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Sammanfattning 
Trafficking för sexuella ändamål är en modern form av slaveri som orsakar allvarliga 

övergrepp på människors liv och hälsa. Ändå står traffickingoffer många gånger utan 

internationellt skydd. I denna uppsats utreds den internationella asylrätten ur ett 

feministiskt perspektiv för att utröna varför vissa handlingar ges internationell 

uppmärksamhet och reglering medan andra handlingar lämnas därhän. Det finns ett 

omfattande internationellt ramverk för att förhindra och bekämpa trafficking, så kallade 

anti-traffickingåtgärder. I dessa läggs emellertid fokus på brottsbekämpande åtgärder 

vilka inte tillgodoser skyddet för traffickingoffer. Istället får skydd sökas via 

flyktingkonventionen och det subsidiära skyddet via principen om non-refoulement. 

Kvinnors verklighet passar dock dåligt in i skyddsgrunderna som formulerats utifrån en 

manlig norm. Detta leder vidare till att trafficking för sexuella ändamål och annan 

skyddsgrundande behandling som främst drabbar kvinnor bedöms vara könsspecifik, och 

således inte ett ”normalt” fall av förföljelse eller tortyr. Störst hinder uppställs många 

gånger för traffickingoffer från EU-länder eftersom asyl som huvudregel inte beviljas 

EU-medborgare med hänvisning till att EU består av demokratiska länder som inte skapar 

flyktingar. Något som är svårt att tro då majoriteten av alla kvinnor som är offer för 

sexuell trafficking i unionen kommer från just ett EU-land. Genom ett feministiskt 

perspektiv på asylrätten och dess tillämpning är syftet att utröna huruvida kvinnors 

skyddsbehov i förhållande till trafficking för sexuella ändamål tillgodoses. 

 

  



  

Abstract 
Trafficking in persons for sexual purposes is a modern form of slavery which causes 

serious violation of fundamental human rights. Despite that, trafficking victims are often 

left without international protection. Furthermore, the majority of the victims of 

trafficking for sexual purposes are women. In this thesis the author examines the 

international refugee law from a feminist perspective to determine why some actions are 

capable of international attention and protection while others are not. The international 

regulation for combating trafficking, so called anti-trafficking measures, are rather 

comprehensive. However, these measures focus on eliminating trafficking through 

prevention and prosecution and do not give much, if any, protection to the victims of 

trafficking. Instead protection can be found in the refugee convention and the 

complementary protection under non-refoulement. The refugee law has been criticised 

for its gender bias and male norm which affect women’s possibility to be granted 

international protection. As a result of this, persecution or other serious harm that mostly 

affects women, such as trafficking for sexual purposes, are seen as gender-specific and 

not as a part of the core definition of a refugee. Trafficking victims from the EU who seek 

protection in another country in the union faces the most obstacles, since citizens from 

the EU are not recognised to be in need of international protection because of the 

presumption that countries in the EU are democratic and safe. This presumption is 

questionable since the majority of the trafficking victims in the Union are from a country 

in the EU. The feminist analysis on the refugee law aim to examine to what extent 

women’s need for international protection in relation to trafficking is fulfilled.  

 

  



  

Innehållsförteckning 
FÖRORD ..................................................................................................................................................... 3 
SAMMANFATTNING ............................................................................................................................... 5 
ABSTRACT ................................................................................................................................................. 6 
FÖRKORTNINGAR .................................................................................................................................. 7 
1 INLEDNING ..................................................................................................................................... 9 

1.1 BAKGRUND .................................................................................................................................... 9 
1.2 BEGREPP OCH DEFINITIONER ........................................................................................................ 11 

1.2.1 Genusperspektiv ................................................................................................................ 11 
1.2.2 Trafficking för sexuella ändamål ...................................................................................... 11 
1.2.3 Genus och kön ................................................................................................................... 11 
1.2.4 Skyddsgrundande behandling och skyddsbehövande ....................................................... 12 
1.2.5 Könsrelaterad och könsspecifik förföljelse ....................................................................... 12 

1.3 SYFTE OCH PROBLEMFORMULERING ............................................................................................ 13 
1.4 TEORI ........................................................................................................................................... 13 

1.4.1 MR-perspektiv ................................................................................................................... 13 
1.4.2 Feministiskt perspektiv ..................................................................................................... 15 

1.5 METOD OCH MATERIAL ................................................................................................................ 16 
1.6 AVGRÄNSNINGAR ........................................................................................................................ 20 
1.7 DISPOSITION ................................................................................................................................ 21 

2 TRAFFICKING FÖR SEXUELLA ÄNDAMÅL ........................................................................ 22 
2.1 INLEDNING ................................................................................................................................... 22 
2.2 OMFATTNING ............................................................................................................................... 22 
2.3 GLOBALA RAPPORTER OM TRAFFICKING FÖR SEXUELLA ÄNDAMÅL ............................................ 23 
2.4 SAMMANFATTANDE KOMMENTAR ............................................................................................... 24 

3 RÄTTSLIG REGLERING ............................................................................................................ 25 
3.1 INLEDNING ................................................................................................................................... 25 
3.2 FN INSTRUMENT .......................................................................................................................... 25 

3.2.1 Flyktingdefinitionen enligt flyktingkonventionen ............................................................. 25 
3.2.2 UNHCR:s dokuments rättsliga ställning .......................................................................... 26 
3.2.3 Principen om non-refoulement ......................................................................................... 27 
3.2.4 Palermoprotokollet ........................................................................................................... 28 

3.3 EUROPARÅDETS KONVENTIONER ................................................................................................. 29 
3.3.1 Europarådets konvention om bekämpande av människohandel ....................................... 29 
3.3.2 Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna ................................ 30 

3.4 EU:S ASYLRÄTTSLIGA REGLERING OCH ASYL FÖR EU-MEDBORGARE ......................................... 31 
3.4.1 EU:s stadga om grundläggande rättigheter och funktionsfördraget ............................... 31 
3.4.2 Skyddsgrundsdirektivet ..................................................................................................... 32 
3.4.3 Principen om uppenbart ogrundad asylansökan och säkra ursprungsländer .................. 33 

3.5 UTLÄNNINGSLAGEN ..................................................................................................................... 34 
3.5.1 Flyktingbegreppet ............................................................................................................. 34 
3.5.2 Alternativt skyddsbehövande ............................................................................................ 37 
3.5.3 Synnerligen ömmande omständigheter ............................................................................. 38 

3.6 SAMMANFATTANDE KOMMENTAR ............................................................................................... 38 
4 KVINNORS SKYDDSBEHOV ..................................................................................................... 39 

4.1 INLEDNING ................................................................................................................................... 39 
4.2 FEMINISTISK ANALYS AV ASYLRÄTTEN ....................................................................................... 39 
4.3 KÖNSRELATERAD FÖRFÖLJELSE OCH KÖNSSPECIFIK SKYDDSGRUNDANDE BEHANDLING ............ 40 
4.4 SAMMANFATTANDE KOMMENTAR ............................................................................................... 41 

5 TRAFFICKING FÖR SEXUELLA ÄNDAMÅL SOM ASYLGRUND ................................... 42 
5.1 INLEDNING ................................................................................................................................... 42 



  

5.2 UNHCR:S RIKTLINJER OM KÖNSRELATERAD FÖRFÖLJELSE OCH TRAFFICKING ........................... 42 
5.3 MÖJLIGHET TILL SUBSIDIÄRT SKYDD VIA PRINCIPEN OM NON-REFOULEMENT ............................. 44 

5.3.1 Rättslig status och konsekvenser ...................................................................................... 47 
5.4 UPPEHÅLLSTILLSTÅND TILL BROTTSOFFER FÖR MÄNNISKOHANDEL ........................................... 48 
5.5 SAMMANFATTANDE KOMMENTAR ............................................................................................... 50 

6 RÄTTSTILLÄMPNING ............................................................................................................... 51 
6.1 INLEDNING ................................................................................................................................... 51 
6.2 RÄTTSFALLSANALYS AV SVENSKA FALL ...................................................................................... 51 

6.2.1 Mål UM 5345-11, flicka från Rumänien ........................................................................... 51 
6.2.2 Mål UM 8601-17, kvinna och två barn från Nigeria ........................................................ 53 
6.2.3 Mål UM 12168-18, kvinna från Tanzania ........................................................................ 54 
6.2.4 Mål UM 92-17, kvinna från Albanien ............................................................................... 55 
6.2.5 Mål UM 9246-11, kvinna från Mongoliet ......................................................................... 56 
6.2.6 Sammanfattande analys .................................................................................................... 57 

6.3 UTBLICK PÅ INTERNATIONELL PRAXIS ......................................................................................... 59 
6.3.1 AM and BM (trafficked women) Albania CG (2010) UKUT 80 IAC ............................... 59 
6.3.2 Europadomstolen, Siladin v. France (2005) ..................................................................... 60 
6.3.3 Europadomstolen, Rantsev v. Cyprus and Russia (2010) ................................................. 60 

6.4 SAMMANFATTANDE KOMMENTAR ............................................................................................... 61 
7 SLUTSATS ..................................................................................................................................... 63 
KÄLLFÖRTECKNING 



  7 
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1 Inledning 
1.1 Bakgrund 

Varje år beräknas upp till 2,5 miljoner människor falla offer för trafficking och därav vara 

i behov av skydd och fristad. Majoriteten av offren är kvinnor och flickor som utsatts för 

trafficking för sexuella ändamål.1 Trafficking utgör en allvarlig kränkning av 

grundläggande mänskliga rättigheter och är en nutida form av slaveri enligt FN:s 

flyktingkommissariat UNHCR.2 Rätten att söka asyl garanteras i den Allmänna 

förklaringen om de mänskliga rättigheterna3 där det stadgas att var och en har rätt att i 

andra länder söka fristad från förföljelse. Rätten till asyl utgör grunden i FN:s konvention 

om flyktingars ställning och dess protokoll från 1967 (flyktingkonventionen).4 Trots att 

trafficking för sexuella ändamål är utbrett problem är det asylrättsliga skyddet för 

traffickingoffer eller personer som riskerar att utsättas för trafficking ingen självklarhet. 

