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Inledning 
 
Kvinnan kan du sälja igen -och- igen -och- igen, tills hon är död.1

 
Så säger Iluta Laca, ordförande i Martacenter i Riga och en av deltagarna på Palmedagarna i 

Västerås under hösten 2005. Laca arbetar med att hindra att flickor hamnar i trafficking men 

även med att rehabilitera redan utsatta.

Trafficking är inget nytt fenomen, redan under 1800-talets senare hälft fanns det prostituerade 

från Europa i Buenos Aires2 och i Indien.3 Detta kallas för den ”vita slavhandeln”. Den 

ersattes senare av den ”svarta slavhandeln” som kan delas in i fyra vågor och handlar om 

kvinnor som kommit till västvärlden. I den första vågen kom kvinnorna från Asien, i den 

andra från Sydamerika och i den tredje från Afrika. Nu i den fjärde vågen kommer kvinnorna 

från Central- och Östeuropa. Det fanns knappast några kvinnor från dessa länder före 1992.4

Enligt FN kan så många som 2 miljoner människor per år falla offer för trafficking. 

Uppskattningsvis tjänar de kriminella grupperna 7 miljarder dollar per år på verksamheten. Då 

handlar det inte bara om trafficking för sexuella syften utan t.ex. även 

arbetskraftsexploatering. Vinsterna i trafficking är jämförbara med smuggling av droger och 

vapen.5 Den stora förtjänsten med trafficking, både den i sexuellt syfte och 

arbetskraftsexploatering, ligger bland annat i att människor kan säljas om och om igen. 

Den här uppsatsen handlar om hur fem olika organisationer i Sverige diskuterar fenomenet 

trafficking av kvinnor för sexuella ändamål. Det empiriska materialet i studien består av 

intervjuer med representanter från organisationerna Kvinna Till Kvinna, Kvinnoforum, 

Palmecentret, Riksförbundet för sexuell upplysning (RFSU) och Riksorganisationen för 

kvinnojourer och tjejjourer i Sverige (ROKS). Även tryckt material från organisationerna som 

tar upp fenomenet finns med i empirin.  

 

                                                 
1 Johanna Pelling (2005), ”Kränkningar av kvinnors rättigheter”, www.palmecenter.se, 051103   
2 Sven-Axel Månsson (1996), ”Könshandel över gränserna”, i Gunnar Andersson (Red), Egensinne och 
mångfald, Arkiv Förlag, s. 57-58 
3 Kamala Kempadoo (1998), “Introduction. Globalizing Sex Workers Rights”, i Kamala Kempadoo & Jo 
Doezema (Red), Global Sex Workers. Rights, Resistance, and Redefination, Routledge, s. 14 
4 Månsson (1996), s. 58 
5 Regeringens proposition 2003/04:111, Ett utvidgat straffansvar för människohandel, s. 9 
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Syfte, frågeställningar och definition 
 
Syfte 
Syftet med uppsatsen är att få en bild av hur olika organisationer i Sverige diskuterar 

trafficking för sexuella ändamål med fokus på kvinnor.  

 
Frågeställningar 
De frågeställningar som jag har i uppsatsen är: 

• På vilket sätt arbetar organisationerna praktiskt med frågan om trafficking?  

• Hur definierar organisationerna begreppet trafficking? 

• Vad anser organisationerna är grundorsakerna till trafficking?  

• Hur ser organisationerna på ursprungsländernas ansvar och engagemang i 

traffickingfrågan?  

• Hur ser organisationerna på Sveriges omhändertagande av offer för trafficking? 

• Hur diskuterar organisationerna kring efterfrågan på sexuella tjänster och på den 

svenska sexköpslagen?  

• Hur ser organisationerna på kvinnans ”val” att arbeta som prostituerad i annat land? 

 
Definition 
I uppsatsen kommer jag att använda mig av beteckningen ”trafficking” men syftar då på 

handel med kvinnor eller människohandel för sexuella ändamål. Detta för att ordet trafficking 

är lätthanterligt, att begreppet används i engelskspråkig litteratur, samt i internationella 

sammanhang som exempelvis EU och FN. Trafficking anses annars ha en vidare betydelse, 

förutom människohandel, som även syftar på handel med organ, droger, vapen etc. I svenska 

rapporter och utredningar, som finns med i uppsatsen, förkommer dock begreppet 

människohandel oftare än trafficking. I de fall då jag refererar till det materialet använder jag 

mig av begreppet människohandel. 
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Teori 
I teoridelen har jag valt att dela upp traffickingfrågan i olika områden. Det handlar om 

problemets omfattning, definitioner av trafficking, den utsatta kvinnan, ofrivillighet eller 

frivillighet samt ekonomiska omvälvningar.    

 
Problemets omfattning 
International Organisation for Migration (IOM) uppskattar att 500 000 kvinnor årligen 

kommer till något av länderna i EU för att utnyttjas som offer för trafficking.6 Den svenska 

Rikskriminalpolisen ger varje år ut en lägesrapport om hur problemet ser ut i Sverige. Den 

senaste rapporten kom i juni 2005.7 I den uppges att 29 anmälningar om människohandel för 

sexuella ändamål gjordes under 2004. Under perioden dömdes dock inte en enda person för 

den typen av brott. Handeln uppskattas ha minskat med 19% under 2004 i jämförelse med 

2003 men siffran kan vara missvisande då ett flertal av de s.k. ursprungsländerna nu är med i 

EU. Rikskriminalpolisen undviker därför att göra en uppskattning av offer för 2004.8 

Huruvida det påverkar arbetet i bekämpandet av trafficking återstår att se. Under 2003 

uppskattas 400-600 kvinnor blivit offer i Sverige. I första hand nämns länder som Estland, 

Litauen och Polen som ursprungsländer men även Ryssland och i viss mån Thailand 

förekommer.9 I den senaste rapporten står det att även kvinnor från Marocko, Ungern och 

Moldavien funnits med i utredningarna när det gäller trafficking.10

 
Definitioner av trafficking  
IOM använder FN:s definition av trafficking som de menar har blivit den internationella 

definitionen av trafficking.11 Denna definition används också i EU:s rambeslut om trafficking 

från 2002, i regeringens proposition Ett utvidgat straffansvar för människohandel och i 

Rikskriminalens rapport. Den finns med i FN:s Protocol to Prevent Suppress and Punish 

Trafficking in Persons, especially Women and Children, som är ett tilläggsprotokoll till 

konventionen mot gränsöverskridande organiserad brottslighet som handlar om hur arbetet 

med att förebygga, bekämpa och bestraffa handel med kvinnor och barn ska fortgå.12 

Definitionen lyder: 

                                                 
6 Prop. (2003/04:111), s. 9 
7 Rikskriminalpolisen, Människohandel för sexuella ändamål (2005:4), s. 5  
8 ibid., s. 6 
9 Rikskriminalpolisen, Människohandel för sexuella ändamål, (2004:2), s. 6 
10 Rikskriminalpolisen (2005:4), s. 6 
11 IOM, Trafficking in Persons. IOM Strategy and Activities, MC/INF/270, s. 2 
12 Prop. (2003/04:111), s. 1, 69 
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“Trafficking in persons” shall mean the recruitment, transportation, transfer, 
harbouring or receipt of persons, by means of the threat or use of force or other 
forms of coercion, of abduction, of fraud, of deception, of the abuse of power or of a 
position of vulnerability or of the giving or receiving of payments or benefits to 
achieve the consent of a person having control over another person, for the purpose 
of exploitation. Exploitation shall include, at a minimum, the exploitation of the 
prostitution of others or other forms of sexual exploitation, forced labour or services, 
slavery or practices similar to slavery, servitude or the removal of organs.13

 
Yvonne Svanström menar, att när begreppet trafficking används, så talas det om handel med 

kvinnor. I ett vidare perspektiv, skriver Svanström, att trafficking i vardagligt tal ses som 

organiserad kriminalitet och handel med olagliga varor över landsgränser.14 Svanström 

skriver också att den svenska regeringen valt att samarbeta med organisationen Coalation 

Against Trafficking in Women (CATW) och att de båda använder sig av samma definition när 

det gäller prostitution, men har olika syn på trafficking. CATW ser trafficking och prostitution 

som en form av sexuell exploatering, oavsett om kvinnorna samtycker eller inte, och att det 

tyder på en strukturell maktordning mellan könen. Den svenska regeringen anser att man 

måste ha blivit tvingad till prostitution för att det ska ses som trafficking. Svanström pekar på 

en motsättning i den svenska lagstiftningen, med tanke på att all prostitution i Sverige ses som 

exploatering.15

 

En som arbetar mycket med traffickingfrågan är Marjan Wijers, advokat och president för The 

European Experts Group on Trafficking in Human Beings. Hon anser att trafficking inte är 

begränsad till prostitution och att alla prostituerade inte är involverade i trafficking. 

Definitionen ser Wijers som en process, där en kvinna tagits över landsgränser genom 

användande av tvång, falskhet, misshandel eller våld. Det innebär att kvinnan fråntagits sina 

grundläggande mänskliga rättigheter.16 En tolkning av Wijers resonemang är att de kvinnor 

som följer med ”frivilligt” över nationsgränser inte är utsatta för trafficking. Detta liknar 

också den svenska regeringens resonemang. Hon urskiljer också två typer av strategier när det 

gäller bekämpandet av trafficking, antingen handlar det om mer restriktiva migrationslagar 

och effektivare åtal eller att stärka kvinnors rättigheter som sexarbetare.17  

                                                 
13 United Nations, Protocol to Prevent Suppress and Punish Trafficking in Persons, especially Women and 
Children, Article 3, 2000, s. 2  
14 Yvonne Svanström (2004) “Handel med kvinnor. Debatten i Sverige och Nederländerna om prostitution och 
trafficking”, i Christina Florin & Christina Bergqvist (Red), Framtiden i Samtiden. Könsrelationer i förändring i 
Sverige och omvärlden, Institutet för Framtidsstudier, s. 292  
15 ibid., s. 307 
16 Marjan Wijers (1998), ”Women, Labour, and Migration: The Position of Trafficked Women and Strategies for 
Support”, i Kamala Kempadoo & Jo Doezema (Red), Global Sex Workers. Rights, Resistance, and Redefination, 
Routledge, s. 69   
17 ibid., s. 78 
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Ett argument för att stärka de prostituerades rättigheter kan vara att kvinnor ska slippa att 

traffickeras utan att de istället ska följa med av ”fri” vilja. 

Svanström menar, att de två strategierna har funnits med genom historien, antingen att 

prostitutionen legaliseras eller att den kriminaliseras.18 Hon menar att 

prostitutionsförespråkarna hävdar att staten inte ska bestämma över vad kvinnorna ska göra 

med sina kroppar, medan motståndarna anser att prostitution är sexuellt utnyttjande av 

kvinnor. 

 

I den här uppsatsen väljer jag att använda mig av begreppet trafficking, i betydelsen 

människohandel eller handel med kvinnor för sexuella ändamål. Trafficking är ett 

internationellt användbart begrepp även om det finns kritik för att det anses ha ett vidare 

perspektiv för att även involvera annan typ av handel, exempelvis av organ och arbetskraft. 

Jag väljer också att se trafficking som en exploatering och ett utnyttjande oavsett om personen 

som det handlas med samtycker eller inte. Anledningen till min ståndpunkt är att det blir 

problematiskt när en person som utsatts för trafficking ska hävda att den har följt med av fri 

vilja. Då måste man gå längre i resonemanget, anser jag, och fråga sig hur mycket de 

ekonomiska, sociala och psykologiska aspekterna bidragit till beslutet. Den totala fria viljan 

kan bli svår att vidmakthålla när hänsyn måste tas till de olika faktorerna. 

