvor som inte kan köpas på ön, eller 

som är för dyra för den genomsnittliga kubanska lönen. Det finns således vissa attribut som 

leder till att man antas vara jinetera och därmed tillskrivs detta stigma. Flera respondenter 

(Yadier, Diri och Gabriela) menade att olika aspekter av deras livssituationer bidrar till denna 

stigmatisering, såsom deras kön, deras självidentifikation som ”negros/negras” (svarta) eller 

”mulatos/ mulatas”, deras ursprung i fattiga förorter eller deras brist på sysselsättning (Ibid.). 

Med hjälp av det intersektionella perspektivet kan vi här se hur flera faktorer (kön, klass och 

ras) spelar in på det stigma som tillskrivs personer som anses vara jineteros och jineteras.  

     Som vi tidigare har förstått antas kvinnor som spenderar mycket tid ’en la calle’ (på gatan) 

sälja sex och därmed vara jineteras. Vidare skriver Fusco (1998) att latinamerikanska 

tolkningar av vad som betraktas som ett ”bra beteende” för kvinnor har formats av ”a strong 

Latin Catholic tradition” (Ibid.:153). Även Sousa e Santos (2009) skildrar i sin avhandling hur 

historia processer har bidragit till att kvinnlighet förknippades med egenskaper så som 

känslighet och sentimentalism medan en riktig macho beskrevs som stark, aggressiv, 

självständig och polygam. På samma sätt menar hon att mäns promiskuitet i traditionella 

kubanska diskurser är naturligt och förståeligt, medan promiskuitet bland kvinnor betraktas 

som skamfullt, icke-feminint och avvikande (Ibid.). I linje med detta, noterade jag under min 

intervju med socialarbetaren Maria Antonia en annan skillnad i synsättet rörande mäns 

försäljning av sexuella tjänster i jämförelse med kvinnors. Angående skillnader mellan 
																																																								
7 ”Chicas malas” (dåliga flickor) 
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kvinnors respektive mäns försäljning av sexuella tjänster gjorde Maria Antonia en koppling 

till frågan om skam.  

 
De kvinnliga jineteras kritiseras mycket […] Som kvinna bör man respektera sig själv mer, respektera 

sin kropp. Inte utblotta sig på det sättet. Den är värd mer än så. I samhällets ögon gör de bort sig som 

kvinnor (Maria Antonia, min översättning). 

 

Garcia (2010) kopplar dessa tankar till det koloniala Kuba där kvinnans sexualitet utanför 

”fortplantningsplikten” ansågs olämplig och omoralisk (Ibid.:175). Som tidigare citat och 

tidigare forskning visar förklaras jineteras av staten som omoraliska människor som inte lever 

i enlighet med nationens socialistiska värderingar. Cabezas (2004) återberättar hur Fidel 

Castro fördömde jineterans handlingar genom att säga att ”a pair of high heals, a luxurious 

little shoe, a seductive perfume, a new dress can not be the price of honor and the sustenance 

of a nation” (Ibid.:1008). Denna synpunkt överensstämde till viss del med socialarbetaren 

Maria Antonias inställning.  

 
De gör de på grund av behov, men inte på grund av livsnödvändiga behov. Det handlar om behov att 

ha något bättre, bättre kläder, bättre skor. Det huvudsakliga målet […] Tyvärr är sanningen att de gör 

det för lyx (Maria Antonia, min översättning).  

 

För att undkomma definitionen som jinetero/jinetera och sammankopplas med motiv som 

ovanstående förklarar Daigle (2013) att unga kubaner som använder kroppsliga och sexuella 

aktiviteter för att försörja sig har skapat egna definitioner på deras handlingar. Vidare 

argumenterar Daigle för att språket har blivit ett verktyg för självdefinition. En term som hon 

tar upp i detta sammanhang och som även dök upp under mina egna förstudier var 

’luchadora’, vilket kan översättas till ”kämparinna” eller ”den som är delaktig i kampen” 

(Ibid.) I det kubanska samhället kopplas termen luchadora till kampen för att hitta lösningar 

till sina ekonomiska problem och försörja sin familj. Den erkända och gemensamma 

betydelsen av begreppet luchadora är en hårt arbetande kvinna, som strävar efter att hjälpa 

både sig själv och sin familj. I samband med jineterismo har det emellertid formats olika 

bilder av den mer konkreta innebörden (Ibid.). Diri uttryckte sig på följande vis: 

 
En luchadora är den kvinna som, till följd av svåra ekonomiska omständigheter i hemmet, tvingas ut 

på gatan för att kämpa och för att kunna försörja sig själva och sina familjer, helt enkelt för att kunna 

komma framåt i livet. I slutändan är det en stark person (Diri, min översättning). 
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Diris uttalande om att ”tvingas ut på gatan för att kämpa” syftar försäljning av sexuella 

tjänster. Garcia (2010) menar att användandet av ett annat ord eller självdefinition, så som 

luchadora, kan för de som betraktas som jineteros/jineteras ha enorm betydelse för ens 

framtidsutsikter. Till att börja med kan man på så sätt undvika stigmat, på så väl laglig som 

social nivå, att bli stämplade som brottslingar eller prostituerade. Detta kan ha avgörande 

betydelse, i synnerhet då inga av mina respondenter anser sig själva, eller betraktar andra, 

som prostituerade. Genom att undkomma termer som implicerar någon form av relation 

mellan en klient/prostituerad, har de även möjlighet att utveckla sina relationer med utländska 

besökare utan motstånd från vare sig stat eller sociala relationer (Ibid.). Socialarbetaren Maria 

Antonia, å andra sidan, ansåg inte att jineteras bör tituleras som luchadoras.  