Det finns emellertid riktlinjer som skapar möjligheten.5 

Trafficking för sexuella ändamål kan ge upphov till skyddsgrundande behandling på 

olika sätt. I denna framställning delar jag upp sådan trafficking i tre kategorier som kan 

orsaka skyddsgrundande behandling. I den första kategorin finns risk för trafficking vid 

ett återsändande för kvinnor som inte tidigare varit utsatta för trafficking men där det 

föreligger vissa faktorer som medför en risk för att så kan ske. Det kan exempelvis röra 

sig om ensamstående kvinnor i vissa regioner där trafficking är ett omfattande problem 

och myndighetsskyddet är svagt. I den andra kategorin finns risken för re-trafficking av 

tidigare traffickingoffer. I den tredje och sista kategorin finns risken för annan 

skyddsgrundande behandling av traffickingoffer som har ett samband med att offret 

tidigare varit utsatt för trafficking för sexuella ändamål. Det kan röra sig om förföljelse i 

form av utfrysning på grund av en stigmatisering av kvinnor som varit inblandad i 

trafficking för sexuella ändamål. Stigmatiseringen och utfrysningen kan sedermera göra 

att kvinnor i den tredje kategorin blir extra utsatta för människohandlare, likt kvinnor i 

 
1 Saito, International Protection for Trafficked Persons and Those who Fear Being Trafficked, 

UNHCR Research Paper No 149, December 2007, s. 1. 
2 UNHCR, Trafficking Guidelines, punkt 2. 
3 Allmän förklaring om de mänskliga rättigheterna, 1948, FN:s generalförsamling resolution 
217A(III). 
4 1951 års konvention och 1967 års protokoll angående flyktingars rättsliga ställning (Convention 
Relating to the Status of Refugees. 
5 UNHCR, Trafficking Guidelines punkt 6. 
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den första kategorin och därigenom riskera att hamna i re-trafficking, likt kvinnor i 

kategori två. I uppsatsen kommer samtliga tre kategorier att behandlas eftersom det ofta 

finns ett nära samband mellan dem men också för att regleringen i många fall är 

överlappande. Det är ändock viktigt att tydliggöra att det är olika typer av 

skyddsgrundande behandling även om alla relaterar till trafficking för sexuella ändamål. 

Det kan även finnas skillnader i rättstillämpningen beroende på vilken kategori kvinnan 

tillhör. 

Asylrätten har fått kritik för att den utgår från ett manligt perspektiv i vad som har 

tolkats som skyddsgrundande behandling. Kvinnors skyddsskäl har inte tillgodosetts i 

asylrätten vilket försvårat möjligheten för kvinnor att söka internationellt skydd.6 

Kvinnor utgör hälften av den totala andelen människor som är på flykt och i behov av 

internationellt skydd. Dock är bara en tredjedel av de asylsökande som når västvärlden 

kvinnor, vilket tyder på att kvinnor har en begränsad möjlighet att söka internationellt 

skydd i väst.7 Kvinnor på flykt är dessutom extra utsatta för att hamna i trafficking för 

sexuella ändamål.8 Vägen för att söka internationellt skydd kantas också många gånger 

av andra riskfaktorer såsom våldtäkt, misshandel och avsaknad av vård vilket kan förklara 

att enbart en tredjedel av västvärldens asylsökande är kvinnor.9 

De senaste decennierna har det efterlysts en ökad genusmedvetenhet i asylrätten vilket 

resulterat i riktlinjer från UNHCR och genusriktlinjer i asylprövningen på nationell 

nivå.10 I uppsatsen kommer det asylrättsliga skyddet för kvinnor i de tre kategorierna att 

behandlas för att dels utröna om de krav som införts på jämställdhet i asylrätten leder till 

att kvinnors skyddsbehov erkänns och tillgodoses, dels exemplifiera och påvisa 

eventuella könsmaktstrukturer. 

 
6 Avsnitt 4.2. 
7 Spijkerboer, Gender and Refugee Status, s. 17. Se även Staffan, A. Över hälften av de asylsökande 

2015 har fått uppehållstillstånd. Sveriges Radio, 9 juni 2020. I artikeln framgår att 1/3 av de 
asylsökande i Sverige 2015 var kvinnor.  

8 Avsnitt 2.3. 
9 Freedman, Gendering the Gendering the International Asylum and Refugee Debate, s. 45. 
10 Spijkerboer, s. 4. Jfr Bexelius, Asylrätt, kön och politik, s. 11. 
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1.2 Begrepp och definitioner  

1.2.1 Genusperspektiv 

Med genusperspektiv avses i uppsatsen en medvetenhet kring maktförhållanden, 

strukturer och könsrelaterad förföljelse men också en förmåga att se kvinnors skyddsskäl 

som egna och inte bara i förhållande till en manlig norm.11  

1.2.2 Trafficking för sexuella ändamål 

Tilläggsprotokollet till FN konventionen om bekämpandet av internationell brottslighet 

(Palermoprotokollet)12 definierar trafficking som en verksamhet, vars främsta syfte är att 

tjäna ekonomiskt på exploatering av människor genom ett handlande bestående i att 

rekrytera, transportera eller motta människor med medel såsom hot, våld, tvång, 

kidnappning, bedrägeri, maktmissbruk, utnyttjande av person i beroendeställning eller 

genom att ge eller få betalt. Syftet med handlingen är att exploatera offret för prostitution 

eller annan form av sexuell exploatering, tvångsarbete, slaveri eller slaveriliknande 

behandling eller organförsäljning.13 I svensk straffrätt används termen människohandel 

synonymt med trafficking.14 Eftersom termen trafficking används i vid bemärkelse för all 

typ av människohandel kommer, för att tydliggöra, termen trafficking för sexuella 

ändamål att användas i denna framställning. Med sexuella ändamål avses exploatering 

för prostitution eller annan form av sexuell exploatering. Termen människohandel 

kommer dock användas i enstaka fall där det är den vedertagna begreppsanvändningen 

som uppehållstillstånd till brottsoffer för människohandel, eller europarådets konvention 

om bekämpande av människohandel. Med re-trafficking avses i uppsatsen enbart 

upprepad trafficking för sexuella ändamål. 

1.2.3 Genus och kön 

Kön och genus är båda begrepp som används för att beskriva könsrelationer och 

maktförhållanden mellan män och kvinnor. Genus (engelskans gender) brukar betecknas 

som det socialt konstruerade könet medan kön (engelskans sex) refererar till det 

biologiska könet. Uppdelningen mellan kön och genus är dock inte oproblematisk och 

 
11 En liknande definition på genusperspektiv ges i Kneebone, Human trafficking and refugee women, 
s. 200. 
12 Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons Especially Women and Children, 

supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime (2000). 
13 Artikel 3 Palermoprotokollet.  
14 4 kap. 1 a § BrB.  



  12 

många forskare menar att uppdelningen ger sken av att kön är rent biologiskt och därför 

”objektivt” och ”riktigt”.15  I själva verket tillskrivs även det biologiska könet egenskaper 

som är socialt konstruerade och uppdelningen mellan kön och genus är i sig en fråga för 

diskursanalys.16  

I svensk lagstiftning återfinns enbart begreppet kön men då i en vid betydelse som 

omfattar såväl biologiska som sociala skillnader.17 Då den svenska regleringen och 

tillämpningen är i fokus används även i uppsatsen begreppet kön i stället för genus. 

Vedertagna begrepp bevaras emellertid som de är, exempelvis genusperspektiv, 

genusrättsvetenskap och könsmaktsordning. Begreppsanvändningen är således inte helt 

konsekvent, ibland används ordet genus istället för kön. 

1.2.4 Skyddsgrundande behandling och skyddsbehövande 
Med skyddsgrundande behandling avses sådan behandling som är förföljelse enligt 

flyktingbegreppet eller behandling som omfattas av skyddet i non-refoulement, d.v.s. 

förbud mot återsändande till slaveri, tortyr och annan omänsklig eller förnedrande 

behandling. En skyddsbehövande är en person som riskerar att utsättas för någon av ovan 

nämna handlingar.  

1.2.5 Könsrelaterad och könsspecifik förföljelse 

Vid ett genusperspektiv på asylrätten är begreppen könsrelaterad förföljelse samt 

könsspecifik förföljelse vanligt förekommande. Begreppen används för att belysa hur 

normer kring kön påverkar asylskäl och används även i denna framställning. 

Könsrelaterad förföljelse betecknar en förföljelse som orsakas av personens kön och 

föreställningarna kring kön. Könsspecifik förföljelse kan definieras som metoden för 

själva förföljelsen, exempelvis våldtäkt eller omskärelse. Även om orsaken till 

förföljelsen inte är könsrelaterad kan således metoden för förföljelsen vara kopplad till 

föreställningen om normer och kön.18 Är förföljelsen könsrelaterad har den således 

koppling till förföljelsegrunden kön medan den könsspecifika förföljelsen inte behöver 

ha det. Eftersom jag i denna framställning behandlar både flyktingbegreppet och andra 

skyddsgrunder kommer jag, istället för könsspecifik förföljelse, att använda könsspecifik 

skyddsgrundande behandling när jag inte uttryckligen pratar om flyktingbestämmelsen. 

 
15 Spijkerboer, s. 6. Bexelius, s. 13. 
16 Spijkerboer, s. 6. 
17 Prop. 2005/06:6, s. 25. 
18 Zimmermann, The 1951 Convention relating to the status of refugees and its 1967 protocol – a 

commentary, s. 410. 
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Begreppsanvändningen är motiverad för att markera att den könsspecifika behandlingen 

inte enbart sker i relation till förföljelse i flyktingbegreppets mening, utan även i samband 

med annan skyddsgrundande behandling. I avsnitt 4.3 redogörs utförligare för 

könsrelaterad förföljelse och könsspecifik skyddsgrundande behandling.  

