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Victim, object, loser, breadwinner and actor 

A more complex understanding of trafficked women
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Summary

The intention of this article is to broaden the perception of women 

trafficked for sexual purposes. It is argued here that women can be 

both victims and actors; they may for example at the same time be 

main supporters of a household and passive objects in a merciless 

commerce. 

Victimhood is a social construction, it is stressed here.  The image 

of a trafficking victim is a notion that the trafficked women is 

related to and ordered by. Those that fulfill the idea of trafficked 

women are more likely to get support and assistance. 

An empirical study of 9000 trafficked persons from seven different 

countries of the former Soviet Union and Eastern Bloc is presented. 

An analysis of the respondents shows that there are differences 

among them, and intersectional relationships within the group of 

trafficked persons. Four sub-groups are identified, and various push 

and pull factors are linked to those sub-groups. Their specific needs 

and problems are discussed from different feminist theoretical 

perspectives, and applied on four case studies.

The empirical study and its results may in-deepen the understand-

ing of the variety amongst trafficked women and thus enable 

support and identification mechanisms to be evaluated to meet the 

needs of each subgroup under the umbrella of trafficked persons 

for sexual purposes. 
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Många kvinnor från de forna kommunistiska länderna i Sovjetunionen och i 
Östeuropa traffickeras för sexuella ändamål. Det är de flesta överens om. Be-
skrivningarna av de utsatta skiljer sig dock åt. De framställs ofta som viljelösa 
offer för en organiserad brottslighet som lurats eller med våld förts över gränsen 
till främmande land, där de mot sin vilja tvingas sälja sexuella tjänster under 
förnedrande former till män. Andra gånger framstår de traffickerade kvinnorna 
som ekonomiska aktörer som försöker försörja sig själva och sina familjer, eller 
skapa sig en ny framtid bortom traditionella förväntningar, och att de söker sig 
över gränsen via de kanaler som står till buds, till de arbeten som finns. Det tycks 
alltså som om traffickerade kvinnor antingen kan beskrivas som handlingskraftiga 
aktörer som söker bygga sig en ny framtid i ett annat land, eller som viljelösa 
offer utsatta för övergrepp utifrån och uppifrån. 

Intentionen med den studie som presenteras här är att koppla feministisk 
teori till empiri om traffickerade kvinnor och därigenom problematisera och gå 
bortom dikotomier. I artikeln hävdas att det inte går att utesluta det ena synsät-
tet för att man väljer det motsatta: kvinnorna är inte enbart offer eller enbart 

Traffickerade kvinnor beskrivs ofta som bortförda offer för illegal 

sexhandel och brutalt våld. Det medför risken att de utsatta måste 

uppvisa ”rätt” historia för att få tillgång till rättslig och medmänsk-

lig hjälp. I en artikel som bygger på dokumentation av 9000 traf-

fickerade personer visar Ninna Mörner på gruppens heterogenitet, 

och föreslår nya verktyg för att fler ska nås av rätt stödinsatser.

offer, objekt, förlorare,  
försörjare, aktör

– en mångfasetterad bild av traffickerade kvinnor
NiNNA mörNer
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aktörer. Det handlar inte om antingen eller, utan om både och. Trafficking är 
en process under vilken kvinnornas agerande och utsatthet kan förändras. Det 
ska också sägas att trafficking för sexuella ändamål bara är en av flera former av 
exploatering som ryms i begreppet trafficking enligt den internationella defini-
tion FN antagit i Palermoprotokollet.1 I denna artikel fokuseras främst kvinnor 
utsatta för trafficking för sexuella ändamål, även om män och barn samt andra 
former av exploatering berörs för att sätta frågan i sitt sammanhang.

Artikeln inleds med en genomgång av de feministiska teorierna om könshan-
del, därefter diskuteras olika föreställningar kring kvinnor som offer för sexuell 
exploatering eller som aktörer som säljer sexuella tjänster. Avsnittet syftar till att 
lägga en grund för den empiribaserade analys som sedan följer, där ett empiriskt 
underlag på cirka 9000 traffickerade personer från sju olika länder i forna Sovjet-
unionen och Östblocket analyseras. Det empiriska underlaget, som kommer från 
IOMs (International Organisation of Migration) fältstationer, ligger till grund 
för en diskussion kring olika push- and pullfaktorer, det vill säga faktorer som 
bidrar till att människor söker sig bort från det land de befinner sig i (push) och 
faktorer som lockar människor till ett annat land (pull).2 Underlaget föranleder 
en kategorisering av fyra undergrupper av traffickerade. För att pröva kategori-
seringen placeras ett antal autentiska berättelser, hämtade från svenska rättsfall, 
in i undergrupperna och problematiseras utifrån olika feministiska synsätt.3

Splittrad syn på könshandel

Det finns omfattande litteratur om könshandel, och en splittrad feministisk syn 
råder på området, med å ena sidan abolutionister som hävdar att all könshandel 
är ett uttryck för strukturellt förtryck och gör kvinnan till ett offer, och å andra 
sidan liberala feminister som ser prostitution som ett arbete och hävdar att det 
är stigmatiseringen av yrket som är problemet för kvinnorna.4 

Jenny Westerstrand går i sin avhandling igenom polemiken mellan de olika 
ståndpunkterna och problematiserar hur den påverkar synen på kvinnorna som 
aktörer eller offer.5 Jenny Westerstrand noterar också att denna konflikt påver-
kar synen på trafficking och val av metod och mål för att förbättra situationen 
för utsatta. Att det finns en konflikt mellan två olika läger avseende synen på 
könshandel är alltså något som tidigare konstaterats och diskuterats. 

Liberala feminister

Liberala feminister, eller pro sexarbetare som de även kallas, menar att det är 
arbetsförhållanden som förslavar kvinnorna och att de förbud och den migra-
tionspolitik som förs i namn av att stoppa trafficking och prostitution försämrar 
situationen för kvinnorna. Jo Doezema hävdar till exempel att man ger näring åt 
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antifeministiska strömningar som vill snäva 
in kvinnors sexuella självbestämmande om 
man utgår från att en kvinna som säljer 
sexuella tjänster inte gör det frivilligt. 6

Kamala Kempadoo anser också att Pa-
lermoprotokollet är skrivet som ett verktyg 
för stater och globala institutioner som vill 
motverka illegala flyktingsströmmar och 
stoppa gränsöverskridande handel utanför 
statens kontroll. Anti-traffickingåtgärder 
leder till att kvinnorna får svårare att för-
sörja sig och att de hänvisas till illegala 
kanaler för att ta sig över gränser. 

Trafficking blir då en säkerhetsfråga, en 
migrationsfråga, en fråga om illegal arbets-
kraft, en fråga om organiserad kriminalitet 
– men inget av dessa perspektiv utgår från 
kvinnans bästa. 7

Kvinnorna blir objektifierade som offer 
i diskursen om prostitution och trafficking 
för sexuella ändamål menar företrädare för 
denna feministiska tolkning. Grundsynen 
att män underordnar kvinnor och tvingar 
dem in i prostitution gör ofta situationen 
för kvinnorna värre, hävdar exempelvis 
Kempadoo. Kvinnorna är ofta kapabla att 
göra motstånd eller förändra sin situation, 
och hon tycker därmed att man ska lyssna 
mer på vad de utsatta själva anser. 8

[M]any so-called trafficked persons 
tend to define themselves not as ´vic-
tims of trafficking´ but as migrant 
workers who had some bad luck as a 
result of a bad decision.9

radikalfeminister

Miriam Kathy försvarar den abolutio-
nistiska, radikalfeministiska synen på 

könshandel. Hon baserar sina tankar i 
hög grad på Carole Patemans resonemang 
kring att kvinnan, när hon säljer sin kropp, 
upplåter rätten till männen att underordna 
henne som person och kropp.10

Men kroppen kan inte isoleras från in-
dividen resonerar hon. Kathy menar med 
Pateman istället att grundfrågan är varför 
män tar sig rätten att begära att kvinnans 
kropp kan handlas med som en vara på 
en kapitalistisk marknad. Männen skapar 
efterfrågan och kvinnorna utgör tillgången. 
Denna ojämlikhet eller könsmaktsordning 
är problemet.