 
En luchadora är en kvinna som har studerat hela sitt liv, förberett sig trots motgångar och låga 

förutsättningar. Det är kvinnor som försvarar sina rättigheter, som inte tillåter machokulturen stå i 

vägen för deras möjligheter, som bidrar till vårt samhälle. En luchadora har inget att göra med 

jineteras. Om jineteras verkligen var luchadoras, skulle de inte sälja sin kropp. Det är den lätta vägen, 

och en luchadora skulle aldrig ta den lätta vägen (Maria Antonia, min översättning).   

 

Jag reagerade vid Maria Antonias val av formulering i detta citat. Åsikten om valet av ”den 

lätta vägen” överensstämmer precis med FMC:s tidiga uttalanden under 90-talet (se avsnitt 

2.2.3). Både FMC och socialarbetaren Maria Antonia väljer att förkasta titeln luchadoras för 

jineteras. Även socialarbetaren Luis poängterar att en luchadora inte skulle sträva efter en 

bättre levnadsstandard endast för sig själv utan även efter att bidra till kubanska samhället, 

vilket han menar att jineteras inte gör. Gabriela, som föredrar termen luchadora framför 

jinetera, tar själv upp FMC:s uttalande under intervjun och utbrister: 

 
Jag arbetar hårt för att min familj ska överleva och de säger att jag har valt den enkla vägen. Vi arbetar 

hårt för att ta hand om våra egna (…) Jag har inte valt den lätta vägen, utan jag har valt att offra mig 

för min familj och mitt folk (Gabriela, min översättning).  

 

Vidare förklarar Gabriella att begreppet luchadora bland annat används för att visa att dessa 

relationer inte är ett avvisande av revolutionära socialistiska ideal, utan snarare en anpassning 

av dessa ideal för att uppnå ekonomiska behov. Hon menar således att staten inte bör fördöma 

jineteros/jineteras, eftersom de fortfarande är lojala till deras familjer och till den kubanska 

staten. Istället menar hon på att staten är hycklare när de straffbelägger jineteras och kritiserar 

dem för att vara omoraliska, när staten själva drar ekonomisk nytta av fenomenet.  
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7.5 Hudfärgens roll i tillskrivningen av stigma 
 

Rasdiskriminering sker överallt. Att vara mörkhyad innebär inte sällan att vara en lögnare, kriminell, 

mindre intelligent  (…) Mina föräldrar sa till mig när jag var yngre att jag på grund av min hudfärg 

inte kommer ha samma möjligheter som mina vänner som är vita (Maria Antonia, min översättning). 

 

Jag inledde temat med rasism på Kuba genom att fråga mina respondenter om dess existens. 

Detta är första gången i intervjun med socialarbetaren Maria Antonia som hon går emot den 

kubanska statens åsikt, när hon till skillnad från dem bekräftar existensen av rasism på ön. I 

citatet ovan beskriver hon parallellen som dras mellan intelligens och “ljus hudfärg” och brist 

på det med “mörk hudfärg”. Flera av mina respondenter som beskrev sig som negro/a eller 

mulato/a menade att de har färre möjligheter än vita kubaner, och att mörkhyade kubaner är 

”mindre önskvärda” (Diri, 19 min översättning). Precis som Sousa e Santos (2009) skriver 

beskrivs nivåer av intelligens här i relation till ”graderingar av hudfärg”.  

När det gäller kopplingen mellan hudfärg och jineterismo stod det klart bland samtliga 

respondenter att den stereotypa bilden av en jinetero/jinetera är en mörkhyad person.  

 
Att vara svart på Kuba innebär att ofta hamna i problem med polisen. De säger att utlänningar 

attraheras mer av personer av en annan hudfärg än de själva, att det är något exotiskt. Så det har 

skapats en stereotyp för detta, vilket är mörkhyade män, oftast långa och starka, med dreads… De blir 

oftast tagna för jineterismo (Luis, min översättning). 