1.3 Syfte och problemformulering 

Det övergripande syftet med uppsatsen är att utreda huruvida det finns en medvetenhet 

kring genus och ojämlikheter i asylrätten och hur det påverkar tillämpningen av kvinnors 

asylansökan, framförallt vad gäller erkännandet av kvinnors skyddsbehov. I uppsatsen 

kommer det feministiska perspektivet användas för att analysera asylrätten och dess 

tillämpning genom att specifikt undersöka det asylrättsliga skyddet för kvinnor som 

riskerar att utsättas för trafficking för sexuella ändamål, eller som på grund av tidigare 

sådan trafficking riskerar annan skyddsgrundande behandling vid ett återsändande. I 

arbetet utreds om den nuvarande folkrättsliga och svenska asylrättsliga regleringen 

tillgodoser skyddsbehovet för dessa kvinnor. Med den asylrättsliga regleringen avses här 

främst det flyktingrättsliga skyddet enligt flyktingbegreppet och det subsidiära skyddet 

genom principen om non-refoulement. Arbetet kommer även behandla andra rättsliga 

instrument, såsom Palermoprotokollet och Europarådets konvention om 

människohandel19, som i viss mån omfattar internationellt skydd för traffickingoffer. För 

att besvara syftet ska följande frågeställning behandlas: 

Hur tillgodoses skyddsbehovet för kvinnor som söker internationellt skydd 

på grund av trafficking för sexuella ändamål i asylrätten och 

rättstillämpningen? 

1.4 Teori 

1.4.1 MR-perspektiv 

Trafficking är ett brett område som kan behandlas utifrån flera infallsvinklar. De tre 

huvudperspektiven brukar benämnas som ett migrationsrättsligt perspektiv, ett 

brottsförebyggande perspektiv och ett rättighetsperspektiv (MR-perspektiv).20 I det 

migrationsrättsliga perspektivet ligger fokus på att skydda utsatta migranter från att falla 

 
19 Council of Europe Convention on Action against Trafficking in Human Beings (CEST 197) (2005). 
20 Westerstrand, Mellan mäns händer. Kvinnors rättssubjektivitet, internationell rätt och diskurser om 

prostitution och trafficking, s. 190. 
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offer för människohandel i det mottagande landet. Perspektivet företräds också av många 

stater för att förhindra migrationsströmmar genom ökad gränskontroll och åtgärder mot 

illegal invandring.21 I det andra perspektivet, det s.k. brottsförebyggande perspektivet 

läggs störst vikt vid repressiva åtgärder och lagföring av människohandlarnas 

verksamhet. Perspektivet överlappar till viss del det migrationsrättsliga till den del de 

båda perspektiven kan användas av stater för att öka åtgärder mot organiserad brottslighet 

och smuggling vilket leder till ökade gränskontroller. Åtgärderna, som ofta benämns som 

anti-traffickingåtgärder, kan anses legitima utifrån statens intresse att skydda sig mot 

brottslig verksamhet och trafficking. Åtgärderna har emellertid ofta motsatt effekt på 

traffickingoffer.22 Det brottsförebyggande perspektivet genomsyrar Palermoprotokollet 

som behandlas i avsnitt 3.2.4 och har kritiserats för att prioritera staters intresse av skydd 

mot trafficking framför personerna som blivit utsatta.23  

MR-perspektivet fokuserar på traffickingoffret och att trafficking utgör ett brott mot 

mänskliga rättigheter. MR-perspektivet har också utvecklat det asylrättsliga skyddet mot 

tortyr, vilket kan inbegripa trafficking.24 De tre perspektiven ska inte ses som motsatser 

utan angränsar i viss mån varandra, exempelvis genom att det brottsförebyggande 

perspektivet också erkänner trafficking som ett offentligt problem istället för att vara en 

privat angelägenhet. Palermoprotokollet kopplar även samman utsatthet och prostitution 

genom att inbegripa prostitution i traffickingdefinitionen vilket medvetandegör MR-

aspekten av trafficking. Uppdelningen i olika perspektiv påvisar ämnets olika 

angreppssätt och att tyngdpunkten skiftar beroende på vilket perspektiv som tillämpas. I 

denna framställning kommer trafficking att behandlas främst ur ett MR-perspektiv 

eftersom det perspektivet tar störst hänsyn till traffickingoffren, vilket ligger i linje med 

uppsatsens syfte. 

MR-perspektivet kan också användas för att främja kvinnors rättigheter specifikt 

genom att tillämpa existerande MR-konventioner för att tillvarata och skydda kvinnors 

rättigheter.25 Ett MR-perspektiv på trafficking för sexuella ändamål belyser att kvinnor 

som blir offer för trafficking också utsätts för ett brott mot mänskliga rättigheter och ska 

 
21 Westerstrand, s.191.  
22 UNICEF m.fl; Trafficking in Human Beings in South Eastern Europe, 2004, s. 2. 
23 Westerstrand, s. 191. 
24 Se Lambert, McAdam, Fullerton, The Global Reach of European Refugee Law, s. 246. Trafficking 

för sexuella ändamål kopplat till tortyrbestämmelsen behandlas mer i kapitel fem. 
25 Westerstrand, s. 194. 
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ges adekvat skydd därefter.26 MR-perspektivet har således ett nära samband med ett 

feministiskt perspektiv och perspektiven kan därför behandlas parallellt. Det feministiska 

perspektivet kan hjälpa analysen av huruvida användandet av MR-konventioner 

tillgodoser skyddsbehovet för kvinnliga traffickingoffer för sexuella ändamål. 

1.4.2 Feministiskt perspektiv 

Ett feministiskt perspektiv är en del av genusrättsvetenskapen. Genusrättsvetenskap kan 

beskrivas som samlingsnamn för den kunskap som utvecklats genom kvinnorätt, 

feministiska perspektiv och teorier samt normativ feministisk rättsteori.27 Med ett 

feministiskt perspektiv läggs en maktkritisk infallsvinkel på materialet för att studera 

mönster i rätten och rättstillämpningen. Begreppet feminism ger uttryck åt en 

forskningsansats som är kritisk med syfte att synliggöra, analysera och förändra 

maktstrukturer som är förenade med kön.28 Det finns ett flertal feministiska teorier, och 

jag har valt att främst tillämpa radikalfeminismen i det feministiska perspektivet i denna 

framställning. Radikalfeminismen har uppmärksammat uppdelningen av rätten mellan 

offentlig och privat. Den privata sfären, såsom hemmet och familjen, har många gånger 

inte varit underkastad rättslig reglering vilket främst har påverkat kvinnor negativt.29 

Begreppsbildningen privat/offentligt är också central för att förklara problemen i 

asylrätten förenat med kvinnors skyddsskäl. Radikalfeminismen har vidare sin 

utgångspunkt i en könsmaktsordning (patriarkat), som betyder att män har en överordnad 

ställning och makt med vilken män upprätthåller ett förtryck av kvinnor.30 På grund av 

radikalfeminismens utgångspunkt i en strukturell maktobalans mellan könen samspelar 

teorin med uppsatsens syfte att utreda huruvida det finns en medvetenhet kring dessa 

maktobalanser i, och vid tillämpningen av, asylrätten.  

Förutom könsmaktsordningen är den manliga normen och rättslig autonomi två 

centrala begrepp inom genusrättsvetenskapen som kommer användas i uppsatsen. 

Begreppet den manliga normen beskriver att det främst är mäns uppfattningar, behov och 

konflikter som är beaktade i rätten. Avsaknaden av kvinnlig representation under såväl 

folkrätten som den nationella rättens utveckling har resulterat i en rätt där det manliga 

könet blivit det objektiva och allmängiltiga, medan det kvinnliga könet fått motsatt 

 
26 A st. 
27 Gunnarsson, Svensson, Käll & Svedberg, Genusrättsvetenskap, s. 39. 
28 A.a. s. 29.  
29 Charlesworth & Chinkin, s. 44. 
30 Gunnarsson, Svensson, Käll & Svedberg, s. 47. SOU 2005:66. 
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position och associerats med det icke-allmängiltiga.31 Rättssubjektets autonomi är 

uppfattningen att alla människor i grunden är lika och behandlas lika rättsligt. Idén om 

den manliga normen har emellertid öppnat upp för att rättens könsneutralitet och tanken 

på rättssubjektets autonomi kan ifrågasättas. Genom formellt lika regler synliggörs inte 

den manliga normen utan rätten kan uppfattas som jämlik men leda till ett missgynnande 

av kvinnor i praktiken, eftersom kvinnors verklighet passar dåligt in i rättsreglernas 

koncept.32 Ett annat centralt begrepp inom den feministiska teoribildningen är 

hora/madonnakomplexet som belyser könskonstruktioner baserat på kvinnlighet genom 

uppdelningen i bra (madonnan) och dåliga (horan) kvinnor.33 Hora/madonna-komplexet 

är relevant i diskussionen kring sexualitet och kvinnor vilket i hög grad berörs vid 

trafficking för sexuella ändamål.  

Det feministiska perspektivet utgör dels en ansats till teoretiskt angreppsätt som 

beskrivits ovan, dels en metod för hur materialet i uppsatsen kommer behandlas vilket 

redogörs närmare i nästa avsnitt. Genom perspektivets kritiska angreppsätt synliggörs de 

utmaningar som finns i den nuvarande asylrättsliga regleringen för kvinnor som riskerar 

utsättas för trafficking för sexuella ändamål, eller annan skyddsgrundande behandling 

relaterad till tidigare trafficking. 