Kathy motsätter sig alla former av syn-
sätt på prostitution som inte utgår från att 
det råder ett ojämlikt förhållande mellan 
köpare och säljare. Kathy anser att det 
handlar om under- och överordning, inte 
huruvida det är frivilligt eller ej. Pro sex-
arbetare resonerar som om det fanns ett 
förhandlingsutrymme och att prostituerade 
genom detta påverkar sin situation och där-
med är fria – detta är att se på frihet som 
ett kontrakt, som om frihet är att välja att 
underordna sig, invänder Kathy.  

In sum, the invisible precondition of 
the (post)modern women’s visible (pu-
blic) sexual “agency” is men’s demand 
for sexual access to women.11 

Sammanfattningsvis finns alltså här en 
motsättning mellan olika feminister. Libe-
rala feminister hävdar att kvinnorna agerar 
för att försörja sig och att de väljer att sälja 
sex för att det är den marknad de har att 
tillgå. De är inte offer utan personer som 
har det svårt, och deras situation försvåras 
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av en moraliserande och stigmatiserande 
syn på sexarbete. Radikalfeminister mot-
sätter sig alla former av omskrivningar av 
mäns förtryck av kvinnor. Det är under-

ordningen av kvinnor som är grunden till 
könshandel och därmed kan man inte 
acceptera könshandel och sexarbete med 
mindre än att man därmed accepterar den 
patriarkala ordningen. 

Dessa olika synsätt på könshandel på-
verkar förståelsen av traffickerade kvinnor 
för sexuella ändamål som antingen offer 
för sexuell exploatering och manligt för-
tryck, eller som aktörer som säljer sexuella 
tjänster för att försörja sig och sin familj. 
Offerskapet i sig är dock en komplex fö-
reteelse. Det finns förväntningar på hur 
ett offer ska agera och reagera, vilka i sin 
tur påverkar möjligheterna att få skydd 
och stöd. 

Offerskapet som social konstruktion

Kriminologen Nils Christie beskriver för-
väntningar på ett brottsoffer för att denne/
denna ska anses skyddsvärd, det vill säga 
uppfylla kriterierna för vad han kallar ett 
idealt offer.12 Konstruktioner kring hur 
offer ska vara, uppträda och reagera har 
skapat olika stereotypa föreställningar 

om brottsoffer som påverkar synsättet 
på offergrupperna och vilka insatser som 
sätts in. Offret är för Christie en kon-
struerad social roll. Till exempel är det 
ideala kvinnliga sexualbrottsoffret en 
sedesamt klädd kvinna, med få tidigare 
sexuella kontakter, som brutalt utsätts 
för sexuellt våld som hon försöker värja 
sig emot. Efteråt förväntas kvinnan må 
mycket dåligt, vara ledsen och svag för 
att uppfylla stereotypen som skapats kring 
kvinnor utsatta för sexuella övergrepp.13 
Denna stereotyp försvårar för de kvinnor, 
utsatta för sexuellt våld, som inte lever 
upp till föreställningarna, att få så kallad 
offerstatus och därmed kunna bemötas 
av samhället med stödinsatser och få sina 
rättigheter tillgodosedda.14 

Det finns föreställningar om att ”en 
riktig våldtäkt” begås av en främmande 
person, med mycket våld och skador som 
följd. Sådana föreställningar, menar idag 
övergreppsforskaren Liz Kelly, försvårar 
för alla de kvinnor som inte lever upp till 
stereotypen att till exempel få rätt i rätts-
processen. Kelly ser också att det finns 
stereotyper kring förövaren som i sin tur 
avgör om man bedömer det som en ”rik-
tig våldtäkt”.15 Synen på offret påverkas 
alltså även av beskrivningen av och synen 
på förövaren. 

Christie talar om ”theft of conflict” 
som inträder när andra tar över beskriv-
ningen av offret, det vill säga när experter 
beskriver normala reaktioner som sedan 
offret ska förhålla sig till.16 Kriminologen 
Kristin L Taylor menar att konstruktionen 
av offerskap gör att offret alieneras från 
sitt eget offerskap.17 Utvecklingen av en 

efteråt förväntas kvinnan må 

mycket dåligt, vara ledsen 

och svag för att uppfylla 

stereotypen som skapats kring 

kvinnor utsatta för sexuella 

övergrepp.
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marknad för brottsofferstöd menar Taylor 
ytterligare förstärker tendensen att offren 
fråntas sina egna upplevelser och istället 
måste anpassa sig till andras beskrivningar 
av vad de antas känna och uttrycka. Det 
individuella brottsoffret måste underkasta 
sig eller inordna sig i den sociala roll som 
förväntas för just den offergrupp indivi-
den tillhör, för att få tillgång till de rät-
tigheter och det stöd offret behöver eller 
önskar för att balansera upp den skada som 
åsamkats.18 Den sociala konstruktionen 
av idealoffret bekräftas på så vis, då det 
enbart är de som motsvarar denna som 
erbjuds stöd.

Föreställningar om offer

Ekonomihistorikern Paulina de los Reyes 
talar om ett intersektionellt perspektiv 
som kan anläggas på studier av utsatta 
grupper. Variabler som kön, klass, etni-
citet/ras kan appliceras på den gällande 
maktordningen för att få fram olika 
former av underordnade grupper i ett 
hierarkiskt system. Klass, kön, etnici-
tet/ras ger människor olika positioner 
i ett system. Positionerna är dock inte 
statiska utan variablerna interagerar och 
kan adderas på varandra. De positioner 
och förväntningar eller stereotyper som 
finns kring de olika variablerna och de 
olika positionerna präglar till exempel 
hur myndigheter bemöter och ser på indi-
viderna. De los Reyes har själv tillämpat 
en intersektionell analysmetod för att visa 
på kulturella stereotyper kring utsatta för 
våld och förtryck i hederns namn.19

Idéhistorikern Susanne Dodillet 
hävdar i sin avhandling att den svenska 

traffickingdebatten färgats av bilden som 
förmedlas i filmen Lilja 4-ever. Hon anser 
att valet att låta filmen bli en del i anti-traf-
fickingarbetet i Sverige, men även i andra 
länder, har skapat en föreställning om vem 
som blir utsatt för trafficking och varför. 
Den bild som förs fram enligt Dodillet är 
den av offret som en kvinna eller ett barn 
som mer eller mindre kidnappas i sitt fat-
tiga hemland, transporteras mot sin vilja till 
ett rikt land och väl där spärras in, våldtas 
och tvingas till prostitution.20 De som är 
utsatta för människohandel är enligt denna 
gängse bild passiva offer menar Dodillet. 
Det råder idag, enligt Dodillet, en sorts 
konsensus i Sverige kring vem som är ett 
traffickingoffer, hur hon har det och mår.21 
Filmen verkar alltså ha skapat en stereo-
typ. Det skulle innebära att de individer 
som utsätts för trafficking på det sätt som 
närmast uppfyller de föreställningar som 
finns om ett traffickingoffer blir uppfattade 
som trovärdiga och får mest långtgående 
hjälpinsatser.22

Sammanfattningsvis finns en rad före-
ställningar om och förväntningar på hur ett 
offer för brott beter sig, vilka egenskaper 
ett offer har. Dessa föreställningar påver-
kar synen på vem som är ett ”riktigt offer” 
och därmed värd att skydda och stödja. 
Offer graderas efter position, exempelvis 
beroende på etnisk tillhörighet. Om offret 
motsvarar förväntningarna och kan place-
ras inom de ramar som skapats, finns det 
tillgång till sociala tjänster, såsom brottsof-
ferstöd, och till lagar som skyddar och ger 
möjlighet till upprättelse. Motsvarar offret 
inte den sociala konstruktion som skapats 
för offergrupper klassas den utsatta inte 

o f f e r ,  o b j e kt,  f ö r lo r a r e ,  f ö r s ö r j a r e ,  a kt ö r     o f f e r ,  o b j e kt,  f ö r lo r a r e ,  f ö r s ö r j a r e ,  a kt ö r



114 Tidskrift för genusvetenskap nr 3 2010

som ett ”riktigt” offer och kan därmed bli utan stöd och skydd. Vem som är offer 
filtreras alltså genom de konstruktioner som skapats.