 

Cabezas (2004) beskriver i sin artikel hur ras- och klasskonstruktioner är starkt kopplade till 

jineterismo. På så sätt kan man undkomna stigmat av att bli betraktad som jinetero/jinetera 

beroende på ens hudfärg och socioekonomiska bakgrund (Ibid.). Miguel intygar detta faktum 

och säger att han nästan aldrig blir stämplad som jinetero och menar att detta är ”tack vare att 

jag är vit”. Miguel engagerar sig regelbundet i relationer med turister för att kunna betala hyra 

och mat, men berättar att han väldigt få gånger har blivit stoppad av polisen och ombedd att 

visa identifikation i jämförelse med hans mörkhyade vänner. Han menar även att han upplever 

att hans omgivning betraktar hans relationer annorlunda, och klassificerar dem som 

romantiska snarare än som sexturism, trots att de alltid inkluderar någon form av ersättning.   

Genom det intersektionella perspektivet kan vi här se ännu en aspekt som spelar stor roll 

huruvida man antas vara jinetero/jinetera och därmed tillskrivas ett stigma. Garcia (2010) 

skriver att många påstår att majoriteten av jineteros/jineteras är mörkhyade eller 

mulatos/mulatas, då man menar att mörkhyade är fattigare på Kuba, och att samhällets 
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rashierarkin gör att mörkhyade utnyttjar sina kroppar som ett verktyg för att få tillgång till 

hårdvaluta eller migration. (Ibid.). Majoriteten av mina respondenter menade dock att 

stereotypen av den mörkhyade kubanen som jinetero/jinetera är en myt. Följande uttalande av 

Miguel går i linje med Garcias förklaring: “det stämmer inte alls att alla jineteros/jineteras är 

mörkhyade, men att vara svart här innebär att man är kuban, vilket direkt innebär att man är 

fattig, vilket i sin tur innebär att man kommer försöka tjäna pengar på turister” (Miguel, min 

översättning). Utöver denna motivering till polisens trakasserier av mörkhyade personer, visar 

intervjustudien på hänvisningar till postkoloniala förklaringsmodeller. De flesta respondenter 

förklarade att det handlar om att den mörkhyade kroppen som något exotiskt för turister.  

 
När det kommer till relationer med turister, är det en fördel att vara svart. Det är sexuell fråga. För vita 

människor är det något exotiskt med mörkhyade personer, du vet, kroppen (Diri, min översättning). 

 

Sousa e Santos (2004) beskriver hur mörkhyade kubaner (främst mulatas) under kolonialtiden 

skildrades som ”sexuellt laddade” och i synnerhet kvinnorna som promiskuösa. Vidare hävdar 

Sousa e Santos att stereotypen av den mörkhyade kubanska kroppen som ”exotisk” har 

använts vid flera tillfällen av såväl den kubanska staten samt turistindustrin för att locka 

utländska besökare till ön. García (2010) instämmer i detta och menar att turistindustrin 

ständigt reproducerar de postkoloniala relationerna av makt och dominans och förstärker 

åtskiljandet mellan ”de andra” eller ”det exotiska”. Garcia anser således satt turismen bidrar 

till att den rasistiska myten om ”the sexual licentious mulata and her mythical sexual power” 

lever kvar samt att sexarbetet på Kuba vidmakthåller postkoloniala rasistiska fantasier om 

sexualitet och exotism (Ibid.:181). Detta överensstämmer med postkoloniala uppfattningar om 

hur dessa föreställningar ständigt reproduceras genom individers dagliga samspel, 

interaktioner och handlingar (Eriksson, Eriksson Baaz & Thörn 2002). 

Enligt Garcia (2010) ligger problematiken inte i vem som faktiskt är jinetera, utan vem 

som antas vara det. Garcia menar att en kvinna blir betraktad och/eller behandlad som 

jinetera till följd av vart hon befinner sig, hennes hudfärg och klasstillhörighet, och att 

rasismen blir som allra tydligast i situationer med polis och statlig kontroll (Ibid.). Genom ett 

det intersektionella perspektivet kan man således se hur de tre aspekterna kön, klass och ras 

samspelar och generar i ett hierarkiskt maktsystem i det kubanska samhället. I kombination 

med dessa diskurser verkar fortfarande postkoloniala föreställningar om ”den exotiske andre”, 

vilket leder till att den kubanska mörkhyade kroppen förblir ett objekt för stigmatisering, 

trakassering samt statlig bevakning och kontroll (Ibid.).  
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Vidare hävdar Garcia (2010) att rasistiska och sexualiserade bilder av den mörkhyade 

kubanen leder till att förhållanden mellan mörkhyade kubaner och utländska besökare av 

romantisk karaktär genast avfärdas och beskrivs som endast sexuella. Resultatet av detta, 

vilket bekräftas av respondenternas uttalanden, är att vita kubaners transnationella 

förhållanden kopplas till kärlek, medan mörkhyade kubaners relationer relateras till ”omättlig 

sexualitet” och av staten som prostitution (Ibid.).  

 
[…] Har du inte hört ordspråket: “Las mujeres blancas son pa’ casarse, las negras pa’ trabajar  y las 

mulatas pa’ hacer el amor”8? Det är så man fortfarande tänker här.” (Gabriela, min översättning). 