 
Den utsatta kvinnan 
Jag tar upp tre teoretiker som anser att den utsatta kvinnans position måste undersökas i olika 

sammanhang. Wijers nämner fyra positioner för att förstå verkligheten för en kvinna som 

blivit utsatt för trafficking. Det handlar om migrationslagar som styr kvinnans position, 

möjligheter till arbete i destinationslandet, positionen som prostituerad och positionen som 

offer för kriminell verksamhet.19 Pataya Ruenkaew, som är ansluten till organisationen 

THARA (Thais Articulate their Rights Abroad) i Tyskland, menar att kvinnans position som 

prostituerad invandrare säger något om relationen mellan ursprungslandet och 

destinationslandet. Analys av de båda ländernas förhållanden på ett strukturellt, och ett 

individuellt plan måste till, för att förklara och förstå varför en del invandrade kvinnor 

befinner sig inom prostitutionen.20 Ett annat problem kring kvinnornas utsatthet är bristande 

samarbete mellan olika instanser. Detta hävdar Elena Tiuriukanova, filosofie doktor på 

                                                 
18 Svanström (2004), s. 294-295 
19 Wijers (1998), s. 70 
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Moscow Centre for Gender Studies, som ser att det finns samarbetsbrist i Ryssland. Hon anser 

att ryska myndigheter har ett svagt intresse för frågan att bekämpa trafficking. Anledningen 

till detta är avsaknaden av statistik, vilket gör att trafficking inte heller ses som något problem 

enligt myndigheterna. De ser trafficking med kvinnor som ett andrahandsproblem och 

samtidigt som ett kvinnoproblem, menar Tiuriukanova.21

 
Ofrivillighet eller frivillighet?  
Då prostitution oftast är den verksamhet som traffickerade kvinnor hamnar i till slut kommer 

jag att ta upp en aspekt av prostitutionen som är nära knuten till trafficking. Det handlar om 

diskussionen om ofrivillighet och frivillighet, om att ”välja” prostitution. Detta kan kopplas 

till Wijers och Svanströms påpekanden om de två strategier som jag tar upp på sidan 4.  

Teorier om fenomenet trafficking har en tendens att hålla sig till två olika feministiska 

ståndpunkter. Klara Arnberg har i sin magisteruppsats gjort en studie om dessa två 

förhållningssätt, den radikalfeministiska ståndpunkten och den liberalfeministiska 

ståndpunkten.22 Inom radikalfeminismen ses prostitution som förtryck av kvinnor. I förtrycket 

ses kvinnor som handelsvaror och sexuella objekt och prostitution som en del av utnyttjandet 

av kvinnor.23 Det liberalfeministiska perspektivet fokuserar i första hand på de prostituerades 

rättigheter och de konsekvenser som det kan få för de prostituerade.24 Arnberg poängterar 

också att det finns teoretiker som inte företräder någon av de två ståndpunkterna. 

 

De som anser att kvinnors rättigheter som prostituerade ska stärkas är exempelvis Kamala 

Kempadoo, lektor i samhällsvetenskap på York universitetet i Kanada, Jo Doezema, filosofie 

doktor på universitetet i Sussex, samt Linda Meaker som arbetar på Queensland Workers in 

the Sex Industry i Australien. De kan sägas stå för ett liberalfeministiskt perspektiv. Doezema 

anser att de som använder sig av distinktionen mellan ofrivillighet och frivillighet har ett 

stereotypt perspektiv, där de bl.a. ser asiatiska sexarbetare enbart som passiva och 

                                                                                                                                                         
20 Pataya Ruenkaew (2002), ”The Transnational Prostitution of Thai Women to Germany: A variety of 
Transnational Labour Migration?”, i Susanne Thorbek & Bandana Pattanaik (Red), Transnational Prostitution. 
Changing Patterns in a Global Context, Sed Books, s. 71 
21 Elena Tiuriukanova (2005), ”Female Labor Migration Trends and Human Trafficking: Policy 
Recommendations”, i Sally Stoecker & Louise Shelley (Red), Human Traffic and Transnational Crime, 
Rowman & Littlefield Publishers, Inc., s. 111 
22 Klara Arnberg (2003), Sökandet efter den prostituerades röst – En diskursanalys av de två dominerande 
feministiska teorierna om trafficking, Magisteruppsats i internationell ekonomisk historia, Stockholms 
universitet, s. 18-19 
23 Ibid., s. 21    
24 ibid., s. 27 
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exploaterade offer.25 Doezema menar att det är en sak att hjälpa ofrivilliga offer i prostitution, 

och en annan att hävda de prostituerades mänskliga rättigheter.26 Linda Meaker skriver, att 

kvinnor som går med på att jobba som sexarbetare, inte nödvändigtvis går med på att arbeta 

under dåliga arbetsförhållanden.27  

 

De som ser prostitution som sexslaveri är t.ex. professorerna Janice G. Raymond, Kathleen 

Barry, Donna M. Hughes och Sheila Jeffreys. Dessa kan sägas stå för en radikalfeministisk 

ståndpunkt. Janice G. Raymond kritiserar att beteckningen sexarbetare används, för att då 

upphöjs sexindustrin till en accepterad ekonomisk sektor. Det som slås fast i legaliseringen av 

prostitutionen är att kvinnans kropp är en handelsvara för mannen.28 Kathleen Barry skriver, 

att oavsett om kvinnorna valde prostitutionen eller inte, så är det irrelevant för hallicken och 

sexköparen.29 Barry menar, att kontrollen av kvinnorna upprätthålls genom användning av 

kvinnornas ekonomiska och känslomässiga utsatthet.30 Donna M. Hughes åsikt är att alla 

handlingar inom prostitutionen bygger på objektifiering och framställningar av rasistiska, 

etniska och sexistiska stereotyper gentemot kvinnor och barn. Om ett land med legaliserad 

prostitution skulle ge arbetstillstånd till utländska kvinnor, med motiveringen att kvinnorna 

skulle slippa utsättas för trafficking, menar Hughes att det är ”marknaden” som bestämmer 

hur många kvinnor som behövs.31 Sheila Jeffreys skriver att kvinnornas ”val” att prostituera 

sig är socialt och politiskt konstruerat och kan jämföras med att kvinnor stannar i våldsamma 

förhållanden. Hon menar att det finns ett ojämlikt maktförhållande mellan de involverade.32

 

Som synes finns det åtminstone två förhållningssätt till prostitution. Det är inte heller helt 

ointressant att diskutera prostitution i samband med trafficking. Prostitutionen är för många 

den position som många kvinnor som förs över landsgränser hamnar i tillslut. 

                                                 
25 Jo Doezema (1998) ”Forced to Choose: Beyond the Voluntary v. Forced Prostitution Dichotomy”, i Kamala 
Kempadoo & Jo Doezema (Red), Global Sex Workers. Rights, Resistance, and Redefination, Routledge, s. 42 
26 ibid., s. 45 
27 Linda Meaker (2002), ”A Social Response to Transnational Prostitution in Queensland, Australia”, i Susanne 
Thorbek & Bandana Pattanaik (Red), Transnational Prostitution. Changing Patterns in a Global Context, Sed 
Books, s. 61  
28 Janice G. Raymond (2002), “Prostitution: en industri men inte ett jobb” , i Gerd Holmgren & Christina 
Lindström (Text), Prostitution och trafficking. Sexslavhandel!, ROKS, s. 155-157 
29 Kathleen Barry, ”The Underground Economic System of Pimping”, i Journal of International Affairs, 1981: 
springs/summer, Vol. 25, Issue 1, s. 117   
30 ibid., s. 121 
31 Donna M. Hughes, ”The Driving Force Of Sex Trafficking”, i Vital Speech of the Day, 2003: Vol. 69, Issue 6, 
s. 182-183   
32 Sheila Jeffreys, ”Globalizing Sexual Exploitation: Sex Tourism and the Traffic in Woman”, i Leisure Studies, 
1999:18, s. 180-181  
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Ekonomiska omvälvningar 
Några av de teoretiker som jag har läst ser de stora ekonomiska förändringarna i Öst- och 

Centraleuropa, när länder har gått från planekonomi till marknadsekonomi, som en av de 

bidragande orsakerna till den fattigdom som finns i regionen. De ekonomiska villkoren för 

många kvinnor har blivit så svåra, att prostitution blivit ett sätt att försörja sig. Det kan också 

kopplas ihop med den fjärde vågen av kvinnor från Öst- och Centraleuropa till västvärlden. 

Louise Shelley, professor på University of Pennsylvania, menar att en konsekvens av de 

ekonomiska förändringarna i t.ex. Ryssland är att staten inte längre tar samma ansvar för sina 

medborgare. Det centrala för dem som sysslar med trafficking är, att det också måste finnas 

korruption i de involverade länderna.33 Kvinnorna är de stora förlorarna efter Sovjetunionens 

fall anser Sally Stoecker, konsult på Transnational Crime and Corruption Centre på American 

University. Hon skriver, att UNICEF rapporterat att 7 miljoner arbetstillfällen försvann för 

kvinnorna i den Ryska federationen mellan 1990-1995. För männen var siffran 2 miljoner. En 

tolkning av Stoeckers resonemang är att ekonomiska omvälvningar kan ligga till grund för 

rekryteringen av kvinnor som blir offer för trafficking i regionen. 

 
Sammanfattning av bakgrund och tidigare forskning 
I teoridelen har problemets omfattning i traffickingfrågan tagits upp. Dessutom kan FN:s 

definition av trafficking ses som en gemensam plattform när EU, regeringar, myndigheter och 

organisationer arbetar för att bekämpa fenomenet. De teorier som finns i den här studien 

diskuterar också Sveriges syn på trafficking, den utsatta kvinnans position i olika situationer, 

ofrivillighet och frivillighet inom prostitutionen samt sambandet mellan stora ekonomiska 

omvälvningar i Öst- och Centraleuropa och fjärde vågen av kvinnor till västvärlden. 

                                                 
33 Louise Shelly (2005), ”Russian and Chinese Trafficking: A Comparative Perspective”, i Sally Stoecker & 
Louise Shelley (Red), Human Traffic and Transnational Crime, Rowman & Littlefield Publishers, Inc., s. 72-74  

 8
 



Metod och material 
Det empiriska materialet är framförallt inhämtat genom kvalitativa intervjuer. Jag har valt att 

använda mig av den typ av intervjuguide som Jan Krag Jacobsen beskriver, som innebär att 

man sätter upp ett antal teman som ska undersökas genom intervjuer av olika personer.34 Jag 

har också tagit del av Steinar Kvales sju stadier som kan användas i en intervjuundersökning. 

Stadierna är tematisering, planering, intervju, utskrift, analys, verifiering och rapportering.35

 

När det gäller det tryckta materialet har jag efter intervjuerna fått skrifter och rapporter av 

informanterna som tar upp frågan om trafficking både explicit och implicit. Jag har även letat 

upp relevant material på organisationernas hemsidor. 

 
Diskursanalys och intersektionalitet 
Genom uppsatsen väljer jag att använda mig av ett diskursanalytiskt perspektiv. Det anser jag 

passar den här studien, eftersom syftet är att se på hur organisationerna diskuterar fenomenet 

trafficking. Ett diskursanalytiskt synsätt är en lämplig metod då det, som i den här studien, 

handlar om att försöka se likheter och olikheter i organisationernas resonemang. Diskurs kan 

sägas vara ”ett bestämt sätt att tala om och förstå världen (eller ett utsnitt av världen)”.36 

Diskursanalysen har en gemensam teoretisk ram, vilket kan ses i Vivien Burrs fyra 

nyckelpremisser.37 De binder ihop det socialkonstruktionistiska fältet. Premisserna används 

också i den här studien för att analysera det empiriska materialet. Den första nyckelpremissen 

är en kritisk inställning till självklar kunskap och innebär att vi betraktar verkligheten 

beroende på hur vi kategoriserar världen. Det sätt på vilket vi tolkar världen är inte en direkt 

objektiv sanning. Den andra nyckelpremissen är historisk och kulturell specificitet, vilket 

innebär att den syn vi har på världen alltid är präglad av historiska och kulturella perspektiv. 