1.5 Metod och material 

Det folkrättsliga materialet kommer tolkas med hjälp av Wienkonventionen om 

traktaträtten (Wienkonventionen)34 eftersom det är den vedertagna metoden för 

tolkning.35  Wienkonventionen klarlägger frågor såsom validitet, tolkning, godkännande, 

tillägg, uteslutande och upphävande av traktat. Den grundläggande tolkningsmetoden 

framgår av artikel 31 i Wienkonventionen som stadgar att traktat ska tolkas konformt med 

gängse språkbruk, sammanhanget och traktatets ändamål och syfte. Att traktat ska tolkas 

ändamålsenligt möjliggör en dynamisk tolkning där rättigheterna i ett traktat utvecklas 

över tid och i enighet med den allmänna utvecklingen på människorättsområdet.36 En stat 

ger sitt medgivande att bli bunden av traktatet genom undertecknande, ratificering, 

 
31 Gunnarsson, Svensson, Käll & Svedberg, s. 64. 
32 Gunnarsson, Svensson, Käll & Svedberg, s. 62 ff. Charlesworth & Chinkin, s. 17. 
33 Westerstrand, s. 20. 
34 Vienna Convention on the Law of Treaties (1969). 
35 Charlesworth & Chinkin, s. 96. 
36 Ds 2019:23 s. 38. Se även Bexelius, s. 73. 
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acceptans, godtagande eller anslutning.37 För att förstå det folkrättsliga systemets 

rättskällor används också artikel 38.1 i stadgan för den Internationella domstolen (ICJ)38 

som erkänner traktat, sedvänja, allmänna rättsprinciper, rättsliga avgöranden och doktrin 

från de mest kvalificerade publicisterna som källor att beakta vid rättstillämpningen. 

Artikel 38.1 (d) i stadgan för ICJ fastställer att rättsliga avgöranden och doktrin är 

subsidiära till primärkällorna traktat, sedvana och allmänna rättsprinciper och kan 

användas för att avgöra innehållet i primärkällorna. Traktat är till skillnad från lagar 

endast bindande för de anslutande parterna och kan jämföras med ett avtal. Endast i 

undantagsfall som när traktatet erkänts som sedvanerätt kan en tredje part åläggas 

rättigheter och skyldigheter i enlighet med traktatet.39 

Sedvanerätten är bindande för alla stater och utvecklas genom enhetlig och konsekvent 

statlig praxis och opinio juris som betyder att en stat handlar utifrån uppfattningen att 

man måste handla så enligt en lag eller norm.40 Ett exempel på sedvanerätt är principen 

om non-refoulement som kommer behandlas mer i avsnitt 3.2.3. Icke bindande 

folkrättsliga instrument brukar benämnas ”soft law” och kan exempelvis utgöras av 

förklaringar, resolutioner och uttalanden som har till syfte att utveckla folkrätten och 

skapa förväntningar på framtida åtgärder.41 Uppdelningen ”soft law” och s.k. ”hard law” 

har kritiserats eftersom stater kan ignorera normativa regler med hänvisning till deras 

icke-bindande natur samtidigt som soft law används till, enligt staten, mindre viktiga 

rättsområden, exempelvis våld mot kvinnor, eller när det finns en motvilja att bli rättsligt 

bunden.42   

Till hjälp att analysera gällande rätt på området kommer jag utgå från den 

rättsdogmatiska metoden. Rättsdogmatisk metod brukar beskrivas som att fastställa och 

systematisera gällande rätt utifrån rättskällorna.43 Jag har valt en vidare rättsdogmatisk 

metod som inte bara ska fastställa och systematisera rätten utan även analysera och 

kritisera den, ibland kallat rättsanalytisk metod.44 Tanken med metoden är att sätta in 

rätten i sin kontext, att bedöma konsekvensen av olika lösningar samt att kritiskt granska 

 
37 Artikel 11 Wienkonventionen.  
38 Statute of the International Court of Justice (1945). 
39 Charlesworth & Chinkin s. 63. 
40 North Sea Continental Shelf cases (Federal Republic of Germany/Denmark; Federal Republic of 

Germany/ The Netherlands) 41 ILR 29 (1969), Nicaragua v. United States case Nicaragua v. United 
States (Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua) 76 ILR 349 (1986). 

41 Charlesworth & Chinkin, s. 66.  
42 A st. 
43 Sandgren, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, s. 49. 
44 Sandgren, s. 51. 
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och utveckla rätten.45 Den kritiska granskningen kommer bestå av ett feministisk 

perspektiv av asylrätten som presenterades i avsnitt 1.4.2 ovan. Den feministiska analysen 

kommer göras med hjälp av bland annat Hilary Charlesworth och Christine Chinkins46 

och Thomas Spijkerboers verk.47 Båda verken är idag 20 år gamla och den feministiska 

teoribildningen har utvecklats sedan dess. Charlesworth, Chinkin och Spijkerboer 

skapade emellertid en ny agenda genom den feministiska analysen av folkrätten och 

flyktingrätten som la grunden för senare doktrin, som också används i uppsatsen, att 

bygga vidare på. En feministisk analys av folkrätten har enligt Charlesworth och Chinkin 

bland annat till syfte att bryta ner de direkta och indirekta värdena av folkrättsliga system, 

utmana deras ställning som objektiva och rationella eftersom rättsreglerna är skapade av 

en begränsad homogen bas av människor. Att utreda avsaknaden av folkrättslig reglering 

är ett annat sätt att angripa det folkrättsliga systemet; varför är vissa aktiviteter 

underkastade folkrättslig reglering medan andra inte är det?48 

Genom att anlägga ett kritiskt perspektiv kan materialet analyseras ur en viss synvinkel 

vilket möjliggör en undersökning av hur eventuella strukturer och fördomar påverkar 

rättstillämpningen. För att undersöka sådana strukturer är det intressant att använda 

rättsligt material från lägre instans.49 Det saknas vägledande svensk praxis från 

Migrationsöverdomstolen i frågan om trafficking som grund för asyl. Även om ett 

prejudikatfall varit tillgängligt skapar en undersökning av underrättspraxis mer material 

vilket ger bättre underlag för att undersöka strukturer i rättstillämpningen. Genom att 

enbart granska ett eller ett fåtal prejudikatfall skulle det vara svårt att påvisa strukturer. 

En analys av underrättspraxis får anses gå utanför rent rättsdogmatisk metod eftersom det 

undersökta materialet inte är rättskällor enligt rättskälleläran.50 Dessutom kommer 

materialet från migrationsdomstolarna vara begränsat och kan inte ensamt ge en bild av 

gällande rätt. Syftet med det feministiska perspektivet är emellertid inte att fastställa 

gällande rätt utan att undersöka eventuella mönster och strukturer i asylrätten, genom att 

studera tillämpningen av trafficking som asylgrund.51 En enbart rättsdogmatisk metod 

skulle inte kunna användas för att analysera detta varför arbetet kombinerar den 

 
45 Westerstrand, s. 31.  
46 Charlesworth & Chinkin. 2000, The boundaries of international law, a feminist analysis. 
47 Spijkerboer. 2000, Gender and Refugee Status. 
48 Charlesworth & Chinkin, s 60 f. 
49 Svensson, Genusrättsvetenskap och juridiska metoder, s. 309. 
50 Gunnarsson, Svensson, Käll & Svedberg, s. 38. 
51 Gunnarsson, Svensson, Käll & Svedberg, s. 71. 
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rättsdogmatiska metoden med ett feministiskt perspektiv. Förutom svensk 

underrättspraxis analyseras ett vägledande brittiskt avgörande52 och två avgöranden från 

Europadomstolen53 som behandlar trafficking utifrån tortyrförbudet och slaveriförbudet. 

Europadomstolens domar är viktiga för rättsutvecklingen och en rättskälla i Sverige 

varför det är motiverat att ha med fallen för att utreda gällande rätt. Det brittiska 

avgörandet är inte en rättskälla i Sverige men kan vara intressant att analysera i 

jämförande syfte för att påvisa en möjlig alternativ tillämpning av asylrätten i mål som 

rör trafficking för sexuella ändamål. Det brittiska common-law systemet skiljer sig 

emellertid till stor del från det svenska rättssystemet varför inga slutsatser kan dras av att 

enbart jämföra ett fall. Trots dessa skillnader kan utblicken på brittisk praxis motiveras 

för att påvisa hur domskäl och strukturer i rättstillämpningen skiljer sig åt.  

Visst material som används i uppsatsen brukar termer såsom ”sexarbetare” och ”arbeta 

med prostitution” när författaren av materialet behandlar prostitution och trafficking. Jag 

försöker i möjligaste mån tydliggöra att det är källans begreppsanvändning och inte min, 

då en sådan användning tar ställning för att prostitution kan vara frivilligt. Varför en sådan 

begreppsanvändning kan bli problematiskt i asylrättsliga fall behandlas mer längre fram 

i avsnitt 5.2 och 6.2.6.  

Slutligen ska nämnas problematiken med att jämföra alla som inte är män i gruppen 

”kvinnor”. En sådan gruppering blir ofta homogen och tar inte någon hänsyn till ras, 

etnicitet, klass eller kast, sexuell läggning, könsidentitet, funktionsnedsättningar, välstånd 

eller geografisk plats.54 En internationell tillämpning av feministiska teorier och 

perspektiv riskerar privilegiera vissa kvinnor på bekostnad av andra kvinnor.55 

Utmaningen består i att utveckla ett feministiskt perspektiv som medvetandegör 

skillnader mellan kvinnor men som ändå kan vara universellt tillämpbar. I arbetet 

kommer således det feministiska perspektivet vara intersektionellt och ta hänsyn till att 

flera av maktfaktorerna ovan (ras, etnicitet, klass etc.) kan samspela.56 Det är emellertid 

enbart gruppen kvinnor som kommer studeras i materialet och därför kommer den 

feministiska analysen missa viktiga faktorer. Trots att kategorin kvinnor riskerar att få ett 

 
52 AM and BM (trafficked women) Albania CG (2010) UKUT 80 IAC.  
53 Siladin v. France (Application no. 73316/01), 26 October 2005. Rantsev v. Cyprus and Russia 
(application no. 25965/04), 7 January 2010 
54 Charlesworth & Chinkin, s. 2. 
55 Charlesworth & Chinkin, s. 55. 
56 Kneebone, Human trafficking and refugee women, s. 200. 
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smalt perspektiv kan det ändå vara motiverat att göra en sådan uppdelning för att belysa 

en marginalisering av kvinnor generellt i det folkrättsliga och nationella rättssystemet. 