överlevare 

Överlevare är det begrepp som används av exempelvis av kvinnorörelsen i stöd-
arbetet för att stärka självförtroendet hos kvinnor utsatta för våld i nära relation 
eller sexuella övergrepp. De är överlevare och inte offer, beskriver kriminolog 
Pamela Davies.23 Begreppet överlevare appellerar i högre grad till en framtids-

syn. Det ger en mer rättvisande bild 
av den kamp kvinnan fört för att 
faktiskt överleva, alla de strategier 
och den energi kvinnan lagt ner 
för att undvika våld och stå ut med 
våldet. Begreppet offer för däremot 
tankarna till passivitet menar Da-

vies och framhåller att för den utsattas självsyn är överlevare ett mer positivt 
laddat begrepp än offer.24 

Resonemanget kring begreppet överlevare pekar på svårigheten att använda 
offerbegreppet om sin egen person. Är offerskapet en social konstruktion kan 
det vara svårt att leva upp till de kriterier som ställs. 25 Begreppet överlevare ger 
större utrymme för att se den utsatta som subjekt, utan att till fullo erkänna den 
utsatta som en aktör med handlingsutrymme nog att förändra sin situation av 
egen kraft. 

Aktörer och försörjare

Det finns olika syn på huruvida de traffickerade kvinnorna är ekonomiska aktörer. 
Kvinnor har överlag färre alternativ och mer begränsad valfrihet än män hävdar 
nationalekonomen Amartya Sen.26 Kvinnorna beskrivs ofta ändå som aktiva, 
socialt handlande och oerhört viktiga för hushållens överlevnad, men även på 
sikt för ekonomins fortbestånd.27 Att det är kvinnorna i samhället som i svåra 
tider står som sista utpost och helt enkelt på alla olika sätt som går, även med 
den egna kroppen som medel, försöker få familjen att överleva, beskrivs ofta.28 
Detta är dock en otacksam roll för kvinnorna. De har få val och liten utdelning 
för hög insats. 

När de rika länderna försvårar för den legala migrationen hänvisas kvinnorna 
till att ta sig in illegalt framhåller sociologen Saskia Sassen.29 Kvinnorna har inte 
så många andra alternativ, menar hon. Deras situation försvåras av att de vistas i 
länderna illegalt, de blir betraktade som kriminella och inte som offer för brottslig 
handel. Sassen betonar kvinnans ekonomiska och sociala handlingar – utifrån 

resonemanget kring begreppet 

överlevare pekar på svårigheten 

att använda offerbegreppet om 

sin egen person.
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de alternativ hon har – och ser henne som 
en aktör och familjeförsörjare.30 Samtidigt 
menar hon att kvinnan, om hon dras in i 
trafficking, faller offer för en handel som 
fråntar henne möjlighet att slutföra sin fö-
resats att skicka hem pengar; kvinnan blir 
en förlorare.

Traffickerade i empirin

Efter att ha diskuterat olika synsätt på 
kvinnor utsatta för trafficking för sexuel-
la ändamål presenteras nedan en empirisk 
genomgång som ligger till grund för en 
problematisering av hur kvinnor utsatta 
för trafficking för sexuella ändamål förstås 
och beskrivs. 

Jag använder mig av ett material insam-
lat av IOM (International Organization of 
Migration).31 Det består av enkätsvar från 
drygt 13 000 personer varav drygt 9000 är 
traffickerade personer från sju stater i forna 
Sovjetunionen och Östeuropa.32

Artikeln fokuserar på de 9248 traffick-
erade personer (varav cirka 8000 är kvin-
nor) som kommer från Ryssland, Ukraina, 
Vitryssland, Rumänien, Moldavien, Bul-
garien och Uzbekistan.33 Det ingår både 
kvinnor, män och barn i materialet från de 
sju postkommunistiska länderna. Eftersom 
syftet med denna artikel är att gå bortom 
dikotomier om kvinnan som offer eller ak-
tör läggs fokus i analysen på kvinnorna. 

metod och material 

Uppgifterna till CTM (Counter Traffick-
ing Module Database) gäller personer som 
har varit traffickerade.34  Uppgifterna har 
lämnats in till IOMs fältstationer av de 
utsatta själva, representanter från NGO:s  

(Non Governmental Organisationes) eller 
rättsväsendet i de olika länder som deltar 
i samarbetet för att skapa en global da-
tabas. I några fall kommer uppgifterna 
från kunder, en hallick eller familjen.35 
Databasens underlag växer hela tiden. De 
uppgifter jag tagit del av är insamlade från 
årsskiftet 1999/2000 till och med den 14 
februari 2008.  

Frågeställningarna i enkäten har for-
mulerats av IOM och jag utgår därför från 
ett material där jag inte kan påverka vilka 
frågor de svarande fått eller inte fått. Ma-
terialet består av enkätsvar sammanställda 
i en excelfil. Svaren finns redovisade för 
varje land. Frågans totala svarsandel och 
antal som svarat ja på olika alternativ 
anges. Dessa frågor och svar har jag sedan 
bearbetat med hjälp av två slags tekniker: 
• genom att jämföra svaren mellan olika 
frågor, mellan olika länder och år med 
varandra, 
• genom att koppla samman data från olika 
besvarade frågeställningar, länder och år 
och söka samband. 

 För att kunna jämföra och se samband 
har jag räknat om alla svar i procent av 
antal svarande.

Databasen har vissa begränsningar. En 
kritisk punkt är urvalet av personer som 
deltar i databasen. Det är inte säkert att de 
personer som rapporterar in sina uppgif-
ter representerar situationen för alla andra 
traffickerade personer. Å andra sidan är 
underlaget så stort att det talar för att det 
ger en godtagbar bild av situationen. Ett 
annat problem är att många inte svarat 
på alla frågor. Svarsbortfallet är stort på 
vissa frågor och i vissa länder av olika 
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anledningar. Därför redovisas alltid antal svaranden på en fråga och andelen av 
dessa som lämnat en viss uppgift. Det hade naturligtvis varit önskvärt med en 
genomgående högre svarsandel för att kunna göra säkrare jämförelser. Det stora 
underlaget och möjligheten att jämföra fakta knutet till olika länder och grupper 
samt tidsintervaller ger dock goda möjligheter att se mönster.

många fattiga kvinnor 

Vid en första genomgång av enkätmaterialet visar det sig att: 
• de allra flesta är kvinnor (88 procent) 
• de allra flesta utsätts för trafficking för sexuella ändamål (73 procent)36 
• de flesta är fattiga (87 procent) 
• många har barn (31 procent) 
• en del är själva barn, det vill säga omyndiga (8 procent)

De traffickerade är alltså framför allt kvinnor, men även män och barn under 
18 år. Barnen kommer framför allt från de allra fattigaste länderna av de sju i 
undersökningen: Bulgarien, Rumänien och Moldavien.37 En mycket liten del av 
barnen är under 14 år. Noteras bör att 19 procent är över 30 år. Männen kommer 
framför allt från Vitryssland, Ukraina och Uzbekistan (tabell 1). 