 

7.6 En fråga om klass 
Jag inledde detta tema under mina intervjuer med att fråga mina respondenter om de ansåg att 

olika klasser existerade på Kuba. Anledningen till detta är att staten påstår att la revolución 

har resulterat i ett klassfritt och jämlikt samhälle (Sousa e Santos, 2009). Dock menade 

samtliga av mina respondenter att klasskillnader fortfarande finns på ön, även om de hade 

svårt att definiera innebörden och i synnerhet separera faktorerna klass och ras.  
 

På Kuba pratar man inte mycket om ekonomiska och sociala klasser, vilket är en av landets största 

lögner. Såklart existerar dem. Jag märker till exempel hur folk reagerar när de hör vilket område jag är 

ifrån, för de vet att det är ’un barrio negro’ (ett svart område) (Yadier, min översättning).  

 

Ett annat exempel på detta är när Gabriela talar om ”överklassen”, och i sina uttalanden använder 

termen ”vita” som synonym. Då det finns uppenbara paralleller mellan jineterismo och pengar, 

väljer jag att fråga om det existerar en koppling mellan socio-ekonomisk klass och jineterismo. 
 

Naturligtvis är jineterismo en klassfråga. De flesta jineteros/jineteras kommer från fattiga familjer. 

Oftast gör de vad de gör för att försörja sin familj, sina föräldrar eller sina barn, förstår du? Visst, 

många menar att skulle kunna studera istället, men alla vet att det är ”por gusto” (’tjänar ingenting 

till’)9 (Miguel, min översättning). 

																																																								
8 (“Vita kvinnor är till för att gifta sig med, svarta kvinnor är för att sätta i arbete och mulatskor för att älska med”) 
9 Det är tydligt att respondenterna (med undantag från socialarbetarna) inte kopplar utbildning till status eller 

klass. På Kuba har alla tillgång till gratis utbildning, vilket innebär att det finns en stor konkurrens. Dessutom 

menar respondenterna att lönerna så pass låga att det är lönlöst. Som Miguel utbrister: ”Utbildar jag mig till 

läkare på universitet ligger månadslönen på 40EU/månad. Om jag istället jobbar inom turistsektorn kan jag tjäna 

upp till 300EU/månad. Varför skulle jag välja att börja studera?” 
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Miguels uttalande står i kontrast till statens och kvinnofederationens åsikt om anledningen till 

varför folk engagerar sig inom jineterismo. Miguel menar på att det i slutändan handlar om 

ekonomiska behov, såväl för sig själv som för sin familj, medan den kubanska staten skildrar 

jineteras som ”lata och moraliskt ytliga personer, endast är motiverade av konsumtion, en 

önskan om att ha fina kläder och av att roa sig” (Garcia, 2010:36, min översättning). I 

enlighet med flera av mina respondenters svar motsätter sig Kempadoo (1998), Cabezas 

(1998) och Fusco (1998) dessa diskurser, och argumenterar istället för att tredje världens 

kvinnor säljer sex som en ekonomisk överlevnadsstrategi. För att få en bild av mina 

respondenter upplevelser av kopplingen mellan moral och jineterismo valde jag att under 

intervjun med Yadier citera FMC:s tal (se avsnitt 2.2.3) om jineterismo. Efteråt bad jag 

honom berätta om hans tankar kring uttalandet.   
 

Ja, majoriteten av jineteras kommer från fattiga famijer. Varför skulle det betyda att de kommer från 

dåliga familjer? Många jineteras är universitetsstudenter […] Över hela världen finns det kvinnor som 

säljer sex, det betyder inte att de har låg moral eller är dumma i huvudet, du vet. Det här problemet 

existerar på grund av Kubas dåliga ekonomi, såklart, och att vara fattig är inte en synonym till att vara 

omoralisk (Yadier, min översättning). 

 

Då socialarbetaren Maria Antonia tidigare under intervjun uppgav sig vara medlem och aktiv 

inom FMC, valde jag att ställa samma fråga till henne. Hon ansåg att uttalandet var ”lite väl 

hårt”, men att det definitivt handlade om kvinnor som har växt under svåra ekonomiska 

förhållanden och därmed inte fått en givande uppfostran. Hon menade att det därför är 

naturligt att dessa kvinnor inte har utvecklat samma känsla för moral och hade de socialistiska 

värderingar som den kubanska staten står för. Hon poängterade dock att ”det finns att hjälp att 

få”, och hänvisade till rehabiliteringsprogrammen för jineteras.  