1.6 Avgränsningar 

I uppsatsen kommer trafficking för sexuella ändamål av kvinnor att behandlas. Den 

kartläggning av trafficking som behandlas i kapitel två visar att trafficking för sexuella 

ändamål är den vanligaste formen av trafficking i såväl Sverige som Europa och kvinnor 

är den betydande majoriteten av de utsatta.57 På grund av uppsatsens syfte är det motiverat 

att undersöka den typ av trafficking som främst drabbar kvinnor. Annan typ av trafficking 

såsom organförsäljning och påtvingat arbete behandlas inte. I första hand utgår 

framställningen från kvinnor över 18 år. Minderåriga flickor som utsatts för trafficking 

för sexuella ändamål behandlas emellertid i vissa fall som vuxna, både i doktrin, rättsliga 

instrument58 och i praktiken i anti-traffickingåtgärder eller brist på sådana.59 Avsaknaden 

av en tydlig distinktion mellan flickor och kvinnor i trafficking är givetvis problematisk, 

framförallt eftersom flickor ska behandlas utifrån ett barnrättsperspektiv. I arbetet 

fokuseras dock på kvinnor som är över 18 år, varför barnrättsperspektivet inte kommer 

behandlas ytterligare. Avgränsningen är motiverad utifrån uppsatsens syfte och 

omfattning. I den svenska rättsfallsanalysen i kapitel sex rör det första fallet en flicka 

under 18 år. Fallet är intressant att analysera trots uppsatsens avgränsning till vuxna 

kvinnor eftersom flickan i fallet beviljas uppehållstillstånd på grund av trafficking för 

sexuella ändamål trots att hon är en EU-medborgare. 

Skiljelinjen mellan prostitution och trafficking kan vara hårfin varför de inte går att 

avskilja helt. Frågan är komplex och en enhetlig skiljelinje saknas. Det finns i huvudsak 

två rådande uppfattningar, den första som menar att prostitution till sin natur är påtvingad 

och därför aldrig frivillig. Den andra uppfattningen är att det är en del av varje vuxen 

människas privatliv och sexuella självbestämmande att ha friheten att välja att jobba med 

att sälja sex eller inte.60 På grund av frågans komplexitet finns ingen ambition att i denna 

framställning utreda de två uppfattningarna närmare. Syftet är att medvetandegöra en 

 
57 Avsnitt 2.3. 
58 UNHCR, Trafficking Guidelines, punkt 18. 
59 Se avsnitt 2.3 om exploatering av minderåriga och brist på åtgärder för minderåriga i prostitution. 
60 Askin & Koening, Women and international human rights law: Vol. 2 International courts, 
instruments, and organizations and select regional issues affecting women, s. 495. 



  21 

gränsdragningsproblematik och att ordet trafficking kommer användas som en bredare 

term av sexuell exploatering där prostitution i vissa fall ingår.  

Som nämnts i avsnitt 1.4.1 angränsar trafficking till flera rättsområden, och kan därför 

behandlas ur flera infallsvinklar. De straffrättsliga reglerna behandlas inte i detta arbete, 

men i viss mån berörs området vad gäller uppehållstillstånd i samband med utredning av 

människohandelsbrott. Arbetet behandlar trafficking för sexuella ändamål utifrån 

asylrätten och undersöker därigenom vilket internationellt skydd individen har mot att 

återsändas till ett land där hen riskerar att utsättas för trafficking, re-trafficking eller annan 

förföljelse på grund av tidigare trafficking. Det är därför av vikt att avgränsa 

undersökningen till sådan skyddsgrundande behandling som aktualiseras vid ett 

återsändande. Uppsatsen är därför även avgränsad till att behandla trafficking eller 

skyddsgrundande behandling i personens hemland eller det land personen sänds till. 

Härav kommer inte heller svenska medborgares skydd mot trafficking i Sverige att 

behandlas. 

1.7 Disposition 

Inledningsvis kommer i kapitel två en bakgrund till trafficking att ges. Därefter kommer 

skyddsgrunderna och andra relevanta bestämmelser för uppehållstillstånd kopplat till 

trafficking för sexuella ändamål att behandlas utifrån flyktingkonventionen, 

Palermoprotokollet, Europarådets konventioner, relevant EU-rätt och slutligen 

utlänningslagen (2005:716) (UtlL). I kapitel fyra behandlas kvinnors skyddsbehov och 

den feministiska kritiken av asylrätten. Tillsammans med kapitel tre och fyra utreds 

därefter i kapitel fem frågeställningens första del, d.v.s. hur den asylrättsliga regleringen 

tillgodoser skyddsbehovet kvinnor som riskerar för trafficking för sexuella ändamål eller 

annan skyddsgrundande behandling på grund av tidigare sådan trafficking. Vidare i 

kapitel sex analyseras rättstillämpningen i traffickingmål för att besvara frågeställningens 

andra del, om skyddet tillgodoses i rättstillämpningen. Fokus ligger här på den svenska 

rättstillämpningen men en internationell utblick ges i jämförandesyfte. Avslutningsvis 

ges i kapitel sju en sammanfattning av arbetets slutsatser och slutgiltiga bedömning 

utifrån arbetets syfte att utreda huruvida det finns ett genusperspektiv i asylrätten idag 

och hur det påverkar tillämpningen och erkännandet av kvinnors asylskäl och 

skyddsbehov.   
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2 Trafficking för sexuella ändamål 

2.1 Inledning  

I detta kapitel ges en bakgrund till trafficking för sexuella ändamål. I första delen 

redovisas statistik på området och i den andra delen redogörs för trafficking för sexuella 

ändamåls olika former som identifierats i globala rapporter. Syftet med kapitlet är att 

åskådliggöra traffickingens omfattning, former och komplexitet.  

2.2 Omfattning  

Det är svårt att få rättvisande siffor på omfattningen av trafficking för sexuella ändamål. 

Dels beror detta på att olika länder har olika definitioner på trafficking, dels för att antalet 

identifierade fall många gånger är beroende av myndigheternas data och således endast 

visar de fall som konstaterats av myndigheterna. Många rapporter redovisar inte hur data 

samlats in eller vilken metod som använts vilket försvagar värdet av statistiken.61 I vissa 

länder accepteras inte att män kan vara offer för trafficking för sexuella ändamål vilket 

också kan påverka statistiken och mörkertalet.62 För att ändå ge en lägesbild har UNHCR 

bedömt att den transnationella människohandeln uppgår till mellan 800 000 till 2,5 

miljoner fall per år. Som konstaterat inledningsvis är majoriteten kvinnor som tvingas till 

trafficking för sexuella ändamål.63 I Sverige rapporterades mellan 249 – 481 fall av 

misstänkt människohandel år 2019.64 Minst 92 % av de rapporterade individerna var 

kvinnor som utsatts för trafficking för sexuella ändamål. De vanligaste ursprungsländerna 

hos de vuxna offren var Rumänien, Nigeria och Bulgarien.65 Gemensamt för hela EU är 

 
61 Kelly, 2005, "’You Can Find Anything You Want’: A Critical Reflection on Research on 

Trafficking in Persons within and into Europe", s. 236. 
62 U.S. State Department's Office to Monitor and Combat Trafficking in Persons. 2019. Trafficking 

in persons report, s. 2 f. 
63 Saito, s. 1. 
64 Jämställdhetsmyndigheten. 2020. Misstänkta fall för människohandel 2019. Migrationsverket. 

2020. Stadig ökning av anmälningar om människohandel. Sandra Frost Regional samordnare för 
arbetet mot människohandel, Region Stockholm, Migrationsverket, e-postkonversation den 19 maj 
2020. Anledningen till att siffrorna skiljer sig åt beror troligtvis på myndigheternas olika metod för 
att identifiera offer enligt Catrin Sandman, Kvalificerad utredare prostitution & människohandel, 
Jämställdhetsmyndigheten (e-postkonversation 2 juni 2020). Jämställdhetsmyndigheten identifierar 
via regionkoordinatorer medan Migrationsverket identifierar offer i asylprocessen.  

65 Jämställdhetsmyndigheten, Misstänkta fall för människohandel 2019. 
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att trafficking för sexuella ändamål är den vanligaste formen av trafficking och 

majoriteten av offren är kvinnliga EU-medborgare.66  

2.3 Globala rapporter om trafficking för sexuella ändamål 

Trafficking bygger enligt Palermoprotokollets definition på ett maktmissbruk där 

personens individuella utsatthet utnyttjats av människohandlaren.67 Den individuella 

utsattheten exemplifieras av FN:s organ för brott och droger (UNODOC) som sjukdom, 

social eller språklig isolering, fattigdom, graviditet, kön, ålder, kultur, eller illegal status. 