Allra fattigast är människorna från Moldavien, följt av Bulgarien. De rikaste, 
eller minst fattiga, personerna kommer från de länder där andelen män är störst. 
De länder där andelen exploaterade för sexuella ändamål är högst (cirka 90 pro-
cent) har också en hög andel kvinnor (mer än 90 procent av samtliga utsatta i 
dessa länder är kvinnor). I de länder där andelen traffickerade män är högre, en 
fjärdedel eller en femtedel, traffickeras omkring 40 procent för andra ändamål 
än för sexuell exploatering (tabell 1).
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Dessa första rön visar att det finns skillnader mellan länderna. Från fattigare 
länder har vi större andel kvinnor och barn och större andel som traffickerats 
för sexuella ändamål. Kvinnor från mindre fattiga länder utsätts inte i samma 
utsträckning för trafficking för sexuella ändamål som kvinnorna i de allra fat-
tigaste länderna. 

Varierande utbildningsnivå 

När vi ser på utbildningsnivåer i länderna framkommer att de absolut mest hög-
utbildade finns i de två länder där andelen traffickerade för sexuella ändamål 
är lägre (drygt 60 procent) och där andelen kvinnor är lägst: Vitryssland (75 
procent är kvinnor) och Ukraina (83 procent är kvinnor). Omvänt finner vi de 
med lägst utbildningsnivå bland de tre fattigaste länderna som också har störst 
andel kvinnor (närmare 100 procent) och barn och hög andel traffickerade för 

TAbeLL 1. Samband mellan olika faktorer hos de traffickerade från sju specifika länder 
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Rumänien 962 1% 99% 20% 27% 93% 10.5% 4%

Bulgarien 395 1% 99% 26% 38% 89% 9% 10%

Uzbekistan 356 11% 89% 5% 17% 89% 23% 20%

Moldavien 2247 3% 97% 14% 68% 91% 22% 8%

Vitryssland 1473 25% 75% 4% 13% 61% 63% 27%

Ukraina 3577 17% 83% 4% 5% 62% 52% 27%

Ryssland 238 5% 95% 7% 16% 90% 21% 13%

Här visas sambandet mellan olika resultat för olika frågor; ålder, ekonomisk situation, kön, ut-

bildningsnivå och typ av utsatthet. Observera att de svarandes antal varierar för olika frågor.

Källa: IOM databas med tillstånd 2009. Databasen innehåller uppgifter insamlade vid IOM:s 

fältstationer under perioden 1999 till 14 februari 2008.
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TAbeLL 2. Form av exploatering de traffickerade från sju specifika länder utsatts för
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Rumänien
829 

(962)
86% 774 93% 47 6% 8 1%

Bulgarien
374 

(395)
95% 333 89% 18 5% 23 6%

Uzbekistan
115 

(356)
32% 102 89% 13 11% - -

Moldavien
1356 

(2247)
60% 1238 91% 87 6% 31 2%

Vitryssland
1416 

(1473)
96% 859 61% 556 39% 1 0

Ukraina
3283 

(3577)
92% 2038 62% 1207 37% 28 1%

Ryssland
183 

(238)
77% 164 90% 18 10% 1 0

TOTAL
7556 

(9248)
82% 5508 73% 1946 26% 92 1%

*Med kriminell verksamhet avses att tigga eller andra småbrott, till exempel fickstölder.  

Observera den varierande svarsandelen.

Källa: IOM databas med tillstånd 2009. Databasen innehåller uppgifter insamlade vid IOM:s 

fältstationer under perioden 1999 till 14 februari 2008.

sexuella ändamål (ungefär 90 procent). Det är länderna Bulgarien, Rumänien 
och Moldavien (se tabell 1).

Detta indikerar att det finns skillnader inte bara mellan länder utan även in-
tersektionella skillnader mellan högutbildade och lågutbildade, mellan män och 
kvinnor. Människor med högre utbildning traffickeras oftare som arbetskraft än 
för sexuella ändamål. Ofta är det kvinnorna som har lägre utbildning och utsätts 
för trafficking för sexuella ändamål (se tabell 2). 
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Arbete en möjlig pullfaktor

Alla som lämnat in uppgifter till fältstationerna har tillfrågats vilket arbete de 
har blivit lovade (tabell 3). Löften om arbete är en tydlig pullfaktor. De traf-
fickerade från Ukraina har ofta lockats med falska erbjudanden om arbete som 
servitris och ibland som dansös. Löfte om arbete inom jordbruk är betydligt 
vanligare i Ukraina än något annat land. Fabriksarbete har nästan bara personer 
från Vitryssland och Ukraina lockats med. Detta kan sättas i samband med den 
högre andelen män från dessa länder och/eller den högre utbildningsnivån här. 
Det verkar som de traffickerade från Moldavien och Rumänien framför allt blivit 
lockade med arbete som hembiträde eller med barnpassning. Bilden är densamma 
i fallet Uzbekistan. 

TAbeLL 3. Art av arbete den traffickerade lockades med vid rekrytering
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Rumänien
276 

(962)
29% 105 68 65 6 0 18 0 5

Bulgarien
37 

(395)
9% 12 6 12 1 1 0 0 5

Uzbekistan
98 

(356)
27% 33 2 21 11 3 5 0 23

Moldavien
542 

(2247)
24% 309 131 77 75 9 5 3 38

Vitryssland
813 

(1473)
55% 76 232 106 126 103 56 2 112

Ukraina
2230 

(3577)
62% 414 261 533 235 180 337 9 261

Ryssland
189 

(238)
79% 23 23 39 15 7 7 2 23

Total
4185 

(9248)
45% 972 723 853 469 303 428 16 467

Observera det låga antalet svarande. Ovan redovisas fördelningen av det antal som svarat.

Källa: IOM databas med tillstånd 2009. Databasen innehåller uppgifter insamlade vid IOM:s 

fältstationer under perioden 1999 till 14 februari 2008.
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Enkätresultaten visar att många som 
traffickerats initialt trott att de skulle ägna 
sig åt barnpassning eller hushållsarbete i 
rika länder. Att arbeta med prostitution 
erbjuds dock oftare än arbete som säljare, 
på fabrik eller med att tigga. 

Dessa uppgifter stärker således incita-
mentet för att det finns skillnader inom 
gruppen traffickerade. De flesta som traf-

fickerats har lockats med typiskt kvinnliga 
yrken som traditionellt är tillfälliga, dåligt 
betalda och erbjuds inom den informella 
ekonomin. 

Det är knappt hälften som svarat på frå-
gan vilket arbete de erbjöds, vilket är värt 
att dröja kvar vid. Den låga svarsandelen i 
vissa länder kan bero på att de som svarat 
inte visste eller vågar ange vad de lovades 
för arbete, eller så finns helt enkelt inte det 
arbete de lovades med bland svarsalterna-
tiven. Svarsbortfallet kan också helt enkelt 
bero på att de inte erbjöds något arbete alls. 
Det skulle innebära att pullfaktorn arbete 
inte alltid är relevant för den som hamnar 
i trafficking. Ibland kanske det räcker om 
det finns pushfaktorer som påverkar valet 
att söka sig bort från hemlandet.