Ovanstående resonemang visar på hur Yadier förklarar jineterismens existens som ett 

resultat av Kubas ekonomiska problem, och klassificerar fenomenet som en klassfråga. I 

motsats till denna inställning pekar socialarbetaren Maria Antonia (i linje med den kubanska 

staten och FMC) på den enskilde individen och därmed på individuella lösningar10. Som 

tidigare nämnt utformar sig denna lösning i den omtalade rehabiliteringen, som syftar till att 

lära jineteras ”ett korrekt sätt att leva på”. Oavsett val av förklaring och lösning till 

problemet, görs en tydlig koppling mellan jineterismo och klass.  
																																																								
10 Jag finner det mycket intressant att staten och FMC:s val av lösning återspeglar en individualiserande 

förståelse av orsaken till prostitution, då detta står i kontrast till landets politiska system och dess socialistiska 

värderingar. Denna fråga kräver emellertid en djupare analys och ryms därmed inte inom denna uppsats. 
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7.7 Prostitution eller på jakt efter kärlek? 
Hermansson (2006) beskriver hur många väljer att dela upp relationer mellan kubaner och 

icke-kubaner i två olika kategorier. ’Relaciones por amor’ (kärleksrelationer) beskrivs som 

genuina, ömsesidiga och kärleksfulla relationer, medan ’relaciones por interés’ (relationer för 

[ekonomiskt] intresse) klassificeras som kubanens försök att tillfredsställa sina materiella eller 

ekonomiska behov. Naturligtvis är dessa kategoriseringar kopplade till jineterismo, och är 

enligt Hermansson en av anledningarna till det stigma som läggs på jineteros/jineteras. 

Kategorierna är breda och inte skrivna i sten, men ger ändå en tydlig indikation om vad som 

är moraliskt försvarbart och inte. En relación por interés betraktas som oärlig och innebär ett 

stigma (Ibid.). Gabriela skrattar till när jag frågar henne om hon har hört talas om termerna 

por interés och por amor. Efteråt beskriver hon sina relationer med utländska besökare som 

en blandning mellan dessa två kategorier. 
 

[Skratt] Jadu Sara, […] jag antar mina relationer är en mix av por amor och por interés. Jag har fyra 

stycken pojkvänner, i olika länder, och tack vare deras pengar kan jag göra kycklingsoppa till min 

sjuka mamma varje dag. Det kunde jag inte förut. Men det är ju inte så att jag utnyttjar dem bara för 

pengar. Jag är kär, på riktigt, och du vet Sara, jag vill gifta mig med en av dem. Men fram till dess, om 

de ger mig un regalito (’en liten present’) då och då, ska jag tacka nej? (Gabriela, min översättning).  

 

Mina intervju- och observationsstudier visar på att det för de flesta kubaner är lockande att ha 

en relation eller att gifta sig med en icke-kuban, då det kan leda till bättre framtidsutsikter för 

såväl dem själva som deras familjer. Av den anledningen berättar flera av mina respondenter 

att ungdomar ofta blir uppmuntrade i frågan av sina familjer.  

 
Det är väldigt vanligt att dina föräldrar uppmuntrar dig. Jag har hört det så manga gånger. De säger: 

Du måste hitta en ’yuma’11 (’turist’), så när han/hon åker hem skickar han dig pengar och vips så går 

du runt med ett guldhalsband (Miguel, min översättning). 

 

Både föräldrarna eller ungdomarna avstår oftast från att koppla dessa relationer till 

prostitution/sexarbete, utan förklarar deras handlingar snarare som ett sökande efter kärlek, 

och menar på att partnern ska visa denna kärlek genom att hjälpa dem. Cabezas (2004), som 

har genomfört efterforskningar på Kuba och den Dominikanska Republiken, menar att dessa 

män och kvinnor ofta ”skapar kärlek” i syftet att uppnå sina mål rörande migration och 

																																																								
11 Termen ’yuma’ användes tidigare för att hänvisa till nordamerikaner men är numera kubansk slang för vita 

europeiska turister (Sousa e Santos, 2009:102). 
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ekonomisk stabilitet. Flera av mina respondenter talade i samband med detta om utlänningars 

brist på förståelse för deras ekonomiska situation och menade att ”mannen som jag har en 

relation med, oavsett om han är kuban eller turist, har inom vår relation ett ansvar att hjälpa 

mig [ekonomiskt]” (Gabriela, min översättning) 12. Hermansson (2006) berättar hur bilden av 

äktenskap på Kuba är ett legitimt sätt att försäkra sig om välstånd i framtid. Detta är närmast 

förväntat av kvinnan att ta hänsyn till mannens möjlighet att stödja henne ekonomiskt vid val 

av partner, på samma sätt som det är förväntat av mannen att kunna erbjuda henne detta. 

Viktigt att påpeka är dock att dessa förväntningar inte nödvändigtvis ersätter romantiska 

känslor (Ibid.) Både Diri och Gabriela, som regelbundet har relationer med utländska 

besökare, argumenterade för de bra aspekterna av deras handlingar. Tack vare relationerna 

kan de försörja sina familjer (Gabriela) och förhoppningsvis finna kärleken (Diri).  

Dessa beskrivningar kolliderar återigen med den stereotypa bilden av jineterismo som 

beskrivs staten. Gabriela berättade också att hon föredrar att ta emot gåvor i form av 

materiella föremål eller middagar från turister snarare än pengar. Anledningen är att 

ekonomisk ersättning direkt kopplas samman med prostitution/sexarbete, vilket hon tar starkt 

avstånd ifrån. Den ekonomiska ojämlikheten inom dessa relationer är således anledningen till 

att många ofrivilligt kopplas till till prostitution/sexarbete och utsätts för stigmatisering och 

trakasserier från autoritära organ samt sin omgivning.  
 