Vidare kan uppmärksammas att de faktorer som skapar individuell utsatthet och ökar 

risken för trafficking påverkar grupper som redan saknar makt och status oproportionellt 

hårt. Dessa grupper är kvinnor, barn, migranter, flyktingar, fördrivna personer, etc.68 

Avsaknaden av ett fungerande rättssystem är en annan faktor som drabbar redan utsatta 

grupper såsom kvinnor oproportionellt hårt. 69 Kvinnor som flyr ensamma eller med barn 

är extra utsatta för att hamna i trafficking för sexuella ändamål.70 I Nigeria, som är ett 

vanligt ursprungsland för kvinnliga traffickingoffer i Europa, rekryteras kvinnor av 

människohandlarna och förs till Europa där dom tvingas betala av sin skuld för resan 

genom trafficking för sexuella ändamål. Förutom den ekonomiska skulden kan även 

ritualer såsom Voodoo användas för att hindra kvinnorna från att söka myndigheternas 

skydd i Europa.71 Brittiska migrationsmyndigheten, Home Office, har listat relevanta 

faktorer för att bedöma risken för re-trafficking vid ett återsändande. Förutom ekonomisk 

skuld till människohandlaren är viktiga faktorer att beakta huruvida offret vittnat mot 

människohandlaren, dennes makt och kunskap om offrets familj och bakgrund, offrets 

ålder, civilstånd och kontaktnät.72 

Rumänien och Montenegro är två länder i Europa som inte når upp till miniminivåerna 

för bekämpandet av trafficking. 73 I Rumänien listas omfattande korruption, underlåtenhet 

att prioritera trafficking och reformer som försvagat brottsbekämpandet som faktorer till 

 
66 Europol Public Information. 2016. Situational report on trafficking in human beings in the EU, s 3. 
67 UNODC, Issue Paper, Abuse of a position of vulnerability and other “means” within the definition 

of trafficking in persons (2012), s. 13. Kneebone, s. 203. 
68 UNODC, Issue Paper, s. 13. 
69 U.S., Trafficking in persons report, s. 58. 
70 A.a. s. 65. 
71 Home Office. 2019. Country Policy and Information Note Nigeria: Trafficking of women, s. 15. 
72 A.a. s. 10. 
73 U.S., Trafficking in persons report, s 334, 392. 
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trafficking.74 Observatörer vittnar om traffickingbrott bland myndighetspersonal, och 

myndigheternas brister i förebyggande åtgärder som att identifiera offer. Den 

identifiering som sker är först efter att förundersökning inletts. Inte sällan ges böter till 

kvinnor i prostitution, även minderåriga, utan att undersöka indikationer på trafficking.75 

Även i Montenegro kunde observatörer vittna om en otillräcklig identifiering av 

traffickingoffer och en oförmåga av regeringen att minska efterfrågan på sexuell 

exploatering.76 Trots de omfattande traffickingproblemen i Rumänien och Montenegro 

bedöms båda dessa länder som säkra och att asylansökningar därifrån ska ses som 

uppenbart ogrundade vilket behandlas mer i nästa kapitel. 

2.4 Sammanfattande kommentar 
Redogörelsen i kapitlet har visat att trafficking för sexuella ändamål är ett 

världsomspännande problem som främst drabbar kvinnor. Det finns ett stort behov av 

internationell reglering och skydd för traffickingoffer för sexuella ändamål och personer 

som löper risk att utsättas för sådan trafficking. I nästkommande kapitel analyseras hur 

den relevanta regleringen och rättstillämpningen ser ut. Analysen sker med utgångspunkt 

i det feministiska perspektivet.  

 
74 U.S., Trafficking in persons report, s. 391. 
75 A.a. s. 392. 
76 A.a. s. 334. 
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3 Rättslig reglering 

3.1 Inledning 
I kapitel två har redogjorts för omfattningen av trafficking för sexuella ändamål och 

därigenom skyddsbehovet för de individer som riskerar utsättas för sådan behandling eller 

andra allvarliga övergrepp till följd av tidigare trafficking för sexuella ändamål. Det är 

därför relevant att i följande kapitel behandla det skydd som finns idag. De relevanta 

instrument som kommer att behandlas är FN:s flyktingkonvention eftersom den är det 

centrala instrumentet i asylrätten som legat till grund för skyddsgrundsdirektivet och 

svenska utlänningslagens flyktingbestämmelser som också behandlas i kapitlet. Förutom 

möjligheten till skydd genom flyktingbestämmelsen föreskriver förbudet mot 

återsändande till tortyr och slaveri (non-refoulement) en ytterligare möjlighet till skydd, 

så kallat subsidiärt skydd, eller alternativt skydd som det benämns UtlL, vilket behandlas 

i avsnitt 3.2.3. Det subsidiära skyddet i EKMR genom tortyr- och slaveriförbudet. utreds 

också i avsnitt 3.3.2 Förutom dessa instrument finns relevanta bestämmelser i FN:s 

Palermoprotokoll och Europarådets konvention om människohandel som i viss mån 

behandlar skydd för traffickingoffer.  

Vidare tas relevanta bestämmelser upp om rätten till asyl och skyddet från tortyr från 

EU:s stadga och funktionsfördrag samt EU:s skyddsgrundsdirektiv och de principer i EU-

rätten som påverkar möjligheten till internationellt skydd. I avsnitt 3.5 behandlas slutligen 

de svenska reglerna i UtlL. Först behandlas skyddsgrunderna i UtlL:s fjärde kapitel; 

flykting, alternativt skyddsbehövande som behandlar det subsidiära skyddet via non-

refoulement samt övrigt skyddsbehövande. Därefter behandlas möjligheten till 

uppehållstillstånd på grund av synnerligen ömmande omständigheter i UtlL 5 kap. 6 §. 

3.2 FN instrument 

3.2.1 Flyktingdefinitionen enligt flyktingkonventionen 

I den Allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna följer av artikel 14.1 att var 

och en har rätt att i andra länder söka asyl från förföljelse. Rätten att söka asyl är 

grundbulten i asylrätten och flyktingkonventionen. I flyktingkonventionen framgår 

förutom definitionen av en flykting även staternas skyldigheter gentemot flyktingar.  
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Av artikel 1 A(2) i flyktingkonventionen definieras flykting som en person som: 

känner välgrundad fruktan för förföljelse på grund av sin ras, religion, 
nationalitet, tillhörighet till viss samhällsgrupp eller politiska åskådning 
befinner sig utanför det land, vari han (min kursivering) är medborgare, 
samt är ur stånd att eller på grund av sådan fruktan, som nyss sagts, icke 
önskar att begagna sig av sagda lands skydd, eller den som , utan att vara 
medborgare i något land, till följd av händelser som förut sagts befinner sig 
vari han tidigare haft sin vanliga vistelseort, samt är ur stånd att eller på 
grund av sådan fruktan, som nyss sagts, icke önskar återvända dit.  

Grund för flyktingskap kan också uppstå genom händelser som inträffar när personen 

befinner sig utanför hemlandet. Personen skyddsskäl har då uppstått sur place.77 

3.2.2 UNHCR:s dokuments rättsliga ställning 
Till skillnad från majoriteten av FN:s konventioner finns inget övervakningsorgan som 

granskar att flyktingkonventionen efterlevs i de anslutande staterna. Rättslig vägledning 

får istället hämtas från FN:s flyktingkommissariat UNHCR som är flyktingkonventionens 

beskyddare och ger rättslig vägledning som konventionsstaterna förväntas följa.78 

UNHCR får sitt mandat genom artikel 35 i flyktingkonventionen. I UNHCR:s stadga som 

antogs av FN:s generalförsamling 1950 framgår att UNHCR ska verka för genomförandet 

och ratificerandet av internationella konventioner för flyktingars skydd, övervaka 

tillämpningen samt ge förslag på rättsliga ändringar i konventionerna (sedermera 

flyktingkonventionen).79 Till hjälp att tolka flyktingkonventionen finns UNHCR:s 

handbok från 197980, utöver denna har UNHCR upprättat vägledande riktlinjer för att 

tillgodose en mer enhetlig och icke diskriminerande rättstillämpning av 

flyktingkonventionen. De vägledande riktlinjer som är aktuella i denna framställning 

behandlar könsrelaterad förföljelse (2002)81 och trafficking (2006) 82.  

UNHCR:s dokument anses utgöra rättskällor i svensk praxis och litteratur83 men det 

är otydligt hur dokumenten sinsemellan, och generellt, ska placeras i en rättskällehierarki. 

Frågan är vilka rättsliga effekter UNHCR:s dokument har utifrån den folkrättsliga 

 
77 UNHCR, Handbok, punkt 94–96 och artikel 5 skyddsgrundsdirektivet.  
78 UNHCR, www.unhcr.org/1951-refugee-convention.  
79 UN General Assembly, Statute of the Office of the United Nations High Commissioner for 
Refugees, 14 December 1950, A/RES/428(V). 
80 UNHCR, Handbook and guidelines on procedures and criteria for determining refugee status, 
1979, HCR/1P/4/ENG/REV. 3 (ny upplaga 2011). 
81 UNHCR, Gender Guidelines.  
82 UNHCR, Trafficking Guidelines.  
83 MIG 2006:1. Bexelius, s 60. Thorburn Stern & Wikström, Migrationsrätt – skyddsbehov och 

trovärdighet, s. 146. 
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tolkningsmetoden. UNHCR:s dokument är normativa och skrivna de lege ferenda i syfte 

att utveckla folkrätten. UNHCR har själva uttryckt ett ansvar för doktrinen på området.84 

Även om UNHCR:s dokument skulle gå att likställa med doktrin kvarstår problemet att 

artikel 38.1 i stadgan för ICJ hänvisar till doktrin utvecklad i medlemsstaterna och inte 

av ett internationellt organ.85 Dessutom avses doktrin som beskriver rätten de lege lata i 

syfte att tolka primärkällorna och inte litteratur som ger förslag på ändringar av rätten.86 

Det kan således vara svårt att tillämpa stadgan för ICJ:s definition av doktrin på 

UNHCR:s dokument. ICJ:s systematik kan emellertid kritiseras för att enbart erkänna 

redan etablerade principer och doktrin i staterna som rättskälla. En sådan systematik 

riskerar vidmakthålla förhärskande maktsystem inom rätten.87  

UNHCR:s dokument kan alternativt anses konstruera en form av ”soft law” genom sin 

uppgift att utveckla flyktingrätten och något som staterna förväntas följa.88 UNHCR:s 

dokument uppstår inte heller isolerade från rättsutvecklingen generellt utan de 

vägledande riktlinjerna är ofta relaterade till staternas tolkningsfrågor i den nationella 

rättstillämpningen. Ståndpunkter på nationell nivå kan antingen antas eller motsättas i 

dokumenten.89 I svenska förarbeten är dokumenten en grundpelare för tolkningen av 

flyktingkonventionen och stor vikt läggs vid att den svenska regleringen ska överens-

stämma med UNHCR:s dokument.90  

Sammanfattningsvis kan handboken och riktlinjerna anses utgöra soft law enligt 

folkrättens källor med en särskild ställning som UNHCR själv beskriver som 

doktrinskapande. I praktiken fyller dokumenten en viktig vägledande roll i asylrätten och 

att utröna det komplexa skyddet för kvinnor som utsatts för trafficking för sexuella 

ändamål varför dokumenten är av stor vikt i denna framställning. 