Våra bilder av världen och våra identiteter förändras över tid. Den tredje nyckelpremissen är 

samband mellan kunskap och sociala processer. Med det menas att man genom sociala 

processer kan se hur vi tolkar världen. I social interaktion bygger vi upp gemensamma 

sanningar om vad som är sant och falskt . Den fjärde och sista nyckelpremissen är samband 

mellan kunskap och social handling. I en viss världsbild ses en del handlingar som naturliga 

medan andra ses som avvikande. Beroende på vilka handlingar som utförs får det sociala 

                                                 
34 Jan Krag Jacobsen (1993), Intervju. Konsten att lyssna och fråga, Studentlitteratur, s. 19 
35 Steinar Kvale (1997), Den kvalitativa forskningsintervjun, Studentlitteratur, s. 85  
36 Marianne Winther Jørgensen & Louise Philips (2000), Diskursanalys som teori och metod, Studentlitteratur, s. 
7 
37 ibid., s. 11 
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konsekvenser.38 Diskursanalys innebär inte att man går bakom diskursen. Syftet är att studera 

vad som sägs och vilka sociala konsekvenser det medför.39 I den här studien innebär det att se 

på hur organisationerna resonerar kring frågan om trafficking och se vilken ”verklighet” de 

utgår ifrån. I en jämförande analys kan det vara intressant att se på om ”verkligheten” ser 

likadan ut för alla organisationer eller om den skiljer sig åt. 

 

Ett genusteoretiskt verktyg som jag väljer att använda mig av i uppsatsen vid analys av det 

empiriska materialet är begreppet intersektionalitet. Nina Lykke skriver att intersektionalitet 

används för att se på hur olika maktasymmetrier i samhället samverkar. Det kan handla om 

kategorier som kön/genus, etnicitet, klass, sexualitet, ålder, nationalitet och profession.40 

Lykke nämner att det är viktigt att argumentera för vilken maktaxel som ska ges mest 

betydelse, samt reflektera och argumentera för vilka kategorier som utesluts och tas med.41 

Hon anser också att feministisk teori är en diskursiv process där olika kategorier som kön, 

klass, etnicitet osv. ständigt omförhandlas.42 Siv Fahlgren och Lena Sawyer skriver att det 

centrala med intersektionalitet är att se hur samhällsstrukturer, institutioner och individer 

samverkar för att skapa olika villkor för enskilda människor.43 Paulina de los Reyes och 

Diana Mulinari skriver, att intersektionen mellan individuella, institutionella och strukturella 

nivåer är grundläggande för att förstå på vilket sätt olika strukturer av förtryck uttrycks och 

förstärker varandra.44 Intersektionalitet anser jag är relevant för att se hur olika sociala 

kategorier och samhälleliga nivåer samverkar i positioneringen av kvinnor som utsätts för 

trafficking. 

 
Material och avgränsningar 
Avgränsningen i studien ligger i att fokusera på kvinnor som är exploaterade för sexuella 

ändamål i trafficking, vilket gör att varken män eller barn kommer att problematiseras. Även 

om det finns män som blir offer är de i minoritet. I OSSE-länderna beräknas exempelvis 2 

                                                 
38 Ibid., s. 11-12 
39 Ibid., s. 28 
40 Nina Lykke,  ”Intersektionalitet – ett användbart begrepp för genusforskningen”, i Kvinnovetenskaplig 
tidskrift, 2003:1, s. 48  
41 ibid., s. 53 
42 Nina Lykke, ”Nya perspektiv på intersektionalitet. Problem och möjligheter”, i Kvinnovetenskaplig tidskrift, 
2005:2-3, s. 12 
43 Siv Fahlgren & Lena Sawyer, ”Maktrelationer och normaliseringsprocesser i välfärdsstaten”, i 
Kvinnovetenskaplig tidskrift, 2005:2-3, s. 101 
44 Paulina de los Reyes & Diana Mulinari (2005), Intersektionalitet, Liber, s. 9  
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procent av offren vara män.45 Jag väljer att problematisera det kön som är i majoritet av de 

exploaterade. Med studiens syfte som utgångspunkt har fem olika organisationer, som på 

olika sätt arbetar teoretiskt och praktiskt med frågor som rör trafficking, valts ut.  

Det empiriska materialet består av fem kvalitativa intervjuer med representanter från Kvinna 

Till Kvinna, Kvinnoforum, Palmecentret, Riksförbundet för sexuell upplysning (RFSU) och 

Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige (ROKS). En närmare 

presentation av organisationerna finns nedan. Informanterna består av fyra kvinnor och en 

man i varierande åldrar. Alla intervjuer genomfördes på informanternas arbetsplatser och 

spelades in på band. Det tog ungefär lika lång tid att genomföra de fem intervjuerna, ca 40-45 

minuter per intervju. I bilaga 1 återfinns en intervjuguide med de frågor som ställdes till 

informanterna. Frågorna är tänkta att ge en samlad bild av hur organisationerna 

problematiserar trafficking. Utöver intervjuerna består empirin av tryckt material. Det 

innefattar skrifter, pressmeddelanden, idéprogram o dyl. från organisationerna. 

 

Då syftet med studien inte är att fokusera på barn som utsätts för trafficking har ett antal 

organisationer som arbetar med frågan uteslutits. Någon organisation i Sverige som arbetar 

renodlat med att bekämpa trafficking där män är offer känner jag inte till. Innan intervjuerna 

genomfördes kontaktade jag tretton olika organisationer via e-post, där jag presenterade mitt 

syfte med studien samt inbjöd dem att delta med en representant från organisationen. Många 

hörde inte av sig alls, utan efter en tid ringde jag upp organisationerna och kunde på så sätt 

boka in informanterna tills jag hade fem inbokade. En del organisationer hade ingen som 

arbetade med frågan, trots att det utrycktes så på deras hemsida. En organisation ringde inte 

heller upp efter att jag hade talat in meddelande på telefonsvarare. 

 
Metodkritik 
Då syftet är att få en bild av hur organisationerna problematiserar trafficking är kvalitativ 

intervju ett bra sätt att närma sig hur organisationerna diskuterar frågan. Det diskursanalytiska 

perspektivet används för att se om det råder en konsensus mellan organisationernas syn på 

trafficking eller om det finns en diskursiv kamp inom eller mellan en eller flera 

organisationer. 

 

                                                 
45 Anna Repetskaia (2005), ”Classifying the Elements of Human Trafficking Crimes”, i Sally Stoecker & Louise 
Shelley (Red), Human Traffic and Transnational Crime, Rowman & Littlefield Publishers, Inc., s. 51  
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Begränsningen av antalet organisationer har varit nödvändig för att det empiriska materialet 

inte ska bli för stort. Kombinationen av intervjuer och tryckt material anser jag ger en mer 

samlad bild av hur organisationerna arbetar med frågan om trafficking, än om enbar intervjuer 

eller tryckt material skulle undersökas. 

 

Informanterna i den här studien anser jag är representativa för sina organisationer och kan ge  

en helhetsbild av deras arbete. De fem organisationerna som är med i studien var de som 

svarade först på min förfrågan att delta i studien. Detta kan göra att det finns en 

snedfördelning när det gäller resultatet i uppsatsen. Det kanske inte skulle se likadant ut om 

de andra organisationerna valde att delta. Om bortfallet påverkat mitt resultat är svårt att svara 

på men kan vara bra att ha i åtanke vid läsning av analysdelen. Urvalet av organisationerna 

kan ha påverkat studieresultatet genom att t.ex. alla organisationer ser prostitution som ett 

utnyttjande. Skulle organisationer som exempelvis förespråkar prostitution ha medverkat, 

skulle troligtvis resultatet blivit ett annat och den diskursiva kampen mellan organisationerna 

se annorlunda ut.  

 
Presentation av organisationerna 
 
Kvinna Till Kvinna (Informant 1) 
Organisationen bildades 1993 och är en politiskt och religiöst obunden insamlingsstiftelse 

som stödjer kvinnoorganisationer på exempelvis Balkan och i Israel/Palestina. De arbetar t.ex. 

med att stärka kvinnors psykiska och fysiska hälsa samt att öka deras självkänsla för att de ska 

kunna vara med och bygga upp ett demokratiskt samhälle. I olika länder har de också 

koordinatörer anställda som har kontakt med kvinnoorganisationerna i sitt område. De deltar 

också i utbildningen av svenska soldater som ska på tjänstgöring i Kosovo samt poliser som 

ingår i FN-uppdrag i världen. 

 
Kvinnoforum (Informant 2) 
Kvinnoforum är ett idéburet kunskapsföretag som grundades 1988. De arbetar med 

information, utbildning, forskning, klientarbete och förändringsarbete för att förbättra 

villkoren för kvinnor ur ett genusperspektiv. De består av Stiftelsen Kvinnoforum och ett 

”Gender Management Institute”, som är en del av stiftelsen. Kvinnoforums verksamhet består 

av tre delar med en utbildningsdel, det nämnda institutet och en verksamhet med bl.a. den 

internationella enheten som arbetar med trafficking. Sedan 1997 har Kvinnoforum arbetat 

både i Sverige och internationellt med frågor om trafficking. 
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Palmecentret (Informant 3) 
Palmecentret är en medlemsorganisation som bildades 1992 av två arbetarrörelsebaserade 

organisationer. Det var Fredsforum och Arbetarrörelsens internationella Centrum (AIC). 

Palmecentret är den svenska arbetarrörelsens organisation för internationellt 

utvecklingssamarbete och opinionsbildning. De arbetar för fred, demokrati och mänskliga 

rättigheter. Centret har 28 medlemsorganisationer, som arbetar med 400 projekt. 

Medlemsorganisationerna är bl.a. fackföreningar, Unga örnar, Kooperativa Förbundet och 

ABF. Medlemsorganisationerna ansöker hos Palmecentret, tillsammans med sina utländska 

samarbetspartner om bidrag för att genomföra något projekt. Palmecentret i sin tur samordnar 

projekten innan de skickas till Sida, som sedan finansierar dom. 

 
Riksförbundet för sexuell upplysning (RFSU) (Informant 4) 
RFSU grundades 1933 och är medlemsorganisation som är partipolitiskt och religiöst 

obunden. De arbetar med att sprida en öppen syn på samlevnads- och sexualfrågor och för ett 

jämställt samhälle, där människor inte utnyttjas eller diskrimineras sexuellt. RFSU ordnar 

kurser, konferenser och deltar i debatter samt utbildar lärare, sjukvårdspersonal och egna 

informatörer. De bedriver även internationellt arbete tillsammans med liknande organisationer 

i andra länder. 

 
Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige (ROKS) 
(Informant 5) 
ROKS bildades 1984 som ett samarbetsorgan för Sveriges kvinnojourer. De är politiskt och 

religiöst obundna. Organisationen har idag en sammanhållande funktion för kvinnojourer, 

tjejjourer och andra ideella kvinnoföreningar som har jourtelefon. ROKS har 92 

medlemsjourer med cirka 7000-8000 kvinnor, som aktivt arbetar mot mäns våld mot kvinnor. 

I medlemskapet i ROKS ingår erbjudanden om utbildningar, kurser och konferenser. 