8. Avslutande diskussion 
I denna uppsats har fokus legat på att sprida ett ljus över kubaners föreställningar av 

jineterismo, dess aktörer och det stigma som tillskrivs dessa personer. Studien har visat att 

jineterismo är en komplex uppsättning av relationer, aktiviteter och identiteter som inte kan 

specificeras, men som ibland innefattar ekonomiska, sexuella eller kärleksfulla relationer 

mellan människor med olika kulturella, nationella och socioekonomiska bakgrunder. I denna 

analys kan man emellertid urskilja olika förklaringar till fenomenet existens och orsaker till 

den stigmatisering som många kubaner utsätts för.  

 
																																																								
12 Liknande uttalanden om kärlek återkommer flera gånger under intervjuerna, då det blir tydligt att den 

ekonomiska aspekten är en mycket integrerad del i bilden av kärlek. Även om en sådan analys inte ryms inom 

denna uppsats ramar, vill jag poängtera att det i analysen kring jineterismo därför kan vara relevant att titta 

närmare på det kubanska samhällets definitioner av kärlek och vad man söker efter i ett äktenskap innan man 

drar direkta kopplingar till prostitution/sexarbete. 
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Studiens kubanska socialarbetare och deras uppfattningar om jineterismo stod oftast i stark 

kontrast till de unga vuxna kubanska respondenterna. Socialarbetarna hävdar att orsaken till 

valet att engagera sig åt jineterismo kan spåras till ens socioekonomiska bakgrund, dåliga 

uppfostran och bristen på moral. Att socialarbetarnas ståndpunkter går i linje med officiella 

diskurser på Kuba är emellertid inte förvånande, då samtliga institutioner och samhällsorgan 

på Kuba verkar under ständig statlig bevakning, och därmed även universitets utbildningar. 

När det kommer till studiens unga vuxna kubanska respondenter, skiftar diskurserna mellan 

de som skuldbelägger staten och förklarar jineterismo som en överlevnadsstrategi (la lucha) 

och de som drar paralleller till kärlek och drömmar om ett bättre liv. Utifrån detta kan vi se 

hur den kraftiga expanderingen av turism på ön har lett till en urholkning av åtskillnaden 

mellan (sex)arbete och romantiska transnationella relationer. Ekonomiska och kulturella 

skillnader mellan de olika parterna genererar i en svårighet att definiera vart linjen går mellan 

kärlek och pengar, romantik och arbete. Följden av svåra livsförhållanden blir att unga vuxna 

kubaner i syftet att ta sig framåt i livet navigerar i de system av ras-, köns- och sexualiserade 

strukturer som har uppstått till följd av kolonialiseringen och Kubas patriarkala genussystem. 

Utifrån mina intervju- och observationsstudier tolkar jag det som att de unga vuxna kubanska 

respondenterna ser jineterismo som en utväg att övervinna fattigdomen, oavsett om den tar sig 

formen av kärleks- och vänskapsrelationer eller av ”sexarbete”.  

    Oavsett bakgrunden till jineterismens existens är det uppenbart att kubanska kvinnor och 

män som engagerar sig i ekonomiska, sexuella och romantiska relationer med icke-kubaner 

utsätts för olika former av diskriminering, stigmatisering och förtryck. Denna studie har visat 

på existensen av starka stereotypa bilder av vem som antas vara jinetero/jinetera på Kuba. 

Samtliga respondenter bekräftar kopplingen mellan aspekterna kön/ras/klass och 

stigmatiseringen som många utsätts för, om än med olika infallsvinklar. Ovanstående stycke 

visar på hur de flesta respondenterna förklarar jineterismo som en klassfråga. Socialarbetarna 

förklarar handlingarna som ett resultat av en sämre socioekonomisk bakgrund, medan de 

flesta unga vuxna kubanerna anklagar staten för landets dåliga ekonomi. Oavsett vilken 

förklaring man tar till, finns det en gemensam förståelse över att lägre socio-ekonomisk klass 

indikerar större risk att hamna i/välja jineterismo. När det kommer till könsaspekten, är det 

uppenbart att djupt ingrodda könsroller spelar en stor roll i konstruktionen av jineterismo. 

Respondenterna beskriver hur könsdiskrimineringen kopplat till jineterismo bland annat har 

sin grund i föreställningen om kvinnans plats ’en la casa’ (i hemmet) och mannen plats ’en la 

calle’ (på gatan). Precis som Sousa e Santos (2009) menar kopplas kvinnor som spenderar 

mycket tid ’en la calle’ (på gatan) till prostitution, det vill säga de kvinnor som avviker från 
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normen, och de blir därmed utsatta för statlig bevakning och trakasserier av polisen. Gällande 

ras-aspekten intygar samtliga respondenter att ens hudfärg har stor betydelse för huruvida 

man tas för att vara jinetero/jinetera eller inte, vilket enligt respondenterna beror på att 

mörkhyade kubaner är mer ”eftertraktade” och ”exotiska” i turisternas ögon. 