Enligt sociologen och kvinnovålds-
forskaren Kelly finns det till exempel för-
tryckta kvinnor utsatta för våld som bara 
vill bort från sin situation. De flyr från 
något, inte till något.38 Det finns även 
uppgifter om att en del kvinnor säljs av 

sina familjer som straff.39 Dessutom visar 
färska rön att många kvinnor, 57 procent 
av 2633 svarande, var medvetna om att de 
traffickerades.40 

Personlig rekrytering vanligast

De allra flesta traffickerade i CTM har 
hamnat i trafficking genom att de rekry-
terats av någon som tagit personlig kontakt 
med dem. Det är överlag lika vanligt att 
rekryteraren är en man som en kvinna, 
48 procent av de utsatta hade rekryterats 
av en kvinna och 52 procent av en man. 
Rekryteraren är oftast en främling (i snitt 
65 procent), men inte sällan en vän (i snitt 
30 procent). En mycket liten grupp uppger 
att de rekryterats av en familjemedlem.

Personer från länder med högre andel 
högutbildade har i större utsträckning re-
kryterats via annons, ofta genom falska 
erbjudanden om arbete. Det är en knapp 
femtedel av de traffickerade som lockats 
av en annons i de länder där det är vanli-
gast; Vitryssland och Ukraina. Personlig 
rekrytering är dock mest förekommande 
även i dessa länder. 

Ett annat sätt att hamna i trafficking är 
att en familjemedlem sålt den utsatta till en 
traffickerare. Detta verkar vara mest före-
kommande i Uzbekistan. Det är dock ett 
mycket litet antal som uppger att de sålts av 
sina familjer, totalt 16 personer. Och ännu 
färre, 10 personer anger att de har kidnap-
pats och på så vis hamnat i trafficking . 
Noteras ska att det här finns ett mörkertal 
eftersom inte alla svarat på dessa frågor.

Sammanfattningsvis visar det empiriska 
materialet att det finns skillnader mellan de 
traffickerade. Människohandeln uppvisar 

Det är överlag lika vanligt att 

rekryteraren är en man som  

en kvinna.
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olika mönster i olika länder, i en del länder är de utsatta fattigare, yngre och 
mer lågutbildade. De allra flesta är kvinnor utsatta för trafficking för sexuella 
ändamål, men det finns även stora skillnader mellan dessa kvinnor. De har olika 
utbildningsnivå och rekryteras på olika sätt och för olika syften. En del är unga 
tonåringar, andra äldre, och av allt att döma ofta mödrar. Det går sammantaget 
att utläsa ur materialet att de utsatta inte är en homogen grupp.  Många av de som 
hamnar i trafficking är en del av den stora skaran arbetssökande i den informella 
sektorn. De har gjort ett val att åka iväg, eller inte sett andra möjliga alternativ. 
De har litat på rekryteraren, eller inte haft något annat val än att göra det. Och 
några har alltså själva valt att migrera för att sälja sexuella tjänster och tar hjälp 
av en rekryterare för detta. Ett litet antal personer har behandlats som en vara 
från början och sålts av sin familj eller kidnappats. 

De traffickerade befinner sig uppenbarligen i olika positioner och har olika grad 
av handlingsutrymme. Det är därför nödvändigt att anlägga ett förhållningssätt 
som öppnar för en vidare förståelse av traffickerade för sexuella ändamål.

både offer och aktör

I arbetet med att förhindra att människor traffickeras torde det vara av intresse att 
försöka identifiera de push- och pullfaktorer som påverkar olika kvinnors val och 
möjligheter under processen. Ett vidgat förhållningssätt borde ha betydelse för de 
insatser som görs för att ge stöd och hjälp efter traffickingen, samt för hur man 
ska kunna nå fram med hjälpinsatser till dem som befinner sig i trafficking. 

Under bearbetningen av IOM-enkäterna har olika svarsmönster framkommit. 
Mönster som stämmer överens med hur olika push- och pullfaktorer verkar, och 
som kan kopplas till problematiseringen av kvinnan som offer eller aktör. För 
att föra över dessa mönster till användbara verktyg gör jag en indelning av de 
traffickerade kvinnorna i fyra olika grupper. Gruppindelningen är inte statisk, 
utan kan också ses som stadier som kvinnor kan befinna sig i under trafficking-
processen. Namngivningen av grupperna är tänkt att korrespondera med graden 
av handlingsutrymme (offerskap och aktörskap) och de faktorer som påverkat att 
kvinnan hamnat i trafficking (push- och pullfaktorer). 

1. Objekt 
2. Förlorare
3. Försörjare
4. Aktör

I gruppen Objekt ingår de som hamnat i trafficking utan att ha gjort ett val eller 
haft andra alternativ. I undersökningsmaterialet är 8 procent barn, och det finns 
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en liten grupp som uppger att de sålts av 
sin familj. De hör enligt min indelning till 
gruppen Objekt. Det finns intersektionella 
aspekter att väva in här. Det finns till exem-
pel lokala kulturer i de undersökta länderna 
med tradition av att värdera och sälja kvin-
nans kropp som en vara vid till exempel 
tvångsgiften. Lokala traditioner kan tas 
upp i den globala människohandeln med 
kvinnor.41 Det finns också situationer där 
familjens och släktens heder kräver att en 
kvinna förskjuts eller säljs av sin familj.42 

Till gruppen Objekt hör också offer för 
kidnappning. Dessa utgör en mycket liten 
grupp i materialet. Uppgifter finns om att 
kvinnor kidnappas och säljs i samband med 
militära konflikter som ett led i krigföring-
en.43 Gruppen Objekt är alltså personer 
indragna i trafficking genom andra män-
niskors handlande. De kan sällan ta sig 
ur sin situation själva utan upptäcks ofta 
av andra människor – vittnen eller kun-
der, alternativt upptäcks genom polisiärt 
spaningsarbete. De kan erbjudas stöd av 
en NGO eller en myndighet. De har svå-
righeter vid eventuell hemkomst att tryggt 
kunna bygga upp ett nytt eget liv.

Förlorare är här den grupp som dragits 
in i trafficking när de sökt sig bort för att få 
ett roligare eller bättre liv. Det kan handla 
om relativt högutbildade kvinnor som re-
kryteras genom en person de nyligen stiftat 
bekantskap med. De lockas med arbeten 
som dansös eller servitris, men hamnar i 
trafficking för sexuella ändamål. Det finns, 
enligt Donna Hughes, en bild i de forna 
kommunistiska staterna av att livet i Väst är 
glamoröst, att det är enkelt och kul att sälja 
”lättare” sexuella tjänster. Unga tjejer som 

inte fått information om sina rättigheter 
och ser små framtidsmöjligheter i det egna 
landet kan lätt tro på detta, menar hon. 
De vill att det ska vara sant.44 Bristande 
jämställdhet nämns också som en faktor 

som ökar risken för att kvinnor hamnar i 
trafficking. Kvinnorna ser sin personliga 
frihet beskuren och hoppas på nya möj-
ligheter i Väst.45

Kvinnorna kan också ha gått in i traf-
ficking för att fly från den situation de be-
finner sig i. Många har enligt de uppgifter 
de lämnat levt med våld och utnyttjats 
sexuellt i sina hemländer. I de undersökta 
länderna saknas utbyggnad av skyddat bo-
ende och stödinsatser för kvinnor utsatta 
för våld och övergrepp av en närstående 
man. Det våld de utsätts för i en nära re-
lation gör dem sårbara för att rekryteras av 
traffickerare.46 Även här finns intersektio-
nella variabler. Vissa etniska minoriteter 
är exempelvis mer utsatta än andra och 
diskrimineras i sina hemländer. Romer har 
svårt att bli accepterade och att försörja sig 
i de forna kommunistiska staterna och blir 
därför en grupp som rekryterare uppges 
särskilt inrikta sig på.47

Förlorare är sammanfattningsvis de 
kvinnor som själva har gjort ett val att 
lämna sitt land, även om alternativen inte 

mer än dubbla bNP per 

capita utgörs av pengar som 

gästarbetande och traffickerade 

moldaver skickar hem från 

utlandet.
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alltid är många, för att förändra sina fram-
tidsutsikter i det nya landet. 