Organisationen bistår också med forskarmaterial och annat material till 

medlemsorganisationerna. 
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Analys  
I analysdelen går jag igenom de olika frågeställningarna i studien som jag väljer att ställa upp 

i olika teman. Under varje rubrik tar jag med det som kommer fram i intervjuerna och i det 

tryckta materialet från de fem organisationerna. I varje tema kopplar jag även ihop det 

empiriska materialet med den tidigare forskningen och teori som används i uppsatsen. Studien 

avslutas därefter med en diskussion.  

 
Organisationernas praktiska arbete  
För att få en inblick i organisationernas verksamhet börjar jag med att gå in på deras praktiska 

arbete som rör trafficking. De flesta organisationerna som medverkar i uppsatsen ägnar sig åt 

att stödja andra organisationer i deras kamp mot trafficking. Det praktiska arbetet handlar 

också om att problematisera frågan i Sverige. 

 

Kvinna Till Kvinna stödjer andra kvinnoorganisationer på exempelvis Balkan och i 

Israel/Palestina. De i sin tur  sprider sedan information i sitt eget samhälle. Kvinna Till 

Kvinna är en diskussionspart för dessa organisationer och hur de lägger upp sitt arbete.  

De samarbetar även mer handfast med andra kvinnoorganisationer, till exempel genom att 

skriva gemensamma brev till FN och andra aktörer. Deras opinionsarbete när det gäller 

trafficking fokuserar annars på utlandsarbetares ansvar att t.ex. inte gå på bordeller. De 

anordnar utresekurser för svenska soldater som åker på utlandsuppdrag, poliser som ska göra 

FN-tjänst och har även utbildat personal på exempelvis Svalorna, Forum Syd, Läkare utan 

gränser och Lutherhjälpen. Arbetet handlar både om att stärka kvinnor i krigs- och 

konfliktdrabbade länder och att påverka utlandsarbetares attityder. 

 

Kvinnoforum arbetar med traffickingfrågan både i ursprungsländerna och i Sverige.  

I Ryssland har organisationen t.ex. samarbete med en paraplyorganisation för 

kvinnoorganisationer i landet som heter Angel Coalition. Detta samarbete går in i en ny fas 

2006-2008 och kallas Safe Return. Arbetet utgår från en handlingsplan om att det ska finnas 

möjligheter till att få jobb eller utbildning när den utsatta kommer tillbaka till 

ursprungslandet. I Sverige arbetar Kvinnoforum med ett utvecklingspartnerskap tillsammans 

med myndigheter, enskilda organisationer, kyrkliga samfund, museer och universitet som 

kallas Samverkan mot trafficking. Ett exempel på denna samverkan är en utställning om 

trafficking på Världskulturmuseet i Göteborg, som invigs hösten 2006. Kvinnoforums arbete i 
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Sverige fokuserar på samverkan mellan olika myndigheter och samarbete med NGO:s i andra 

länder. 

 

Palmecentret har medlemsorganisationer som samarbetar internationellt kring trafficking. 

Bland annat har Arbetarnas Bildningsförbund (ABF) i Helsingborg ett samarbete med Stop 

Trafficking and Oppression of children and women (STOP) i Indien, som handgripligen gör 

razzior på bordeller för att ta hand om offer för trafficking. Palmecentret samarbetar själva 

direkt med IOM i Moldavien och stödjer organisationer på Balkan som arbetar mot 

trafficking. 

 

RFSU har inte har några specifika projekt inriktade på trafficking men de har exempelvis 

samarbete med aktörer i Ryssland med vilka man pratar om kvinnor och män ur ett 

traffickingperspektiv för att påverka och förändra villkoren mellan könen. Man tar upp frågor 

kring prostitution och synen på kvinnor i skolor samt diskuterar könsfrågor med 

beslutsfattare. 

 

ROKS arbetar praktiskt med trafficking både i ursprungsländerna och i Sverige genom att 

bekämpa mäns våld mot kvinnor. I Sverige har ROKS också ordnat en prostitutionskonferens 

och planerar att genomföra även en 2007 som ska handla mycket om trafficking. 

Organisationen har även föreläsningar som fokuserar på ämnet, då det bland annat tas upp 

legalisering av bordeller i Tyskland och Holland. ROKS har också varit en samarbetspartner 

när det gäller kampanjer i Ryssland, där organisationen exempelvis har varit med och 

informerat 3500 gymnasieelever och ett par hundra lärare på Kolahalvön om riskerna för att 

utsättas för trafficking. 

 

Sammanfattning 
Genomgången av organisationerna visar att de på olika sätt arbetar praktiskt med 

traffickingsfrågan både nationellt och internationellt. I Sverige arbetar Kvinna Till Kvinna 

med opinionsbildning hos exempelvis soldater och poliser som åker på utlandstjänst. 

Kvinnoforum uppmärksammar frågan med en utställning och arbetar för en bättre samverkan 

mellan olika instanser. Palmecentret underlättar för organisationer i Sverige för att de ska 

kunna arbeta med projekt tillsammans med andra länders organisationer. RFSU verkar i 

huvudsak för en bra sexualundervisning i skolan och slutligen ROKS som genomför 

konferenser och föreläsningar samt arbetar mot mäns våld mot kvinnor. 
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Begreppet trafficking 
Två organisationer, Kvinna Till Kvinna och Kvinnoforum, uppger att de följer FN:s definition 

av trafficking.46 Informanten på Kvinna Till Kvinna vidareutvecklar svaret genom att se 

trafficking, eller begreppet människohandel som de använder inom organisationen, som en 

yttersta form av kvinnoförtryck. Organisationen anser också att trafficking inte är ett isolerat 

fenomen, utan hänger ihop med andra grava kränkningar av kvinnors mänskliga rättigheter 

samt kvinnors brist på makt. På grund av kränkningarna och obalansen i maktförhållandena 

anser informanten att det inte är ologiskt att människohandeln förekommer. En tolkning av 

informantens syn på trafficking är om obalansen mellan män och kvinnor försvinner, kommer 

handeln med kvinnor att upphöra. Det kan ses som ett essentialistiskt perspektiv, att förtrycket 

mot kvinnor försvinner om kvinnor får makten. Ur ett intersektionalitetsperspektiv lägger 

organisationen betoningen på kategorin kön när begreppet trafficking definieras. På 

organisationens hemsida finns en rubrik som kallas ”Frågor & svar om människohandel”. Där 

står det att termen trafficking används felaktigt. På hemsidan menar man att begreppet 

innefattar alla former av illegal handel utöver handel med människor som tvingas in i 

prostitution, som exempelvis handel med droger och olaglig arbetskraft.  

 

Informanten från Kvinnoforum tycker att FN:s definition är den bästa som finns just nu, och 

att den är praktisk att använda inom internationella samfund, vid exempelvis konferenser och 

i möten då de gemensamt kan gå tillbaka till den och se vad den innebär.  

 

Palmecentret har inte någon utarbetad definition av begreppet trafficking men menar att man 

någonstans vet vad ordet innebär. Informanten på Palmecentret utvecklar sitt resonemang och 

beskriver att trafficking innebär olika saker men att organisationen tolkar begreppet som ett 

flöde utav slavarbete, sexuellt eller på annat sätt, mellan länder i kommersiellt syfte. 

Organisationen betraktar trafficking framförallt som utnyttjande för sexuellt syfte men att det 

även kan handla om arbetsmässiga utnyttjanden, s.k. arbetskraftsexploatering. Här kan man 

alltså se ytterligare en aspekt ur ett intersektionalitetsperspektiv, nämligen klass. På så vis kan 

slaveriaspekten problematiseras. Där anser jag att det finns ett klassperspektiv involverat 

genom att någon utnyttjar en annan persons ekonomiska utsatthet. Men klasskategorin kan 

även användas i samband med att ekonomiska termer används i problematiserandet som 

”kommersiellt syfte”.  
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RFSU:s informant berättar att organisationen inte har någon definition på trafficking men 

hänvisar till organisationens idéprogram, där det står att trafficking handlar om människor 

som säljer kvinnor med syfte att tjäna pengar på dem. I idéprogrammet står det att: 
 
Det yttersta uttrycket för kvinnors underordning och för de ekonomiska orättvisorna 
mellan könen är sexslavhandeln med kvinnor över nationsgränserna, så kallad 
trafficking.47  
 

Vidare, menar informanten, ser inte RFSU kvinnor som har kommit till Sverige av egen kraft 

som offer för trafficking, vilket också  är samma syn som den svenska regeringen har.  

 

ROKS syn på begreppet trafficking är att det handlar om handel med kvinnor och att det är ett 

strukturellt problem, genom att det är en del av mäns våld mot kvinnor. Kön är även för 

ROKS en kategori som ges mest betydelse. 

 

Sammanfattning 
Uttryck som ”yttersta form av förtryck av kvinnor”, ”kvinnors brist på makt”, ”en del av mäns 

våld mot kvinnor” och ”ekonomiska orättvisor mellan könen” visar att framförallt Kvinna Till 

Kvinna, RFSU och ROKS betonar att det finns en ojämn maktbalans mellan kvinnor och män. 

Trafficking kan ses som ett strukturellt problem där män utnyttjar kvinnor. Ser man det ur 

intersektionalitetsperspektiv lyfts kategorin kön fram som en viktig maktaspekt, när 

definitionen av trafficking problematiseras. I utnyttjandet kan även ekonomiska orättvisor 

märkas, vilket gör att kategorin klass är en viktig aspekt att betona i diskussionen. 

Palmecentret pratar om kommersialism och RFSU om kvinnor som säljs. I organisationernas 

definitioner av trafficking samverkar tydligt olika samhälleliga nivåer. På en strukturell nivå 

uttrycks könsmaktsordningen och ekonomiska orättvisor, på en institutionell nivå skulle jag 

vilja placera själva fenomenet trafficking och på en individuell nivå den utsatta kvinnan. 

 
Grundorsakerna till trafficking 
En grundorsak som nämndes tidigt av alla organisationerna var fattigdom, av några kopplad 

till brist på jämställdhet. En diskursiv kamp mellan två organisationer, när det gäller 

kopplingen fattigdom och kvinnors brist på makt, kan ses mellan Kvinna Till Kvinna och 

Kvinnoforum. Kvinna Till Kvinna pratar om att trafficking förekommer på grund av 

maktobalansen mellan kvinnor och män. Detta menar informanten, leder till situationen i 

exempelvis Östeuropa, med extremt små möjligheter för kvinnor att försörja sig, vilket gör att 

                                                                                                                                                         
46 United Nations (2000), s. 2 
47 RFSU, Idéprogram, Antogs på RFSU:s kongress i maj 2003, s. 10 
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jobb i västvärlden ter sig lockande. Man kan tolka det som om informanten menar att 

kvinnors underordning leder till brist på inkomst och arbetstillfällen för kvinnor, alltså 

fattigdom hos kvinnor. Det i kombination med svag självkänsla, som också beror på 

underordning och brist på respekt för kvinnors mänskliga rättigheter enligt informanten, gör 

att många kvinnor känner att de är tvungna att prostituera sig. De känner att de inte är värda 

något bättre. Kvinnoforums informant menar istället att fattigdom leder till brist på 

jämställdhet och säger vidare att: 
 
(…) det [är] ju oftast flickor och kvinnor som […] utsätts mer i fattiga samhällen 
[…] sedan är det ju oftast så också i vissa samhällen att kvinnor värderas mindre. 
Misshandel både psykiskt och fysiskt […] är vanligare.  (Informant 2) 
 

En tolkning av detta resonemang är att fattigdomen är en grogrund för själva utsattheten för 

kvinnor och flickor. Man kan även här se kategorierna kön och klass. Det blir en kamp mellan 

de två kategorierna om vilken som ska betonas som mer viktig inom de två organisationerna. 