3.2.3 Principen om non-refoulement 

I artikel 33 i flyktingkonventionen finns principen non-refoulement som uttrycker ett 

förbud mot att återsända flyktingar eller asylsökande till ett land där de riskerar utsättas 

för övergrepp mot någon av de i flyktingkonventionen stadgade skyddsgrunderna. 

 
84 UN General Assembly, Note on International Protection (submitted by the High Commissioner), 
2 August 1989, A/AC.96/728, punkt 3.  
85 Stadgan för ICJ 38.1(d) “highly qualified publicists of the various nations”. 
86 Lewis, UNHCR and International Refugee Law, s 61. 
87 Charlesworth & Chinkin, s 79. 
88 Lewis, 62. 
89 A.a s. 60 f. 
90 Prop 2005/06:6 s. 20. 
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Bestämmelse i artikel 33 är inte absolut utan undantag får göras om personen kan utgöra 

en fara i mottagandelandet.91 Flyktingkonventionen ska läsas i ljuset av den allmänna 

utvecklingen på människorättsområdet och senare tillkomna konventioner ska också 

tillämpas i asylbedömningen.92 I artikel 3 i FN:s konvention mot tortyr och annan grym, 

omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning (tortyrkonventionen)93 

föreligger ett absolut förbud mot återsändande av en person till ett land där denne riskerar 

utsättas för tortyr eller annan omänsklig eller förnedrande behandling. Artikel 7 i FN:s 

internationella konvention om medborgerliga och politiska rättigheter (ICCPR)94 stadgar 

också ett förbud mot tortyr eller grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller 

bestraffning. Non-refoulement bestämmelsen i tortyrkonventionen och ICCPR är, till 

skillnad från flyktingkonventionens bestämmelse, absolut och en del av sedvanerätten. 

Tortyrförbudet och non-refoulement utgör en tvingande folkrättslig norm vilket betyder 

att den inte får inskränkas och att den är bindande för alla stater.95 Det föreligger således 

ett absolut förbud att återsända en individ till ett land där han eller hon riskerar utsättas 

för tortyr eller andra allvarliga kränkningar av sina mänskliga rättigheter. Förutom tortyr 

nämns slaveri som ett övergrepp där det föreligger non-refoulement enligt UNHCR,96  

vilket också framgår i artikel 5 i afrikanska stadgan om mänskliga rättigheter97. Principen 

om non-refoulement ställer inga krav på orsakssamband utan fokuserar enbart på 

huruvida det finns en risk för sådana allvarliga övergrepp. Eftersom bestämmelsen har en 

absolut ställning får den inte begränsas på grund av personens uppförande vilket betyder 

att även en person som begått grova brott eller folkmord är skyddad av principen.  

3.2.4 Palermoprotokollet 

Palermoprotokollet innehåller den första internationellt vedertagna definitionen av 

trafficking. Sverige har ratificerat konventionen och protokollet.98 Definitionen, som tas 

upp mer ingående i avsnitt 1.2.2, är att rekrytera, transportera eller motta människor 

genom våld eller tvång i syfte att exploatera personen genom bland annat trafficking för 

 
91 Bexelius, s. 65. 
92 Bexelius, s. 68. 
93 Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment 
(1984). 
94 International Covenant on Civil and Political Rights (1966). 
95 Shaw, International Law, s 93. 
96 Lauterpacht, E & Bethlehem, D. The scope and content of the principle of non-refoulement: 
Opinion, s. 132. 
97 African Charter on Human and Peoples' Rights (1981). 
98 Bet. 2003/04:JuU6 och rskr. 2003/04:23. 
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sexuella ändamål.99 Konventionen innehåller både förebyggande och brottsbekämpande 

åtgärder men också regler om skydd av brottsoffer som utsätts för trafficking. 

Konventionens primära fokus är emellertid brottsbekämpning.100 Artikel 5 som reglerar 

kriminaliseringen av trafficking är skriven i ”ska” form och ställer således ett tvingande 

krav på medlemsstaterna. Artikel 6 som reglerar skydd för traffickingsoffer är däremot 

skriven i mer skönsmässiga termer, som exempelvis att staterna ”ska överväga” att 

implementera åtgärder som ger traffickingoffer möjlighet att återhämta sig. 

Bestämmelserna gällande skydd för traffickingoffer kan beskrivas som något de 

anslutande staterna rekommenderas göra av välvilja snarare än faktiska krav som kan leda 

till ansvarsutkrävande.101 

3.3 Europarådets konventioner 
3.3.1 Europarådets konvention om bekämpande av människohandel 

Medan Palermoprotokollets främsta fokus ligger på de brottsbekämpande aspekterna av 

trafficking fokuserar Europarådets konvention om bekämpande av människohandel desto 

mer på trafficking ur ett MR-perspektiv och således frågan om skydd för traffickingens 

offer. I ingressen till Europarådets konvention om bekämpande av människohandel 

poängteras att trafficking utgör en allvarlig kränkning av mänskliga rättigheter och att de 

övergripande målen måste vara brottsoffrens rättigheter, skydd av brottsoffer och åtgärder 

för att bekämpa trafficking. Konventionen uppmärksammar också sambandet mellan 

trafficking och jämställdhet.102 Konventionen kan delas upp i tre delar där den första 

fokuserar på förebyggande åtgärder såsom nationellt samarbete, minskning av efterfrågan 

och stärkt gränskontroll och identifiering för att upptäcka misstänkt trafficking (utan att 

det påverkar den fria rörligheten). Den andra delen kan beskrivas som skyddet för 

brottsoffers rättigheter och skyddsåtgärder för dessa genom identifiering av brottsoffer, 

skydd och tid för återhämtning samt uppehållstillstånd kopplat till deras situation som 

brottsoffer, vilket regleras i artikel 14. Uppehållstillstånd ska beviljas antingen när den 

behöriga myndigheten anser att brottsoffrets vistelse är nödvändig på grund av hens 

personliga situation eller när den behöriga myndigheten anser att hens vistelse krävs för 

 
99 Artikel 3 (a) Palermoprotokollet.  
100 UNHCR Trafficking Guidelines, punkt. 7 
101Jayasinghe & Baglay "Protecting Victims of Human Trafficking Within a 'Non-Refoulement' 
Framework: is Complementary Protection an Effective Alternative in Canada and Australia?", s. 493.  
102 Se ingressen, artikel 1 och 6 Europarådets konvention om bekämpande av människohandel. 
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att bistå det straffrättsliga förfarandet.103 Medlemsstaten kan också välja att bevilja 

uppehållstillstånd på båda grunderna ovan.104 Uppehållstillstånd enligt artikel 14 kommer 

behandlas mer i avsnitt 5.4. Den sista delen behandlar de straff- och processrättsliga 

delarna av trafficking. Konventionen har också ett oberoende övervakningsorgan 

(GRETA) som kan jämföras med övervakningssystemen hos FN:s MR-kommittéer.105  

GRETA har mandat enligt konventionen och skickar ut frågor till respektive regering, 

utvärderar svaren och gör studiebesök.106 

3.3.2 Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna 

Sverige har, liksom alla medlemmar i Europarådet, ratificerat EKMR och är bundna att 

följa konventionen.107 I Sverige utgör konventionen svensk lag,108 och intar en viktig 

ställning eftersom enskilda har talerätt och således kan pröva sin asylansökan genom 

Europadomstolen om de nationella rättsmedlen uttömts.109 Konventionen är emellertid 

inte ett asylrättsligt instrument och ger inget uttryckligt skydd till flyktingar. Genom 

tortyrförbudet i artikel 3 har dock domstolen prövat frågan om internationellt skydd och 

därigenom också utvecklat asylrätten.110 I artikel 3 framgår att ingen får utsättas för tortyr 

eller omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning. Tortyrförbudet är även 

här absolut vilket framgår genom derogationsförbudet i artikel 15 EKMR. 

Europadomstolen har i ett stort antal fall tagit upp frågan om utvisning kopplat till 

artikel 3 och har uttalat ett absolut förbud mot avvisning, utvisning eller utlämning till ett 

land där personen riskerar utsättas för sådan behandling som avses i artikel 3.111 I praxis 

har domstolen slagit fast att bestämmelsen ska förbehållas allvarliga fall, och 

tortyrbegreppet ska förbehållas de allra grövsta fallen som förorsakar ett mycket allvarligt 

och grymt lidande.112 Den asylsökande har bevisbördan för att risk för tortyr eller andra 

 
103 Artikel 14 Europarådets konvention om bekämpande av människohandel. 
104 GRETA. 2019. 9th General report on GRETA’s activities, p 157. 
105 Planitzer, “GRETA’s First Year of Work: Review on the monitoring of implementation of the 
Council of Europe Convention on Action against Trafficking in Human Beings”, s 34. 
106 Artikel 36 – 38 Europarådets konvention om bekämpande av människohandel. 
107 Samtliga medlemsstater går att finna på www.coe.int/sv/web/portal/47-members-states. 
108 SFS 1994:1219. 
109 Artikel 34 – 35 EKMR.  
110 Lambert, McAdam, Fullerton, The global reach of European Refugee Law, s 247. 
111 Soering v. United Kingdom (Application no. 14038/88), 7 july 1989, var det första fallet där 

domstolen stadgade att utlämning kan konstituera ansvar för medlemsstaten under artikel 3. I Ahmed 
v Austria (Application No. 25964/941996), 17 December 1996, utvecklades ansvaret i artikel 3 till 
att också omfatta ett förbud mot återsändande där individen riskerade illabehandling av icke statlig 
aktör.  