Försörjare är den grupp som ger sig iväg 
för att öka hushållsinkomsterna och försörja 
sina barn. I materialet har en tredjedel av 
de traffickerade barn och de flesta är fat-
tiga. Denna grupp kan vara något äldre och 
gör aktiva val för att förbättra situationen 
framförallt för sin familj, åtminstone tem-
porärt. I materialet är 19 procent över 31 år. 
Många traffickerade kvinnor är ensamstå-
ende mammor, som lockas med falska löf-
ten om förhållandevis välbetalda tillfälliga 
arbeten som hembiträde eller servitris. 

I Moldavien, det land i undersök-
ningen med flest antal uppgiftslämnare, 
befinner sig en fjärdedel av befolkningen 
utomlands. Mer än dubbla BNP per capita 
utgörs av pengar som gästarbetande och 
traffickerade moldaver skickar hem från 
utlandet. Kvinnorna är i desperat behov av 
arbete och försörjning åt sig och sina fa-
miljer.48 I Rumänien och Moldavien läm-
nar många fattiga kvinnor på landsbygden 
sina barn hos äldre släktingar för att bege 
sig över gränsen och arbeta.49 Arbetslös-
het och ett illa utbyggt socialt stöd för de 
allra fattigaste är alltså pushfaktorer och 
möjligheten att snabbt tjäna pengar för 
att försörja familjen – och om möjligt ge 
sina barn en bättre framtid – är drivkrafter 
eller pullfaktorer. Gruppen försörjare kan 
hamna i trafficking för sexuella ändamål 
eller utnyttjas för tvångsarbete – eller 
bådadera.

Aktörer är den grupp som medvetet sö-
ker sig över gränsen för att arbeta i sexin-
dustrin, men väl där hamnar i en situation 
som de inte önskat. De kan inte påverka 

sina arbetsvillkor eller skydda sig på det 
sätt de hade räknat med.50 I undersöknings-
materialet är 11 procent medvetna om att 
de ska prostituera sig. De hamnar i traf-
ficking och utsätts för olika grader av våld 
eller påtryckningar.51 De kan försöka fly 
själva, eller få hjälp av en kund att ta sig 
ur den tvingande situationen, alternativt 
bli identifierade av polis vid raider. Ibland 
finns en NGO som söker upp prostituerade 
och traffickerade på gatan. Aktörer som 
hamnat under andra människors kontroll 
blir åtminstone tillfälligt offer som inte kan 
påverka sin situation.

Sammantaget finns det en mängd 
kvinnor som kan hamna i trafficking av 
en mängd olika anledningar. Pushfak-
torer är fattigdom, arbetslöshet, försörj-
ningsbörda, bristande jämställdhet, våld, 
förtryck, diskriminering. Pullfaktorer är 
arbete, högre inkomst, glamorösare liv, 
nystart och möjligheter att bygga en fram-
tid. Olika undergrupper påverkas av olika 
push- and pullfaktorer, något jag kom-
mer att utveckla ytterligare nedan när jag 
placerar in några autentiska berättelser i 
undergrupperna.

Kvinnornas egna berättelser

I svenska rättsfall finns berättelser av kvin-
nor och barn som traffickerats till Sverige 
från olika länder, däribland många från 
forna kommunistiska stater. Fyra fall pre-
senteras här i korthet och placeras in som 
exempel i de fyra olika undergrupperna; 
Objekt, Förlorare, Försörjare och Aktör. 
Tabell 4 placerar in de fyra rättsfalls- 
berättelserna i undergrupperna och kopplar 
dessa till uppgifterna i IOM:s enkätsvar. 
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Utsatt av dem som står närmast 

A är en 13-årig flicka från Albanien med en svår familjesituation.52 A är inte 
trygg i sitt land. Hon är barn och utlämnad till dem som tar hand om henne. A 
är offer för sexuella övergrepp av släktingar och utsatt för försummelse från sin 
mamma. Hon har inga andra val än att följa med mammans pojkvän Thomas 
ut ur Albanien till Sverige. Han utnyttjar henne sexuellt i Sverige och ger henne 
alkohol och hasch. Han tvingar henne att sälja sexuella tjänster och hon får inte 
gå i skolan. Hon prostituerar sig på Malmskillnadsgatan och lär sig be om 2000 
kronor på engelska, pengar som Thomas tar. Hon är offer för våld och övergrepp 
från dem som står henne allra närmast. A tillhör gruppen Objekt, hon har inga 
möjligheter att välja eller fly.

Trots alla omständigheter som förtrycker denna flicka, uppvisar hon efter 
polisingripande en vilja att skapa sig en framtid. Hon berättar för rättsväsendet 
om sin situation. Hon söker asyl. A ger inte intryck av att vara rädd för Thomas. 
Hon uttrycker önskan om att få gå i skola och leva ett normalt liv. 

Lurad, slagen och rädd

Malwina är en 18-åring från Polen som berättar hur hon ”utav dumhet” eller 
nyfikenhet eller för att testa gränser följt med Lora som hon lärt känna på en 
semesterresa i Hamburg.53 Hon trodde hon skulle få ett restaurangjobb i Kö-
penhamn. Under traffickingsituationen tvingas hon under våld och hot att sälja 
sexuella tjänster, hon får inte lov att skydda sig eller välja kunder och hon är hela 
tiden övervakad. Hon har blivit fråntagen sina papper och får inga pengar för 
egen räkning, Lora och hennes medbrottslingar tar allt. Väl i trafficking blir hon 
ett offer som inte kan göra mycket motstånd och som med våld och hot tvingas 
att ta kokain samt sälja sexuella tjänster under förnedrande omständigheter. När 
polisen ingriper tar mardrömmen slut. Hon är dock fortfarande rädd för Lora. 
Malwina är alltså inte trygg, trots att rättsväsendet klivit in. Hon tillhör gruppen 
förlorare; det blev inte som hon hoppats, hon hamnade i händerna på människor 
som hon inte kunde ta sig ifrån av egen kraft.

Efter traffickingen mår hon mycket dåligt och skäms. Men från att vara ett 
offer under traffickingen tar hon aktiva beslut för att ordna sitt liv. Malwina 
visar prov på företagsamhet och slutar med narkotika, medverkar i rättegången 
trots sin rädsla och ställer krav på psykologhjälp. Malwina var ett offer under 
traffickingen, men börjar sedan agera alltmer som en överlevare. 

målmedveten men utnyttjad 

E är 31 år, född i Rumänien, och ensamstående trebarnsmor.54 Hon bär en stor 
försörjningsbörda för hushållet om sju personer. E försöker, när hon förlorar 
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anställning på ett företag, bedriva egen rörelse. Hon och familjen är trångbodda. 
Hon har ingen önskan att migrera utan åker iväg när hon efter tre månaders 
övertalning övertygas om att det finns pengar att tjäna och arbete att få i Sverige. 
När hon inte får jobb som barnpassare eller i hushållstjänstgöring vill hon åka 
hem direkt. Hon är till en början omedveten om att hon sålts och vill först inte 
lyda sina förövare. Hon tvingas dock genom hot till att prostituera sig och utsätts 
för våld av kunder. Hon får inte behålla några pengar själv. Hon har fråntagits 
sina papper, men hon försöker ändå ta sig bort från sina traffickerare och hem 
till familjen.