Antingen handlar det om att bekämpa ett ojämställt samhälle, som skulle leda till fler 

arbetstillfällen och ökad inkomst för kvinnor eller så kan kampen riktas mot fattigdomen som 

skulle leda till ett jämställt samhälle. Kvinnoforums informant påpekar också, att med få 

möjligheter att hitta arbete utomlands på laglig väg, exploateras kvinnorna av kriminella 

nätverk, som erbjuder dem falska jobb som servitriser, barnflickor, dansare, sekreterare etc.48  

 

I Kvinna Till Kvinnas tryckta material ges också förklaringar till uppkomsten av trafficking, 

som exempelvis kvinnors och barns underordning i samhället och brist på respekt för de 

mänskliga rättigheterna.49 Organisationen lyfter även fram den ökade internationella närvaron 

på exempelvis Balkan som ett problem, när kvinnor blir utnyttjade av utländsk personal på 

t.ex. bordeller. 

 

Kvinnoforum arbetar även med begreppet empowerment, som de i organisationen har som 

underperspektiv. Begreppet innebär att man talar om egenmakt, att man ska stärka människor, 

och framförallt unga kvinnor, att få makt över sitt eget liv. Efterfrågan samverkar med 

fattigdomen i ursprungsländerna, anser Kvinnoforums informant, liksom Kvinna Till Kvinnas 

och RFSU:s.  

 

                                                 
48 Kvinnoforum (2003), European Good Practice on Recovery, Return and Integration of Trafficked Persons, s. 
6 
49 Kvinna Till Kvinna (2002), Uppror och Upprop mot handeln med kvinnor och flickor, s. 2 
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På Palmecentret anser de att grogrunden för trafficking är fattigdom, som anses ligga bakom 

möjligheterna att rekrytera människor som andra kan göra sig en förtjänst på. En annan orsak 

är okunskap hos många av de unga flickorna och pojkarna, menar informanten. Många gånger 

blir föräldrarna, som oftast inte är speciellt välutbildade, duperade på olika sätt eller övertalas 

att släppa iväg sina barn, med löfte om att de kommer att få ett jättebra jobb. Man far med 

lögner för att övertyga folk om att om barnen åker så kommer familjen hemma att få ett bättre 

liv. Informanten anser, att lösningen på detta är att ge de här människorna bättre kunskap om 

vilka krafter som ligger bakom rekryteringen. Då skulle föräldrarna inte släppa iväg sina barn 

fullt så enkelt. Det handlar om okunskap, fattigdom och ett sätt att tjäna pengar på trafficking, 

tror informanten. Detta kan kopplas till Wijers teori om falskhet, som hon menar används för 

att kunna ta människor över landsgränser. Kvinnoforum och Palmecentret tar upp okunskap 

som orsak till att människor luras in i handeln. Kunskapen som ”vi” har borde också ”dom” 

ha, som ligger i riskzonen att rekryteras. Man skulle också kunna se det som att det finns en 

ojämlik maktbalans i form av kunskap mellan ”vi” och ”dom”, som en del av att vissa 

människor blir utsatta men inte andra.   

 

Informanten från RFSU säger att grundorsakerna till trafficking är uppenbara och att: 
 
(…) det handlar om fattigdom och det handlar om efterfrågan. Det är väl dom två 
drivkrafter som finns. Det skulle ju aldrig gå om det inte fanns fattiga kvinnor som 
sökte ett annat liv och det skulle aldrig gå om det inte fanns stora pengar att tjäna på 
att sälja kvinnor, därför att det finns en efterfrågan. (Informant 4) 
 

Könsmaktsperspektivet måste finnas i diskussionen om grundorsakerna, anser informanten, 

men även andra perspektiv, som utveckling, klass och fattigdom. Vidare menar informanten 

att prostitution är att utnyttja människor som är i ett klart ekonomiskt underläge då väldigt 

många kvinnor i världen bara har sin sexualitet att sälja, ingenting annat. Då ingen vill ha ens 

arbetskraft och man samtidigt behöver få ihop skolavgifter till barnen eller vill ha lite 

guldkant på tillvaron, då kanske det är prostitution man tar till, menar informanten. Detta 

utnyttjas av dem som är rikare och de är nästan alltid män.  

 

ROKS ser, förutom fattigdom, hög arbetslöshet och låga ersättningar som grundorsak för 

trafficking. Informanten ser också att brist på lagar som förbjuder att köpa och sälja sex är ett 

problem. Allmänheten i ursprungsländerna måste vakna för vad detta handlar om. 

Informanten påtalar vikten av att informera unga tjejer, om vad som kan hända dem. Exempel 

på information kan vara att inte lämna ifrån sig passet och att inte tro på vad folk säger, utan 
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att undersöka först om det de ska ge sig in i är riktigt. En av grundorsakerna handlar således 

om kunskap, enligt ROKS. Det är i linje med Kvinnoforums och Palmecentrets tankegångar. 

ROKS ser också trafficking som ett exempel på över- och underordning, och betonar att det är 

flest män som utnyttjar offren. Informanten säger, att det även finns kvinnor som utnyttjar, 

men att det är i en väldigt liten skala. 

 

Sammanfattning 
De strukturella problem som organisationerna ser är de samma som de tar upp i avsnittet om 

traffickingbegreppet. Återigen lyfter de fram kvinnors brist på makt och ekonomiska 

ojämlikheter som grundorsakerna till trafficking. Efterfrågan på sexuella tjänster är också ett 

problem som Kvinna Till Kvinna, Kvinnoforum och RFSU betonar. Fattigdomsaspekten, som 

alla organisationerna är inne på som en av de stora grundorsakerna till trafficking, kan 

kopplas till Louis Shelleys problematiserande av de ekonomiska omvälvningarna i Ryssland. 

Ett exempel på detta ger informanten på ROKS, när hon berättar att kvinnor som hon har mött 

i Ryssland har sagt, att de aldrig hade det så bra som på Brezjnevs tid. Stoeckers uppgifter om 

miljontals försvunna arbeten under 1990-talet i den Ryska federationen pekar på att kvinnorna 

i regionen fått det svårare ekonomiskt. Det kan också knytas till den fjärde vågen av kvinnor 

från Central- och Östeuropa som hamnat i prostitution i västvärlden i början på 1990-talet. 

 

Förutom kön och klass som nämns i de tidigare avsnitten, kan sexualitet, nationalitet och ålder 

ses som kategorier att ta med. Sexualitet är dock ingen självklar kategori om man använder 

radikalfeministiska glasögon, som exempelvis Hughes gör, och påpekar att handlingar inom 

prostitutionen grundar sig på kvinnohat. Det kan tolkas som att sexualitet inte finns med i 

diskussionen om trafficking hos dem som har den radikalfeministiska ståndpunkten, utan de 

anser att det handlar om en fråga om könsmakt och utnyttjande. Då det ändå handlar om en 

form av heterosexuella handlingar så väljer jag att ta med kategorin sexualitet när jag 

diskuterar efterfrågan. När det gäller nationalitet och ålder så väljer jag nationalitet, för att 

trafficking oftast, ibland ses det även som nationellt, handlar om nationsöverskridande handel. 

Det går inte heller att förbise ålder som en maktasymmetri. Det pratas ofta om ”flickor”, 

”unga tjejer” och ”unga kvinnor” när organisationerna talar om dem som rekryteras i 

ursprungsländerna. På den punkten skiljer sig organisationerna från de teoretiska författarna, 

som genomgående använder sig av kategorierna ”kvinnor” eller ”barn”.   

I samband med nationalitet finns den tidigare nämnda kategorin klass med som en 

närliggande aspekt. Med det menar jag att t.ex. en fabriksarbetare i Sverige har helt andra 
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ekonomiska resurser och lever under andra villkor än en fabriksarbetare i Ryssland, även om 

de befinner sig i samma sociala grupp i sitt respektive land. Fattigdomsproblematiken kan 

diskuteras både nationellt inom ursprungslandet och i en internationell kontext. Det handlar 

både om osäkra villkor på arbetsmarknaden i ursprungslandet och om ojämlikhet mellan olika 

länder. Insatser riktade mot fattiga unga kvinnor och deras familjer handlar om att både arbeta 

på en institutionell nivå med utbildning, och på en individuell nivå, med att nå dem som 

befinner sig i riskzonen att utsättas för trafficking. Det anser Kvinnoforum, Palmecentret och 

ROKS. 

 
Ursprungsländernas ansvar för trafficking 
Här kommer politikers och myndigheters engagemang i ursprungsländerna att diskuteras. Ett 

av de stora problemen som alla organisationerna ser, är att ursprungsländernas politiker visar 

föga intresse för bekämpning av trafficking. Korruption bland gränsvakter, polis och åklagare 

anses också vara ett problem som lyfts fram i sammanhanget. 

 

Det långsiktiga arbetet handlar om jämn maktbalans mellan könen, att kvinnorna ska 

respekteras och få tillgång till beslutsfattande resurser, anser informanten på Kvinna Till 

Kvinna. Men också att se problemet större genom att: 
 
samtidigt som man […] tar hand om dom som är här och nu […] så kommer det 
liksom aldrig sluta om […] inte hela patriarkatet kastas över ända […] alltså den här 
ojämlika maktfördelningen. (Informant 1)  
 
 

Kvinna Till Kvinna ser ett strukturellt problem och menar att det patriarkala samhället måste 

försvinna för att man ska kunna komma tillrätta med trafficking. Samma linje är RFSU:s 

informant inne på och påpekar att politikers och myndigheters intresse för att bekämpa 

trafficking inte är särskilt stort i ursprungsländerna. Informanten menar, att det är som om det 

inte finns någon riktig anledning att jobba med den här frågan, och att det kan beror på den 

maktställning och den låga status som kvinnor och barn har i samhället.  

 

Kvinnoforum anser att det är viktigt att regeringar i ursprungsländerna tar sitt ansvar, det 

räcker inte att endast enskilda organisationer gör det. Informanten menar att man måste 

komma till ett slut med problemet i ursprungsländerna och fråga sig, varför detta sker i första 

hand. Där kommer de stora problemen in, med svag ekonomisk utveckling och för få 

arbetstillfällen, anser informanten. För en gräsrotsorganisation är det lättare att arbeta med 
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samarbetspartner som är på samma nivå och att det för dem handlar om att stärka den typen 

av aktiviteter, anser informanten. 

 

Informanten på Palmecentret tror att intresset egentligen finns hos politiker för att bekämpa 

trafficking, och att ingen egentligen tycker att det är bra att trafficking förekommer. Sedan, 

menar informanten, att det finns en väldigt stor gradskillnad i hur pass mycket kraft 

politikerna sätter bakom orden att stoppa trafficking. Det kan bero på många saker, tror 

informanten, men säger vidare att vi aldrig kan acceptera trafficking som en naturlag, bara för 

att det är fattigt i ett land. Det är stora summor pengar som är i rörelse och en massa 

människor går miste om förmögenheter om de ertappas. Därför måste den politiska viljan vara 

kraftfull för att motverka trafficking, menar informanten. Palmecentret ser att det i periferin 

även finns konsekvenser av trafficking. I deras skrift HIV/AIDS threatens democracy står att 

kvinnors underordning i samhället gör att de löper större risk att drabbas av HIV-infektion, 

eftersom de är beroende av män. Brist på resurser gör att kvinnor tvingas utsätta sig för risker. 

För att bekämpa HIV/AIDS måste kvinnors rätt att själva kontrollera sin sexualitet erkännas 

och stödjas.50

 

ROKS anser att det är svårt att få med politiker på högsta nivå i bekämpandet av trafficking i 

Estland. Detta kan kopplas till Tiuriukanovas påpekande om att de ryska myndigheterna ser 

trafficking som ett kvinnoproblem. Även den estniska staten ser trafficking som en 

kvinnofråga. ROKS tycker därför att det är viktigt att väcka allmänhetens intresse, som i sin 

tur kan påverka politiker för att få till lagar som polisen kan stödja sitt arbete på.  