Utifrån det intersektionella perspektivet blir det således tydligt hur det kubanska samhällets 

maktordningar av kön/ras/klass samverkar och har stor effekt på dess individers livsvillkor 

och förutsättningar. Analysen urskiljer emellertid ett osynliggörande av dessa förtryckande 

maktstrukturer från de kubanska socialarbetarnas sida, som lägger fokus på individen 

(jineteras) och individuella lösningar istället för att se till ovanstående aspekter. Precis som 

De los Reyes och Mulinari (2012) skriver leder avsaknaden av reflektion kring samhällets 

maktordningar och institutionella perspektiv till att grupper och individer anses vara ansvariga 

för sin egen underordning och därmed stigmatiseras. Denna intersektionella analysen skulle i 

denna situation istället ställa de institutionella ramarna som gör dessa handlingar såväl 

möjliga som lönsamma i centrum, och problematisera den roll som samverkan mellan 

aspekterna kön, klass och etnicitet har inom dessa.  

Utifrån ett postkolonialt perspektiv råder det inga tvivel om koloniala föreställningars 

fortsatta existens och makt i det kubanska samhället. Genom intervjustudierna har jag kunnat 

konstatera existensen av föreställningar av ”den exotiska kubanska kroppen” och dess 

koppling till trakasserier som personer som anses vara jineteros/jineteras utsätts för. Min 

studies unga vuxna kubanska respondenter beskriver bland annat hur konstruktionen av den 

kubanska kroppen som ”det exotiska andre” underlättar för mörkhyade kubaner att träffa 

turister. På samma gång beskriver de hur stereotypen genererar i att mörkhyade löper större 

risk att bli betraktade som jineteros/jineteras och därmed tillskrivs stigma och blir utsatt för 

trakasserier. Denna stereotyp reproduceras ständigt såväl av turistindustrin och den kubanska 

staten, som mina respondenter i samband med deras uttalanden.  

Min tolkning är således att stigmatiseringen som många kubaner utsätts för beroende på 

deras kön, hudfärg och klass kan förklaras utifrån såväl det kubanska samhällets dominerande 

könsroller och patriarkala system som ett resultat av det postkoloniala arvet. Att vara 

medveten om och reflektera kring dessa maktordningars existens i ett samhälle finner jag 

nödvändigt inom socialt arbete. Så som Mattson (2010) skriver består socialt arbete ofta av 

kategorisering av människor, exempelvis ”äldre”, ”missbruk”, ”barn och unga” etc. Denna 

kategorisering möjliggör införandet av insatser för personer i behov av stöd, på samma gång 

som uppdelning av människor resulterar i tillskrivning av egenskaper, även om detta inte är 

socialarbetarens intention. Att vara medveten om och reflektera kring samhällets 



	

43	
	
	

maktordningar, inklusive sociala arbetets egen roll, i relation till kön, klass och ras är således 

nödvändigt för att motverka diskriminering och stigmatisering. Ett tydligt exempel på detta är 

hur de kubanska socialarbetarna som har deltagit i denna studies intervjuer verkar ha ”fastnat” 

i en stereotyp bild av jineteras, innefattande en rad olika egenskaper, och därmed inte 

reflekterar kring deras handlingar i relation till samhällets olika diskriminerande 

maktordningar och diskurser om kön, klass och ras.  Ett annat exempel är hur socialarbetaren 

Maria Antonia definierar machokulturen som en privat snarare än politisk fråga, och med 

detta konstaterande osynliggör en av samhällets förtryckande maktstrukturer.  

Avslutningsvis vill jag således argumentera för att inkludera den intersektionella relationen 

mellan ras, kön, och klass i analysen av jineterismo, då den fungerar som verktyg för att 

upprätthålla orättvisor, samt faktorer som kolonialism och samhällets genusprocesser. I 

samband med detta anser jag även att det finns ett stort behov av att i framtida forskning 

undvika kategorisering av personer utan en djupare inblick av deras faktiska handlingar och 

motiv, och istället lyssna på dess aktörer och deras egna uppfattningar av deras handlingar.  
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Bilaga 1: Deltagandeförfrågan (spanska) 
 

 

Hola. 

 

Mi nombre es Sara Borrás y estoy estudiando trabajo social en la Universidad de Lund en 

Suecia. Este semestre estoy escribiendo la tesis, y pretiendo investigar y analizar las 

concepciones y oponiones de los cubanos sobre relaciones transnacionales.  

 

Estaría muy agradecida si estuviera interesado en participar en una entrevista y compartir su 

pensamientos sobre el tema. La entrevista durará una hora, y tendrá lugar en La Habana 

durante mayo. Necesito hacer una grabación durante la entrevista para que posteriormente 

poder transcribirlo.  