Hon lyckas efter några månader fly av egen kraft. E tillhör gruppen försörjare 
som har ett klart syfte med att söka sig över gränsen. De traffickerade inom denna 
grupp tror att de ska få hjälp att skaffa sig ett tillfälligt arbete som kan underlätta 
situationen i hemlandet för dem själva och hushållets medlemmar. När de inte 
kan skicka hem pengar har de misslyckats.

Efter traffickingen reser E tillbaka till hemlandet utan att få några särskilda 
stödinsatser. Hon får försöka försörja sig på annat sätt i hemlandet. Hennes kon-
takt med det svenska rättsväsendet inleds först när hennes namn framkommer i 
en omfattande förundersökning, där flera andra kvinnor ingår som målsägande 
och vittnen. 

Fråntagen sin rörelsefrihet

Ene, 22 år från Estland, är mamma till ett barn på sex år.55  Hon lever under 
knappa ekonomiska omständigheter. Hennes inkomster består av barnbidrag om 
350 estländska kronor i månaden, medan boendekostnaderna uppgår till 3 000 
estländska kronor i månaden. Ene svarar på en annons där hon ser chansen att 
tjäna snabba och stora pengar. Ene utsätts inte för falska löften om andra jobb 
utan är införstådd med att det handlar om sexuella tjänster. Hon utsätts inte för 
hot eller våld. Hon åker frivilligt till Sverige för att sälja de sexuella tjänster som 
en annan kvinna, Teresa, förmedlar, medan en väninna tar hand om barnet. 
Teresa tar bilder på Ene och lägger ut uppgifterna om henne på Internet för att 
locka kunder. De har en uppgörelse, kunden betalar 2 000 kronor för en timme 
med Ene och Ene behåller 500 kronor av dessa. Hon kommer hem med massor 
av pengar och planerar att göra om resan samma höst igen. Även denna gång ska 
väninnan ta hand om barnet.

 Nu vet Ene att det handlar om att sälja sexuella tjänster och under vilka 
omständigheter. Hon gör det frivilligt och tänker denna gång stanna en må-
nad. Men nu är ytterdörren till lägenheten låst med ett lås som inte går att 
öppna inifrån. När Ene vill gå ut – vilket hon får göra en gång om dagen för 
att köpa mat – är hon tvungen att ringa till Teresa som låser upp dörren genom 
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fjärrmanövrering. Det faktum att hennes 
rörelsefrihet nu inskränks gör att Ene inte 
längre vill vara kvar. Hon väljer att av-
vika, men även denna gång med en stor 
förtjänst. Hon kan ses som en ekonomisk 
aktör som lyckas genomföra sin agenda vid 
första tillfället, medan hon vid det andra 
blir utsatt för inskränkningar i sin frihet 
hon inte samtyckt till, hon blir  offer för 
andra människors kontrollerande hand-
lingar. Ene tillhör gruppen aktörer. 

Jämförelser utifrån feministiska teorier

Liz Kelly beskriver hur traffickerade kvin-
nor är offer för strukturellt och individuellt 
förtryck, hon talar om vad jag identifierat 
som gruppen Objekt. 56 A som tillhör denna 
grupp har, precis som Kelly beskriver, inte 
många alternativ. Traffickingen är ett icke-
val. Det behövs inte våld för att övertala 
henne att sälja sexuella tjänster, hennes situ-
ation är att befinna sig i beroende och van-
makt. A utsätts konsekvent för strukturellt 
förtryck och individuellt våld i hemlandet, 
och likaså under traffickingen. Men efter 
traffickingsituationen och när A omhän-
dertas agerar A inte som ett passivt offer. 
Hon medverkar i rättegången och berättar 
om vad som hänt henne och verkar blicka 
framåt. Hon förändrar sin situation och po-
sition och därmed sitt handlingsutrymme. 
A är den enda av dem som beskrivits som 
får asyl. Hennes offerskap är tydligt, hon 
är ett barn och utnyttjas av dem som står 
henne närmast. 

Detta offerskap stämmer väl med den 
bild av traffickingoffer som etablerats i 
offentliga Sverige, och därför verkar det 
finnas större möjligheter att få hjälp. Hon 

blir en överlevare som försöker bygga ett 
nytt liv i det nya landet.

Den identifierade undergruppen För-
lorare stämmer väl med Donna Hughes 
beskrivning av unga tjejer vars oskuldsfull-
het utnyttjas av hänsynslösa traffickerare.57 

Malwina är ett exempel på dessa unga tjejer 
som vill ha kul men råkar illa ut. Hon ut-
sätts för våld och olika typer av övergrepp 
under traffickingsituationen, som tveklöst 
gör henne till ett offer. Intressant nog visar 
hennes agerande efter traffickingen på en 
beslutsamhet att gå vidare med sitt liv, även 
om skammen och smärtan kommer att bli 
hennes följeslagare under lång tid framöver. 
Hon begär psykologhjälp och med adekvat 
stöd blir hon en överlevare som kan hitta 
tillbaka till vardagen i Polen. 

A och Malwina är objekt och offer och 
motsvarar radikalfeministisk beskrivning 
av traffickingoffer som kvinnor med ett 
begränsat handlingsutrymme som bryts 
ned under traffickingen genom det struk-
turella och individuella våld män utsät-
ter dem för. Att det är lika vanligt att 
kvinnor är rekryterare förklaras med att 
kvinnorna är tvingade att rekrytera för 
att inte själva utsättas för trafficking – 
också de blir på så sätt offer för manligt 

A och malwina är objekt och  

offer och motsvarar radikal-

feministisk beskrivning av  

traffickingoffer som kvinnor  

med ett begränsat handlings-

utrymme. 
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förtryck.58 Att kvinnor själva kan välja 
att prostituera sig är för radikalfeminis-
ter ett uttryck för bristande medvetenhet 
och dålig självkänsla. Aktören Ene blir 
då ett offer även första gången hon säljer 

sexuella tjänster med förtjänst – offer för 
manligt förtryck av kvinnan. Därmed blir 
Ene i denna tolkning inte sedd för den 
strävan efter ett bättre liv för sig och sitt 
barn som hon förmodligen själv menar att 
hon drivs av. De lösningar hon söker och 
de handlingar hon väljer ses som uttryck 
för ett strukturellt förtryck som hon inte 
vet om att hon utsätts för. 

Saskia Sassen beskriver kvinnorna som 
aktörer när de söker sig över gränsen för 
att försörja sig. Hon lyfter fram kvinnan 
som försörjare av hushållet. Hennes syn-
sätt är applicerbart på gruppen Försörjare. 
Rumänskan E representerar denna grupp, 
hon vill hem så fort hon inser att hon inte 
kan skicka hem pengar. När hon inte får 
skicka hem pengar blir hon en förlorare. 
Hon får inget stöd eller någon ekonomisk 
hjälp – hon återvänder till samma tillvaro 
som före situationen som traffickerad.

Kamala Kempadoo menar att prosti-
tution inte är annorlunda annat arbete. 
Enligt hennes sätt att se på de utsattas 
situation är problemet att de inte kan 

utföra sexarbete på rimliga villkor. Hen-
nes beskrivning ligger närmast gruppen 
Aktörer; Ene representerar just denna. 
Hon är medveten om att hon ska sälja 
sexuella tjänster, hon tjänar bra och vill 
göra det igen. Det är när hennes arbetssi-
tuation blir oacceptabel för henne och hon 
inte får röra sig fritt som hon åker hem. 
Enligt Kempadoos sätt att se situationen 
kan Enes problem förklaras med att hon 
måste gå genom en mellanhand och arbeta 
illegalt och därmed inte kan ställa egna 
villkor på arbetssituationen.59

E och Ene är försörjare och aktörer 
och exemplifierar det som många liberala 
feminister anser är huvudproblemet – de 
stängda gränserna som tvingar dem att söka 
sig till illegala kanaler där de riskerar att 
utsättas för exploatering och tvingas utföra 
arbete de inte vill göra och utan den ersätt-
ning de finner tillräcklig. För den som inte 
har medborgerliga rättigheter är det svårt 
att hävda mänskliga rättigheter. 