 

En annan fråga som organisationerna problematiserar är omhändertagandet av offer för 

trafficking. Organisationerna menar att det finns stora problem i ursprungsländerna med att 

omhänderta offer och återanpassa dem till vanligt liv. En annan aspekt är att kvinnorna 

förskjuts från sina familjer och blir stigmatiserade i hemländerna när de återvänder.  

 

Kvinna Till Kvinna skriver, att de länder som kvinnorna kommer ifrån, ofta är fattiga och har 

ett dåligt socialt skyddsnät. Ett specifikt problem som organisationen ser är att många av dem 

som återvänder förskjuts från sina familjer, när de får reda på att flickorna eller kvinnorna 

varit involverade i prostitution. De skriver också att om kvinnor hade tillgång till hälsovård, 

                                                 
50 HIV/AIDS threatens democracy, A presentation of the approach of the Olof Palme International Center and the 
Swedish Labour Movement to the struggle against HIV/AIDS, The Olof Palme International Center 
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kom ifrån en familjesituation som inte byggde på våld, fick vara med i samhällsbygget och 

vara jämlika med männen, skulle det inte finnas samma underlag för att rekrytera kvinnorna. 

De menar att det handlar om att sprida information om problemet i det egna landet, både hos 

unga tjejer och i samhället i stort samt att påverka lagar och utbilda rättsväsende och polis.  

 

Kvinnoforum hoppas på en förbättring när det gäller att ta hand om offer i ursprungsländerna. 

Det kan ske genom utvecklingssamarbete och att få in den här typen av frågor i detta arbete.  

 

Palmecentret menar att det inte är lätt för kvinnorna att anpassa sig igen efter att ha räddats, 

men även om offren ofta blir stigmatiserade, har de valt att återvända trots allt. Det finns ändå 

stöd för offren från olika organisationer, menar informanten.  

 

På RFSU anser informanten att det är ”förfärligt” för kvinnorna att komma tillbaka till 

hemländerna. De återvändande kvinnorna har låg status och får väldigt lite stöd. Många tas 

inte heller emot hemma. Däremot är det många som vill tillbaka hem och informanten ser två 

orsaker till det. Det ena är att de hoppas på stöd och att de inte kan tänka sig att deras föräldrar 

ska stöta bort dem eller ta avstånd ifrån dem. Den andra orsaken är helt enkelt att de vill åka 

hem, vilket ses som en mänsklig och förståelig längtan.  

 

ROKS syn i frågan är att stöd till kvinnor som reser tillbaka till sina hemländer är väldigt 

viktigt, så att de får möjlighet till utbildning, bostad och en lön som de kan leva på. 

Allmänheten i t.ex. Ryssland känner till att trafficking förekommer, men har en attityd som 

måste ändras, menar informanten. Allt handlar om olika grader av förtryck, menar 

informanten, genom påpekandet att:  
 
Vi är ju en feministisk organisation så att jag som kvinna är utsatt på mitt sätt och 
dom utsatta på sitt sätt, men det är olika grader där också. (Informant 5)          
 

Dessutom efterlyser informanten att kvinnor ska få bättre ersättning genom exempelvis höjt 

barnbidrag. Omräknat till svenska förhållanden räcker barnbidraget i Ryssland bara till ett 

paket blöjor berättar informanten. Kvinnorna måste också informeras och få reda på vad som 

kan hända dem och vart de kan vända sig om de behöver hjälp i Sverige. I intervjuer som 

ROKS har gjort med unga tjejer som kom från mycket fattiga miljöer i Murmansk, svarade en 

del att de ville bli prostituerade för att de skulle tjäna ett antal tusen dollar per år. Det är bland 

dessa tjejer ingen ovanlig dröm att resa ut och bli prostituerad för en kort period. Det handlar 
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om att ändra tjejernas attityd och tala om för dem vad prostitution innebär och att det inte är 

ett arbete. Informanten fortsätter problematiken kring tjejerna: 
 
De sitter och ser på alla amerikanska TV-serier och i all TV-reklam är allting gott, 
tjusiga bilar och det är en drömtillvaro för de här kvinnorna som de tror de kommer 
till, så det gäller att ta ner de här kvinnorna på jorden (…) (Informant 5)   
 

Här ser vi exempel på det som Ruenkaews menar handlar om kvinnans position i ursprungs- 

och destinationsländerna. De unga kvinnornas position i ursprungslandet gör att en annan 

position i västvärlden lockar. Det finns en ojämlik maktordning på en strukturell nivå mellan 

de två världarna. På en individuell nivå kanske det inte blir så stor skillnad för kvinnorna, då 

fattigdom och brist på makt i ursprungslandet byts ut mot ekonomisk skuld och sexuellt 

utnyttjande. 

 

Sammanfattning 
I detta tema problematiseras flera aspekter. Vikten av en jämnare maktfördelning mellan 

könen lyfts återigen upp av Kvinna Till Kvinna, men även av RFSU och ROKS. Det är inget 

som Kvinnoforum och Palmecentret uttrycker explicit. Regeringar och myndigheter kritiseras 

för ointresse respektive korruption. Palmecentret talar också om de stora pengar som finns i 

omlopp i samband med trafficking. ROKS trycker däremot på att väcka allmänhetens intresse 

i frågan, för att påverka politiker i ursprungsländerna att agera. 

 

I temat tas också stödet till redan utsatta, de som återvänder hem, upp. Dåligt skyddsnät och 

förskjutning från familjen är problem som kan möta dem som kommer tillbaka till sina 

hemländer. Utbildning, bostad och lön som man kan leva på är viktigt att verka för i 

ursprungsländerna, för att stödja offren, anser organisationerna. Förebyggande arbete är en av 

flera åtgärder som Kvinna Till kvinna, RFSU och ROKS pratar om, för att förhindra att 

kvinnor dras in i trafficking. Det handlar om att informera kvinnorna om vad som kan vänta 

dem i andra länder. Man kan se att tidigare nämnda kategorier, framförallt kön, klass, ålder 

och nationalitet, blir tydligare i detta tema. De samverkar på olika nivåer i samhället. Kön kan 

inte heller uteslutas när korruption diskuteras. Frågor om människovärde och människosyn 

kan diskuteras i samband med korruption. Varför vill man som myndighetsperson inte hindra 

att människor blir utsatta för trafficking? Hur ser denna problematik ut ur ett genusperspektiv? 

I ursprungsländerna handlar det förebyggande arbetet också om att stärka kvinnorna till att ta 

makt över sina egna liv, vilket skulle kunna kallas för ett psykologiskt perspektiv. Men inte 
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heller här går det att bortse från ett förtryck av kvinnor eller ekonomisk ojämlikhet mellan 

könen inom landet.   

 
Sveriges omhändertagande av offer 
I det här temat diskuteras hur organisationerna ser på svenska politikers och myndigheters sätt 

att ta hand om offer i Sverige. Samtliga organisationer anser att Sverige inte sköter 

omhändertagandet av offer på ett tillfredsställande sätt.  

 

Kvinnoforum menar att politikers fokus mer har legat på utvecklingssamarbetet, men tycker 

ändå att kontakten mellan polis och socialtjänst, vid ett tillslag i Stockholm nyligen, fungerade 

bra. Polisen kontaktade socialtjänsten som ordnade skyddat boende för offren. Rutinerna har 

ändå blivit bättre, anser informanten. Annars anser Kvinnoforum att omhändertagandet i 

allmänhet fungerar ”sådär”. Även om det finns en ny lag som tillåter offer att stanna över 

rättegången för att vittna, väljer många av dem att åka hem för att de mår dåligt.  

 

Kvinna Till Kvinna har förstått, att människor som upptäckts i Sverige bollas mellan 

myndigheter, och att det inte finns någon klar bild av vem som har ansvaret för offret. 

Informanten anser dock, att offren ska ha rätt till asyl, antingen i destinationslandet eller i ett 

tredje land. Det ställs väldigt stora krav på offren, att de ska vittna vid en eventuell rättegång, 

trots att det är oerhört svårt att vittna i dom här fallen. Den påfrestningen och att det sedan 

uppmärksammas i media är svår för offren. Det är också oerhört stigmatiserande och 

kränkande med en rättsprocess, menar Kvinna Till Kvinna.  

 

Palmecentret har en annan synvinkel genom att framhålla att det är ett problem när människor 

kommer till Sverige och sedan försvinner spårlöst. För att komma tillrätta med problemet  

betonar informanten vikten av en kontrollverksamhet. Det finns de som utnyttjar den här 

situationen och då tror informanten att någon form av kontroll över flyktingströmmen och 

invandringen behövs. Exempelvis nämner informanten att de anledningar som uppges, när 

människor kommer till Sverige, inte alltid stämmer. Kontrollverksamheten måste vara mer 

tillförlitlig, men samtidigt behålla en medmänsklighet, anser informanten. 

 

RFSU:s informant är inne på samma linje som Kvinna Till Kvinna, att Sverige har en tendens 

att försöka få ut så mycket som möjligt av offren för att använda dem i rättegångar, men att 

Sverige tar ganska dåligt hand om dem.  
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Informanten från ROKS tar upp den nämnda lagändringen. I ett remissvar beskriver ROKS 

den som något positivt, att människor kan vara kvar minst sex månader under 

förundersökning och huvudförhandling.51 Men informanten tycker att kvinnorna ska få stanna 

permanent och menar att offren inte har någonting att återvända till. De måste i Sverige få råd 

och stöd i form av t.ex. rehabilitering och utbildning om de har varit utsatt för trafficking. Det 

finns ställen i de tre storstadsregionerna dit kvinnorna kan vända sig men informanten anser 

att sådana saknas på andra platser i landet. Ett annat problem är att om kvinnorna blir inlåsta i 

en lägenhet så är de väldigt svåra att nå. Det värsta kvinnorna vet är polisen, för de ser inte 

polisen som någon som kan hjälpa dem. Det är en attityd hos kvinnorna som ROKS anser 

måste förändras.  

 

Sammanfattning 
När organisationerna diskuterar hur Sverige tar hand om offer för trafficking är åsikterna 

blandade. Kvinnoforum, som kanske är den organisation som arbetar mest med den här frågan 

i Sverige, har sett att samarbetet mellan myndigheterna börjar fungera bättre. Det som 

påpekas av organisationerna är, att Sverige försöker att få ut så mycket som möjligt av offren 

som sedan kan användas i rättegångar. Palmecentret pekar istället på behovet av en bättre 

kontroll av flykting- och invandringsströmmen. Flera organisationer anser även att det brister 

i omhändertagandet av offren. Många offer anses också välja att återvända hem utan att 

medverka i en rättsprocess. Hur det ser ut för offer utanför storstadsregionerna är osäkert.  

 

Utöver kön, klass, ålder, nationalitet och sexualitet tar jag här med etnicitet som en ytterligare 

kategori. Offrets etnicitet förefaller ha en avgörande roll i omhändertagandet, anser jag. Men 

även nationalitet bör nämnas. Att inte vara medborgare i landet kan göra att det finns en brist i 

omhändertagande. Något som annars är avgörande är att offret enbart kan få tillfälligt 

uppehållstillstånd, vilket gör att personen inte har samma rättigheter som en svensk 

medborgare. Det handlar om en person med en annan etnicitet och nationalitet än den 

svenska. En viktig aspekt i etnicitetskategorin är som jag ser det språket. Offret kanske känner 

ett utanförskap bland de människor som ska skydda, förhöra och ge henne rehabilitering. Det 

kan vara en bidragande orsak till att de snabbt åker hem igen när de har upptäckts. Wijers 

teori om att se på den utsatta kvinnan utifrån fyra positioner blir tydlig i organisationernas 

resonemang om Sveriges omhändertagande av offer. Den utsatta kvinnan är styrd av svenska 

                                                 
51 ROKS yttrande på Tidsbegränsat uppehållstillstånd för offer för människohandeln m. fl., 2005-10-04    
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migrationslagar, hon har ingen möjlighet till arbete om hon reser med illegala papper, hon ses 

som sexuellt utnyttjad och hon är ett offer för kriminell verksamhet.    