 

Cuando se presenta y aprueba la tesis, se eliminará tanto la grabación como la transcripción. 

Todos los materiales serán confidenciales y todos los datos se hacen anónimos. La 

participación en el estudio es totalmente voluntaria, y se puede elegir en cualquier momento 

cancelar la entrevista. 

 

Por favor, póngase en contacto con la siguiente dirección si está interesado en participar.  

 

Gracias de antemano. 

 

Sara Borrás 

saraviolaborras@gmail.com  

+53 XXXXXX 
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Bilaga 2: Deltagandeförfrågan (svenska) 
 

Hej! 

 

Mitt namn är Sara Borrás och jag studerar socionomprogrammet på Lunds Universitet, 

Sverige. Denna termin skriver jag min uppsats och ämnar undersöka och analysera kubaners 

föreställningar och åsikter om transnationella relationer på Kuba. Jag skulle bli väldigt 

tacksam och du vore intresserad av att delta i en intervju och dela med dig av dina tankar. 

Intervjun kommer att ta cirka 1 timme och ägas rum i Havanna under maj månad. Jag 

kommer att spela in intervjun för att i efterhand kunna transkribera den.  

 

När uppgiften är inlämnad och godkänd kommer både inspelningen och transkriberingen att 

raderas. Allt material kommer att hanteras konfidentiellt och alla uppgifter kommer att 

avidentifieras.  Deltagandet i studien är helt frivilligt, och du kan när som helst välja att 

avbryta intervjun.  

 

Hör gärna av dig till följande mailadress om du skulle vara intresserad av att delta i en 

intervju.  

 

Tack på förhand! 

 

saraviolaborras@gmail.com  

+53 XXXXXX 
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Bilaga 3: Question sheet  
 
Introduction 

Information about the theme of the essay, the purpose of the study, the participant’s right to 

confidentiality, privacy, and the participant’s right to abort the interview if they wish to do so 

 

Background information 

- Gender, age, education/employment/occupation 
 

Gender equality 

- Could you describe what gender equality is for you? 

- Would you say that it exists in Cuba? / Do you think that Cuba is a country with equal rights? 

Is the government working for the improvement of gender equality? 

- What would you say that it means to be a woman/man in Cuba? How is a woman/man 

“supposed to be”? 

- What is gender discrimination according to you? Does it exist in Cuba? If yes, in which way?  

- Could you give some examples on how you see gender discrimination in relationships, in 

work places, in the streets, in clubs/bares, in connection with tourists, with authorities /police  

- Do you know what FMC is? Are you a member? What do you know/think about their work? 
 

 

Machismo 

- What does the term machismo mean to you? Can you describe what it means to be machista? 

- Does it exist in Cuba? If yes, in which way? 

- Does it affect you? In which way? 
 

Racism 

o What does the term mean for you? Does it exist in Cuba? In which way? 

o In which way to you see this in everyday life. For example in relationships, in work places, in 

the streets, in clubs/bares, in connection with tourists, with authorities, with the police 

o What does race mean in Cuba? Does racism affect you? In which way? 

o Would you say that Cubans sometimes are being treated differently because of their color of the 

skin? In which way?  
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Jineterismo 

- Could you describe the term? The concept? Why do you think jineterismo exists?  

- What is the general opinion about the concept? It is good/bad? Do you agree? 

- Is this something that you see in everyday life? In which way? 

- What is the difference between a jinetero and a jinetera?  
 

Jineteros (males) 

- Can you describe what a jinetero does? 

- What is the general opinion in Cuba of jineteros? Do you agree with this? 

- Do you know anyone who supports himself this way, as a daily job? If yes, what do you think 

about his work? What would you say is the reason for being a jinetero?  

- Is there a stereotype for jineteros? Could you describe it? Is this picture real or a cliché?  

 

Jineteras (females)  

- Can you describe what a jinetera does? 

- What is the general opinion in Cuba of jineteras? Do you agree with this? 

- Do you know anyone who supports herself this way, as a daily job? If yes, what do you think 

about his work? What would you say is the reason for being a jinetera?  

- Is there a stereotype for jineteras? Could you describe it? Is this picture real or a cliché?  

 

Prostitution 

- Castro denied for a long time that prostitution exists in Cuba. Would you say that it exists?  

- Is there, according to you, any difference between the words jinetera and prostituta? 

- What do you think about the following statements from Castro and FMC: 

o Fidel claimed in a speech that Cuban women sell sex “because they love it”, and not 

for the need of money.  

o At one point, the leader of FMC Vilma Espín, called jineteras “basura decandente” 

and a shame for the country, that jineteras are inmoral women and that most of them 

come from families with lack of ethics. She also claims that jineteras have choosen 

“the easy way out”.  

- What does the term luchadora mean for you? Do you connect it to jineteras? 

- What do you think about the tourists coming here to buy sex in exchange for money? 

- Who has the “fault” of the prostitution according to you? The ones that are selling sex, the 

tourists that are buying it, or the government?  