Å andra sidan är det svårt att se hur en 
legalisering av prostitution skulle vara ett 
led i att stärka kvinnornas mänskliga rät-
tigheter, då själva könshandeln i grunden 
står i strid med grundläggande artiklar om 
människans värde och värdighet. Även om 
ett av problemen är de stängda gränserna 
som försvårar för dem som befinner sig i 
de fattiga länderna att försörja sig i de rika 
länderna, är inte alla traffickerade ute efter 
att arbeta. Många dras in i trafficking utan 
att ens ha trott att de skulle få arbete. De 
har inget annat val. De är i beroendeställ-
ning, vanmakt eller tvingade av den som 
traffickerat dem. Alla kvinnor har alltså 
inte samma möjligheter att göra val och 

De lösningar hon söker och 

de handlingar hon väljer ses 

som uttryck för ett strukturellt 

förtryck som hon inte vet om 

att hon utsätts för. 
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handla. De blir då offer för en brutal människohandel som bärs upp av att det 
finns en efterfrågan på människor som en vara. 

Sammanfattningsvis räcker inte ett enda feministiskt synsätt till för att in-
kludera alla de kvinnor som beskrivits i kategorierna objekt, förlorare, försörjare 
och aktörer. Synfältet behöver vidgas och bilden av traffickingoffret likaså, för 
att kvinnorna ska kunna bli synliggjorda och erbjudas adekvat stöd. Som situa-
tionen nu är ser insatserna mycket olika ut. A ur gruppen Objekt får stöd och 
hjälp att etablera sig i sitt nya land. Malwina i gruppen Förlorare hoppas på hjälp 
att återhämta sig och gå vidare, kanske kan hon få sådan hjälp även långvarigt i 
Polen – om Malwina vågar ta emot den utan att skämmas. Försörjare som E får 
inget stöd – trots att hon skulle säkert vara betjänt av ekonomiskt stöd för att 
kunna återhämta sig utan att omedelbart försöka lösa försörjningsproblemen för 
familjen. Aktörer som Ene erbjuds inget stöd - trots att det hon utsatts för inte 
är förenligt med de mänskliga rättigheterna, och hon bör vara i behov av hjälp 
att hitta en alternativ försörjning. 

Avslutande diskussion

Den empiriskt grundade bilden av en heterogen grupp traffickerade kvinnor ger 
vid handen att det inte går att föreslå ett generaliserande synsätt för att angripa 
problemet. Det får negativa konsekvenser för övriga undergrupper när den un-
dergrupp som får mest uppmärksamhet blir modell för alla som är utsatta för 
trafficking. Den som bäst motsvarar den etablerade bilden av det ideala offret 
har då störst möjlighet att identifieras och erbjudas stöd och förståelse efter 
traffickingsituationen. På motsvarande sätt har den som inte visar upp de egen-
skaper eller kriterier som förknippas med ett traffickingoffer minst möjlighet 
att identifieras och få stöd. Den som hamnar i gruppen Objekt eller Förlorare 
enligt artikelns undergrupperingar har större chans att identifieras som offer för 
människohandel och få stöd. Det finns till viss del resurser att sätta in för att ge 
psykologiskt stöd för dessa kvinnor. De kvinnor som aktivt försöker skicka hem 
pengar för att bidra till familjens försörjning, samt de som varit medvetna om 
att de ska prostituera sig – Försörjarna och Aktörerna, har mindre chans att få 
stöd och hjälp av samhället och NGO:s. De blir oftare behandlade som illegala 
migranter, eller som vittnen i kopplerimål. Hur traffickingsituationen påverkat 
dem fysiskt, psykiskt och ekonomiskt ägnas lite uppmärksamhet.

I denna artikel argumenteras för att offerskapet är en social konstruktion. 
Bilden av ett traffickingoffer är en föreställning som den utsatta alltså relateras 
till och sorteras efter. Denna sortering påverkar kvinnans möjlighet att bli iden-
tifierad som traffickingoffer och hennes möjligheter att få stöd och hjälp. Frågor 
som ställs och hjälp som sätts in är utformade efter föreställningen om det ideala 
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offret. Detta kan innebära att det är denna grupp som identifieras och som det 
samlas in mer kunskap om och erfarenhet av. För att nå förståelse för alla utsatta 
kvinnors behov, och identifiera dessa, behövs ett bredare synsätt och en vidgad 
repertoar av stödformer.

Likaså krävs ett bredare synsätt för att utföra mer riktat förebyggande arbete. 
De största grupperna numerärt – om man ser till denna undersökning – är 
gruppen Förlorare och Försörjare, de som drömmer om en ny framtid i ett an-
nat land eller vill skicka hem pengar till familjen med hjälp av tillfälligt arbete 
utomlands. Information om risker vid migration och kunskap om rättigheter och 
viss empowerment kan vara lämpligt för de unga kvinnorna i gruppen Förlorare. 
Däremot hjälper inte sådana insatser de pressade mödrar som återfinns i gruppen 
Försörjare. Här torde mikrolån och bättre grundläggande skydd vid plötsliga 
inkomstförändringar ha mer effekt för att kvinnorna inte ska riskera att dras in 
i trafficking. Förslagen visar på behovet av att rikta insatser med hänseende på 
kvinnornas situation. Kvinnorna påverkas av olika push- och pullfaktorer , och 
därmed krävs förebyggande insatser av olika karaktär för att nå fler än en viss 
grupp.

Den här artikeln argumenterar, sammanfattningsvis, för ett bredare synsätt 
på traffickerade kvinnor, vilka de är och varför de hamnat i trafficking. Detta för 
att öka möjligheterna att identifiera utsatta, men också för att ge riktat stöd till 
de som utsatts, och förebygga risken för att kvinnor hamnar i trafficking. Tan-
ken är att indelningen i undergrupper kan användas för att bredda förståelsen av 
traffickerade, vad gäller synen på kvinnornas valmöjligheter, handlingsutrymme 
och upplevda problem, och för att gå bortom dikotomier och låsta ståndpunkter 
grundade på en viss feministisk teori. Traffickerade kvinnor är offer med varie-
rande handlingsutrymme; de rör sig mellan att vara objekt, förlorare, försörjare 
och aktörer. Olika push- och pullfaktorer påverkar deras val och valmöjligheter, 
på olika sätt.

Noter
1 FN antog år 2000 Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, 

Especially Women and Children som ett tillägg till FN:s Convention against Transna-

tional Organized Crime (generalförsamlingens resolution 55/25, bilaga II).  Allmänt 

kallas protokollet om trafficking för Palermoprotokollet. I protokollet definieras 

handeln med människor på följande sätt: ”/H/andel med människor omfattar: re-

krytering, transport, överföring, hysande eller mottagande av personer genom hot 

om eller bruk av våld eller andra former av tvång, bortförande, bedrägeri, vilsele-
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dande, maktmissbruk eller missbruk av en 

persons utsatta belägenhet eller givande 
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sedvänjor, träldom eller avlägsnande av 

organ.”

Enligt protokollet kan en serie handlingar 

klassas som människohandel även då 
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