 
Efterfrågan på sexuella tjänster och sexköpslagen  
Sverige är ett destinationsland för kvinnor utsatta för trafficking, konstaterar Rikskriminalen i 

sin rapport. Här finns också en efterfrågan på sexuella tjänster som människohandlarna 

försöker tillgodose. I Sverige finns en unik lag, lagen om förbud mot köp av sexuella tjänster, 

som trädde i kraft den 1 januari 1999. Den kriminaliserar den som mot ersättning skaffar eller 

försöker skaffa sig en tillfällig sexuell förbindelse.52 Alla organisationer i undersökningen, 

utom RFSU, anser att sexköpslagen är bra.  

 

RFSU:s kritik ligger i att det inte gjorts någon utvärdering av lagen: 
 
det är otroligt märkligt att man inte är beredd att utvärdera den, för det skulle man ju 
vilja veta […] har den uppfyllt alla dom här ambitionerna man hade och det har vi 
ingen aning om faktiskt. (Informant 4)        
 

RFSU säger, att organisationen inte är för prostitution, däremot är de kritiska till lagen för att 

den genomförs som en politisk lagstiftning, där man inte vet vilka konsekvenser den får för 

kvinnor och män som säljer och köper sex. Informanten påpekar att det finns de som menar, 

att prostitutionen inte har minskat, att våldet har ökat och att kvinnorna är mer utsatta nu än de 

var tidigare. Prostitutionen har ökat på Internet, men om det beror på lagstiftningen eller på att 

nätet expanderat är det väl ingen riktigt som vet, menar informanten.  

 

Kvinna Till Kvinna stödjer den svenska sexköpslagen för att det är köparen som anses vara 

problemet. Organisationen diskuterar samtidigt problemen med lagen för att den inte har lett 

till att prostitutionen och en massa kvinnors utsatthet att upphöra. Inget har heller riktigt hänt 

när det gäller att stärka resurserna och hjälpa de prostituerade, menar informanten.  

 

Kvinnoforum menar att sexköpslagen är ett bra instrument som visar vad som är normativt i 

Sverige, att det inte är okej att köpa sex. Liksom Kvinna Till Kvinna anser Kvinnoforum att 

lagen inte räcker, och att prostitutionen fortsätter trots den.  

 

Informanten på Palmecentret konstaterar också att lagen är en bra markering, men 

vidareutvecklar inte sitt resonemang.  

                                                 
52 www.bra.se, 2006-02-02 
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ROKS stöder också lagen och tycker att den borde antas av flera länder, men påpekar 

samtidigt att män fortfarande köper sex.  

 

När organisationerna kommer in på efterfrågan menar Kvinna Till Kvinna att man krasst kan 

säga, att efterfrågan kommer att minska när den sexuella relationen på något sätt inte kräver 

över- och underordning. För att nå dit måste samhället bli jämställt och man måste tänka om 

när det gäller könsroller. Sexualitet som kategori blir här tydligt kopplad till efterfrågan. 

Diskussionen förs implicit genom att heterosexualiteten ses som en del av 

jämställdhetsarbetet. Andra aspekter som informanten ser som stora problem i samband med 

köp av sexuella tjänster, är människosyn och attityd: 
 
man behöver ju bara liksom åka över Östersjön [för] att man helt kan tycka att det 
finns kvinnor som inte är lika mycket värda (…) (Informant 1)     
 

I skriften ställer sig Kvinna Till Kvinna frågan:  
 
(…) hur kan det komma sig att vissa människor byter moraliska värderingar när de 
lämnar Sverige? Vad är det som gör att deras kvinnosyn plötsligt förändras?53   
 

Citatet i skriften pekar på att män som åker på utlandstjänst går till bordeller i det stationerade 

landet, något de inte skulle göra hemma. En motfråga som då kan ställas är: Vad är det som 

säger att de inte har samma kvinnosyn i Sverige? I så fall, vilka uttryck tar den sig då? Är det 

inte så, att ett starkt socialt tryck gör, att männens moraliska värderingar bara trycks undan, i 

Sverige? Kvinna Till Kvinnas mandat är kopplat till krig och konflikt, och anledningen till att 

organisationen lägger fokus läggs på utlandsarbetares ansvar, är den maktposition dessa 

befinner sig i: 
 
(…) man måste kunna prata om den extrema maktpositionen vi alla är i som åker till 
ett fattigt och konfliktdrabbat land. Att vi går omkring där som småpåvar och hur lätt 
det är att missbruka den makten. (Informant 1) 
 

 Kvinna Till Kvinna betonar, att när utlandsarbetare går till bordeller, omöjliggörs det arbete 

som alla andra vill utföra på plats. De får inte någon respekt hos lokalbefolkningen när dessa 

ser bilar som visar, att det är utlandsarbetare som står utanför ställen som alla vet är en 

bordell. Priset som kvinnan får betala är att hon blir utfryst i sitt samhälle och stigmatiserad. 

Informanten menar, att det till slut gäller att ta i själva problemet; att vissa kvinnor ses som 

handelsvaror. På hemsidan skriver de att: 

                                                 
53Uppror och Upprop mot handeln med kvinnor och flickor, Kvinna Till Kvinna, 2002  
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Så länge det finns en efterfrågan på sexuella tjänster kommer människohandlarna att 
säkerställa tillgången.54        
 

Informanten från Kvinnoforum ser det som en jättesvår fråga hur attityderna i samhället ska 

kunna förändras, när det gäller att komma åt efterfrågan, men tror ändå att man kanske ska 

börja i skolan och se vad barnen har för syn på varandra, exempelvis varför pojkar kallar 

flickor vissa saker.  

 

Palmecentrets informant pratar mer om vikten att ta reda på varifrån människorna rekryteras, 

att det är en polisiär uppgift, där det handlar om att samköra register med exempelvis Interpol. 

Trafficking ses som en form av prostitution som är ett slaveri på importbasis. Om man kan 

komma åt kanalerna för rekrytering, kanske man kan minska den. Det måste också finnas en 

form av moralisk inställning hos allmänheten, att vi inte ska ägna oss åt att köpa sexuell 

tjänster. Informanten gör också en jämförelse med massiva kampanjer mot narkotika- 

människor knarkar ändå. Information är ganska tandlöst, om man inte samtidigt angriper 

källan. Informanten förklarar sig i frågan: 
 
Självklart så hjälper det om det är på allas läppar och att det finns ett iakttagande hos 
andra människor. Inte för att jag är för angiveri men det blir som en social kontroll 
på ett annat sätt. (Informant 3)         
    

Något som informanten från RFSU pekar på i den här frågan är att inte glömma de unga 

männen. Liksom Kvinnoforum anser RFSU att det är skolan som är basen för ett 

ifrågasättande av den traditionella mansrollen. Detta ska ske genom en bra 

sexualundervisning, genom att möta unga män och deras frågor samt genom att vara öppen 

för diskussion med dem. Något som informanten ser som problematiskt är de vuxna männen, 

som ofta är mycket mer fast i sina attityder, normer och syn på kvinnor: 
 
om man har begränsade resurser så är det unga människor man ska satsa på och 
försöka nå regeringar som sitter på besluten. Däremot tror ju inte RFSU att 
lagstiftning är svaret. (Informant 4)       
 

För RFSU handlar det om en kombination av attitydpåverkan och förändring av villkoren. 

Attityder i kombination med synsätt människor emellan förstärker maktobalansen och 

motiverar även maktobalansen. Informanten tror inte att det är oproblematiskt att köpa sex i 

Sverige, utan att det är väldigt stigmatiserande.  

 

                                                 
54 Frågor & svar om människohandel, www.iktk.se, 2005 
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För att minska efterfrågan på sexuella tjänster tror ROKS informant att: 
 
män ska gå ut och engagera sig och säga till andra män att detta accepterar vi inte att 
utnyttja kvinnors kroppar på detta sätt. För tyvärr är det ju så att det har bättre effekt 
om män går ut och säger på det här sättet. (Informant 5)         
 

Sammanfattning 
I intervjumaterialet finns det en nästan huvudsakligen positiv uppfattning om sexköpslagen. 

De enda som är riktigt kritiska till lagen är RFSU. Då handlar det framförallt om osäkerheten 

kring de prostituerades situation och vilka lagen har hindrat att köpa sex. De andra 

organisationerna menar också, att man inte vet riktigt vilka konsekvenser sexköpslagen har 

fått i Sverige.  

 

När det gäller efterfrågan på sexuella tjänster varierar de åtgärder som anses behövas. 

Sexualitetskategorin blir intressant när Kvinna Till Kvinna tar upp en väg mot målet i 

bekämpandet av efterfrågan, nämligen att ha en sexuell relation utan en över- och 

underordning. Makt, kön och heterosexualitet samverkar i en process, som en del av 

problematiken med efterfrågan. Könsmaktsperspektivet anses finnas med när sexköpslagen 

och efterfrågan diskuteras. När informanten från ROKS uttrycker att män måste gå ut och 

engagera sig för att man ska komma tillrätta med trafficking får också könskategorin en 

betydelse av makt. Likaså tas utlandsarbetares maktposition upp av Kvinna Till Kvinna. Den 

samverkar med kategorin kön men i ett helt annat sammanhang. Människosyn och attityder 

lyfter Kvinna Till Kvinna upp som problem, när det gäller att komma åt efterfrågan. 

Kvinnoforum och RFSU talar om att diskutera attitydförändringarna i samhället, med början i 

skolan. Skolan kan alltså ses som en viktig arena för att redan tidigt i människors liv tala om 

könsroller och människosyn. Palmecenter är mer inne på att komma åt 

rekryteringsproblematiken, vilket innebär mer polisiära åtgärder för att bekämpa trafficking.   

 
Kvinnans ”val” 
I det här temat diskuteras hur organisationerna ser på kvinnornas ”val”, när de vet om att de 

kommer att hamna i prostitution i destinationslandet. Informanten från Kvinna Till Kvinna 

menar att de inte kallar något för frivillig prostitution: 
 
det går inte att göra en distinktion alltså […] för då hamnar man genast i ett problem 
[…] vad är frivillighet och vad är tvång av det? (Informant 1)     
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Informanten från Kvinnoforum tror att det finns frivillighet, men att man samtidigt alltid 

måste se prostitution som en form av utnyttjande. Vissa personer kommer om och om igen för 

att sälja sex, för att de tycker ändå att det är bättre än det som finns hemma. Det finns de som 

ser sig själva som ”den lyckliga horan” men informanten tror ändå, att om de hade haft andra 

alternativ i livet, kanske de ändå inte hade valt att bli prostituerade.  

 

Palmecentrets syn på prostitution är att organisationen inte kan gå med på det på något sätt, då 

det handlar om utnyttjande. Även om människor går med på det till synes frivilligt, anser 

informanten att det kan ses som ett utnyttjande, som inte är förenligt med mänskliga 

rättigheter, demokrati och de grundläggande frågorna som Palmecentret står för. Alla 

prostituerade får trots det inte stigmatiseras så att de aldrig kan resa sig igen. Någonstans finns 

en anledning till vad som hänt i deras liv och då behövs snarare en långsiktig syn på hur man i 

så fall kan förbättra situationen för människorna som har drabbats, avslutar informanten.  

 

Informanten på RFSU anser att frågan om frivillighet och ofrivillighet är kontroversiell. De 

använder inte någon distinktion överhuvudtaget. Anledningen är att det låser diskussioner 

väldigt mycket. Frivillighet beror på hur man ser på det, å ena sidan kan man säga att man 

säljer sex här och nu för att det är den enda möjligheten men å andra sidan om man hade en 

annan möjlighet så skulle man säkert gör någonting annat. Alla som finns i prostitution har 

inte tvingats av en annan person, menar informanten, däremot har de tvingats av sociala och 

psykologiska omständigheter. Informanten anser att man kan titta på drivkraften i prostitution 

istället. Ska man använda begreppen frivillighet och ofrivillighet måste man ha någon slags 

absolut frihet och det tror informanten inte existerar.  

 

Informanten från ROKS berättar att om kvinnorna tagit sig till ett annat land där de har blivit 

lovade ett arbete, så ser de inte prostitution som frivillighet:  
 
(…) med tanke på den utsatthet som […] kvinnorna är i när dom blir transporterade, 
det vill säga att dom frivilligt reser ut ur landet, men de reser ut ur landet med en 
annan […] tanke, inte att de ska hamna i prostitution […] utan dom är ju lovade 
någonting annat. (Informant 5) 
 

Informanten gör inte någon distinktion mellan trafficking och prostitution och menar att det är 

samma sak, att det handlar om sexuellt utnyttjande av kvinnor. Man ska trycka på att detta 

inte är frivillighet och det inte är ett arbete, poängterar informanten. 
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Sammanfattning 
Organisationerna har en relativt gemensam syn när det gäller prostitution, att den innebär ett 

utnyttjande och att det inte heller kan sägas finnas någon absolut frivillighet. En tolkning av 

organisationernas syn i frågan är att prostitution i slutändan alltid handlar om tvång i någon 

form. Organisationerna ser också prostitution mer som en maktaspekt än i termer av 

sexualitet. De kan alla sägas ha en radikalfeministisk syn på prostitution som kan kopplas till 

exempelvis Jeffreys, som ser att ”valet” att välja prostitution är politiskt och socialt 

konstruerat. Likväl går det inte att bortse från att prostitution oftast handlar om heterosexuella 

handlingar men frågan är vems sexualitet det då är? 
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Avslutande diskussion   
Trafficking för sexuella ändamål med kvinnor är ett komplext problem som anses nödvändigt 

att bekämpa på flera nivåer och av flera aktörer. Det som har kommit fram i intervjuerna är att 

ingen av organisationerna arbetar renodlat för att bekämpa trafficking, utan detta problem är 

snarare är en del av deras arbetsområden, dessutom i varierande grad. Genomgången av 

organisationernas praktiska arbete visar att de på olika sätt arbetar mer eller mindre med det, 

både nationellt och internationellt.  

 

Kvinna Till Kvinna ser att brist på makt hos kvinnor, ligger till grund för att trafficking med 

kvinnor förekommer. Detta synsätt genomsyrar också deras praktiska arbete. Samma aspekt  

har även ROKS som utgångspunkt men denna organisation betonar mer specifikt, att kampen 

mot trafficking också är en del i arbetet för att motverka mäns våld mot kvinnor.  

RFSU anser att könsmaktsordningen är en del av traffickingproblematiken, men betonar att 

även andra faktorer, såsom klass och utveckling, bidrar till utnyttjandet.  

Kvinnoforum arbetar kanske mest konkret mot just trafficking i jämförelse med de andra 

organisationerna i Sverige. Kvinnoforum betonar dock inte någon könsmaktsordning.  

Min tolkning av Palmecentrets perspektiv är, att bekämpandet av trafficking handlar om att 

fokusera på rekryteringsförfarandet av människor, men också  att informera unga personer i 

riskzonen och deras familjer vad som kan hända dem.  

 

Organisationernas definitioner av trafficking varierar. Kvinna Till Kvinna och Kvinnoforum 

följer FN:s definition av trafficking, som nämns i uppsatsens teoridel. Kvinna Till Kvinna 

framhåller även i sin definition, maktobalansen mellan könen. Palmecentret menar att 

trafficking handlar om sexslaveri med kommersiella syften. RFSU talar i sin definition om 

brist på jämställdhet och om ekonomiska orättvisor mellan könen. ROKS definierar 

trafficking som ett strukturellt problem mellan könen.  

 

När grundorsakerna till trafficking diskuteras framhåller samtliga organisationer att fattigdom 

är en viktig orsak. Efterfrågan på sexuella tjänster är också en orsak som Kvinna Till Kvinna, 

Kvinnoforum och RFSU betonar. Brist på kunskap och utbildning hos fattiga unga kvinnor 

lyfts fram av Kvinnoforum, Palmecentret och ROKS som en grundorsak till trafficking.  
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I ett av mina teman problematiserar jag ursprungsländernas arbete i bekämpandet av 

trafficking och omhändertagandet av offer. Kvinna Till Kvinna, men även RFSU och ROKS, 

talar om en ojämn maktbalans mellan könen i ursprungsländerna. Regeringar och 

myndigheter kritiseras för ointresse och korruption. Palmecentret anser att de stora summor 

med pengar som är i omlopp inom trafficking, gör att många vill skydda verksamheten. 

ROKS betonar vikten av att väcka allmänhetens intresse som i nästa steg kan väcka frågan 

hos beslutsfattare som kan agera mot trafficking. Kvinna Till Kvinna tycker att det finns ett 

dåligt skyddsnät för de utsatta kvinnorna i deras ursprungsländer och att det är problematiskt 

att kvinnorna ofta förskjuts av familjen när de kommer tillbaka. Utbildning, bostad och lön 

som man kan leva på är viktiga faktorer i stödet till offren, anser ROKS. Att arbeta 

förebyggande, anser Kvinna Till kvinna, RFSU och ROKS är viktigt, för att förhindra att 

kvinnor dras in i trafficking. Information om vad som kan hända kvinnorna i andra länder 

lyfts också fram av Kvinnoforum, ROKS och Palmecentret.  

 

I organisationernas diskussion om hur Sverige tar hand om offer varierar åsikterna. 

Kvinnoforum har sett positiva inslag vid omhändertagande av offer. Annars anser 

Kvinnoforum, liksom Kvinna Till Kvinna och RFSU, att Sveriges sätt att ta hand om offer är 

bristfällig. Kvinna Till Kvinna och RFSU framhåller också att Sverige försöker få ut så 

mycket som möjligt av offren vid rättegångar. ROKS anser att kvinnorna ska få stanna 

permanent i Sverige. Palmecentret tycker att kontrollen av flykting- och invandringsströmmen 

borde förbättras.  

 

Ett annat tema handlar om efterfrågan och sexköpslagen. Sexköpslagen är bra, anser 

organisationerna, eftersom den markerar vad som är normen i Sverige. Kvinna Till Kvinna, 

Kvinnoforum och ROKS påpekar samtidigt att lagen inte har fått prostitutionen att upphöra. 

RFSU är den enda organisationen som är kritisk till lagen, framförallt för att det råder 

osäkerhet om konsekvensen för de prostituerade och man inte riktigt vet vilka personer lagen 

har hindrat att köpa sex. För att minska efterfrågan anser Kvinna Till Kvinna att 

människosynen och attityder måste ändras hos sexköparna. Kvinnoforum och RFSU anser att 

man ska börja i skolan och diskutera människosyn och traditionella könsroller. Palmecentret 

pratar om begränsning av rekryteringen men även om ökad social kontroll människor emellan. 

ROKS betonar att män måste engagera sig i frågan för att det ska hända någonting.  
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När det kommer till kvinnans ”val” att prostituera sig visar organisationerna på konsensus. De 

talar om utnyttjande och att prostitution alltid handlar om tvång i någon form.  

 

Genom att använda intersektionaliet i studien kan man se hur olika sociala kategorier 

samverkar på olika nivåer i organisationernas resonemang kring trafficking. Det tydligaste 

mönstret är att kön och klass betonas mest. När det gäller diskussioner som rör kvinnan i 

destinationslandet betonas även nationalitet och etnicitet. Förutom dessa nämnda kategorier 

har jag valt att ta upp ålder, som kan vara viktigt att beakta vid analys av 

rekryteringsförfarandet av offer. När sexköparen och efterfrågan diskuteras kan kategorin 

sexualitet tas med som en aspekt att resonera kring. Handlar det sexuella utnyttjandet om 

sexualitet eller ska handlingen diskuteras i termer av makt?  

 

Organisationerna betonar de olika kategorierna olika mycket men Kvinna Till Kvinna och 

ROKS framhåller kön som den viktigaste maktfaktorn. Palmecentret och Kvinnoforum 

trycker mycket på okunskap, vilket också kan tas med som en maktasymmetri. RFSU 

använder sig av ett könsmaktsperspektiv men tycker även att faktorer som klass och 

utveckling spelar en viktig roll. RFSU arbetar mycket för att det ska finnas en bra 

sexualundervisning i skolan, både i Sverige och i ursprungsländerna, där även könsroller 

diskuteras. En tolkning skulle kunna vara att RFSU betonar sexualitet som den viktigaste 

kategorin.  

 

Genom att analysera de olika organisationernas diskussion i traffickingfrågan, kan man 

genom att använda sig av intersektionalitet se, hur den utsatta kvinnans position, utifrån 

Wijers och Ruenkaws tänkande, omförhandlas och förändras på ett individuellt, institutionellt 

och strukturellt plan, genom hela traffickingprocessen. Fenomenet trafficking, anser jag, 

måste analyseras på olika nivåer. De olika nivåerna och de sociala kategorierna befinner sig 

ständigt i en diskursiv process, som förändras kontinuerligt i olika samhällen och kulturer. 

Dessa analytiska perspektiv är viktiga för att kunna kartlägga och senare arbeta med att 

komma tillrätta med det växande problemet med att kvinnor transporteras mellan länder för 

att sedan utnyttjas sexuellt av män, anser jag.     
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Bilaga 1 
 
Intervjuguide 
 
Vad har du för uppgift i organisationen? 
 
Hur länge har du varit engagerad i organisationen? Hur blev du engagerad i organisationen? 
 
Hur definierar organisationen begreppet trafficking? 
 
Hur ser ni på förhållandet mellan ”ofrivillig” och ”frivillig” prostitution?   
 
Vilka orsaker ser ni till att fenomenet trafficking förekommer? 
 
Finns det någon orsak till trafficking som ni betonar som mer viktig än någon annan? 
 
Hur ser ert praktiska arbete ut för att bekämpa trafficking för sexuella ändamål? 
 
Har ni samarbete med organisationer i ursprungsländerna? Vilka länder samarbetar ni med? På vilket 
sätt samarbetar ni? Är ett sådant samarbete annars önskvärt? 
 
Hur ser ni generellt på politikers och myndigheters intresse i ursprungsländerna för att bekämpa 
trafficking? 
 
Har ni någon uppfattning om hur det kan se ut för offer för människohandeln när de återvänder hem? 
 
Vilka insatser behöver göras i ursprungsländerna? 
 
Hur ser ni på destinationsländernas ansvar i samband med trafficking? Och i synnerhet Sveriges roll? 
 
Vad anser ni krävs för att minska efterfrågan på sexuella tjänster? 
 
Hur ser ni på den nuvarande svenska lagstiftningen kring människohandel och köp av sexuella 
tjänster? 
 
Hur ser ni på Sveriges arbete för att ta hand om offer för trafficking?   
 
Vilka insatser behöver göras i destinationsländerna?  
 
Har du något du vill tillägga till intervjun? 
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