112 Ireland v. United Kingdom (application no.  5310/71), 18 January 1978, p. 167. 
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allvarliga kränkningar föreligger. I RC v.  Sweden har Europadomstolen emellertid 

fastställt att bevisbördan övergår till staten om personen som riskerar återsändas 

inkommit med medicinskt intyg på tidigare tortyr.113 Trafficking för sexuella ändamål 

omfattas också av förbudet mot slaveri och annat tvångsarbete i artikel 4 EKMR.114 

Slaveriförbudet är precis som tortyrförbudet absolut. Artikel 4 och förhållandet till 

trafficking för sexuella ändamål kommer behandlas mer i avsnitt 6.3. 

3.4 EU:s asylrättsliga reglering och asyl för EU-medborgare 
3.4.1 EU:s stadga om grundläggande rättigheter och funktionsfördraget 
I Europeiska unionens fördrag (FEU)115 stadgas i artikel 3 att unionen ska erbjuda sina 

medborgare frihet, säkerhet och rättvisa utan inre gränser, där den fria rörligheten 

garanteras men att åtgärder får vidtas avseende exempelvis gränskontroll och asyl. I 

unionens stadga om de grundläggande rättigheterna (stadgan)116 finns en bestämmelse 

om asyl i artikel 18 som föreskriver att asylrätten ska garanteras med iakttagande av 

flyktingkonventionen och i enighet med FEU och unionens funktionsfördrag (FEUF)117. 

Begreppet europeisk asyl introducerades i artikel 78 FEUF för att beskriva det 

gemensamma asylrättsliga system som EU ska erbjuda tredjelandsmedborgare. 

Tredjelandsmedborgare ska förstås som alla medborgare som inte är medborgare i ett EU-

land.118 I vissa direktiv omfattas inte heller Schengenmedborgare i definitionen av 

tredjelandsmedborgare.119 Asylrätten enligt EU-rätten omfattar således enbart andra än 

EU-medborgare. Exkluderingen av EU-medborgare motiveras enligt det EU 

gemensamma asylsystemet (CEAS) av premissen om ömsesidigt förtroende mellan 

medlemsstaterna att samtliga respekterar, skyddar och uppfyller grundläggande 

rättigheter för sina medborgare. En sådan premiss förutsätter således att EU-medborgare 

inte är i behov av asyl. Vidare motiveras exkluderingen genom den fria rörligheten. Man 

 
113 RC v. Sweden (application no. 41827/07), 9 March 2010, p. 53. 
114 Rantsev v. Cyprus and Russia, p. 282. 
115 Fördraget om den europeiska unionen. 
116 Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna (2010/c 83/02). 
117 Fördraget om den Europeiska unionens funktionssätt. 
118 Artikel 3.1 direktivet om varaktigt bosatta (2003/109/EG). EU-medborgare definieras i 20.1. 
FEUF. 
119 Europeiska Kommissionen, European Migration Network Glossary. Third-country national. Se 
exempelvis artikel 3.1 återvändandedirektivet (2008/115/EG) där tredjelandsmedborgare definieras 
som alla som inte är EU-medborgare eller medborgare i en Schengenstat. Schengen-området 
omfattar EU, Island, Norge, Lichtenstein och Storbritannien.  
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menar att det inte finns något behov för EU-medborgare att kunna söka asyl eftersom de 

ändå fritt får röra sig och bosätta sig i hela EU.120 Även i EU-länder där tillräckliga 

garantier för mänskliga rättigheter existerar är det mindre betänkligt att likställa 

rörelsefrihet med asyl.121 I flyktingkonventionen finns ingen motsvarande begränsning 

och UNHCR har riktat kritik mot en europeisk asyl som presumerar alla EU-länder som 

säkra.122 

Det finns emellertid praxis från EU-domstolen då det ömsesidiga förtroendet inte 

förelegat gällande överföringar till Grekland enligt Dublinförordningen123 i de förenade 

målen C-411/10 och C-493/10 N.S. och M.E124. I målet konstaterade EU-domstolen att 

tortyrförbudet i stadgan125 utgör ett hinder för en medlemsstat att överföra en asylsökande 

till en annan medlemsstat där det finns alvarliga brister i mottagandet och den 

asylsökande därför skulle riskera utsättas för tortyr eller annan omänsklig eller 

förnedrande behandling.126 Även om domen behandlar överföring av asylsökande enligt 

Dublinförordningen stipulerar domen en möjlighet att använda tortyrförbudet på ett 

liknande sätt för att hindra återsändande av EU-medborgare till medlemsstater där det 

förekommer sådana brister som står i strid med tortyrförbudet. Domen verkar dock inte 

lett till sådana bedömningar i den svenska rättstillämpningen vilket analyseras i kapitel 

sex.  

3.4.2 Skyddsgrundsdirektivet 
Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/95/EU (skyddsgrundsdirektivet) reglerar 

förutsättningarna för uppehållstillstånd för flyktingar och andra skyddsbehövande. 

Skyddsgrundsdirektivet innehåller minimiregler för medlemsstaterna vad gäller asyl. För 

att definieras som flykting eller annan skyddsbehövande enligt artikel 2 ska personen vara 

en tredjelandsmedborgare. I skälen till direktivet framgår att flyktingkonventionen utgör 

grunden för den internationella flyktingrätten.127 Artikel 9.2 skyddsgrundsdirektivet 

stadgar att förföljelse kan tas i uttryck som sexuellt våld eller könsspecifik förföljelse.128 

 
120 Lambert, McAdam, Fullerton, s. 232. 
121 A st. 
122 Lambert, McAdam, Fullerton, s. 213. 
123 Europaparlamentets och rådets förordning 604/2013/EU den 26 juni 2013. 
124 Förenade målen N.S. v. United Kingdom och M.E. v. Ireland, C-411-10 och C-493-10 (2011). 
125 Artikel 4 stadgan. 
126 C-411-10 och C-493-10, domskälen p. 106. 
127 Skäl nr 3 skyddsgrundsdirektivet. 
128 Artikel 9.2 (a), 9.2 (f) skyddsgrundsdirektivet  
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Likt flyktingkonventionen så omfattas såväl statlig som icke-statlig förföljelse.129 I  

artikel 15 stadgas ett tortyrförbud som även omfattar skydd mot återsändande om 

personen riskerar dödsstraff, avrättning eller allvarligt individuellt hot till följd av en 

internationell eller intern väpnad konflikt, d.v.s. subsidiärt skydd.  

3.4.3 Principen om uppenbart ogrundad asylansökan och säkra 
ursprungsländer 

Som nämnts ovan beviljas EU-medborgare generellt inte asyl i en annan medlemsstat 

vilket framgår av definitionen av skyddsbehövande i skyddsgrundsdirektivet och 

protokollet till Amsterdamfördraget (Aznarprotokollet)130 Skyldigheterna enligt 

flyktingkonventionen kvarstår emellertid för medlemsstaterna och en individuell 

prövning ska göras av sökandes skyddsskäl. Utgångspunkten är dock att ansökan ska ses 

som uppenbart ogrundad.131  

En annan EU-princip som begränsar möjligheten till asyl är principen om säkra 

ursprungsländer. Med säkra ursprungsländer menas tredjeland där det på grund av den 

rättsliga situationen, det demokratiska systemet och avsaknad av skyddsgrundande 

behandling generellt ska beaktas som säkert att återvända till.132 Genom att klassificera 

länder som säkra ursprungsländer kan asylprocessen och återsändandet påskyndas i dessa 

fall enligt artikel 37.1 asylprocedurdirektivet.133 I praktiken innebär det att en ansökan 

som avslagits som uppenbart ogrundad får verkställas innan beslutet vunnit laga kraft.134 

Tidigare fanns möjlighet att begränsa klassificeringen till att enbart gälla för en viss del 

av landet eller en viss grupp, men att exempelvis utsatta grupper såsom minoriteter, 

kvinnor eller barn inte skulle presumeras ha uppenbart ogrundade ansökningar. Denna 

möjlighet togs dock bort i och med omarbetningen av asylprocedurdirektivet.135 Flera 

länder inom EU/EES-området har genomfört asylprocedurdirektivets regler om säkra 

ursprungsländer genom att upprätta en lista med länder som bedömts som säkra.136  De 

länder som bedöms som säkra är bland annat Albanien vars utbredda trafficking-

 
129 Artikel 6 skyddsgrundsdirektivet. Jfr UNHCR, Handbok, punkt 65. 
130 Amsterdamfördraget om ändring av fördragen om europeiska unionen, fördragen om upprättandet 

av europeiska gemenskaperna och vissa akter som hör samman med dem (1997), Protokoll C om 
asyl för medborgare i europeiska unionens medlemsstater (Aznarprotokollet). 

131 Sandesjö & Wikrén, Utlänningslagen en kommentar s. 170. Jfr Aznarprotokollet. 
132 Artikel 37.1 och bilaga 1 asylprocedurdirektivet. 
133 Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/32/EU den 26 juni 2013. 
134 8 kap. 19 § UtlL. Jfr art 46.5 och 46.6 asylprocedurdirektivet.  
135 Ds 2020:2 s. 26. 
136Europeiska kommissionen, En EU-förteckning över säkra ursprungsländer, 
https://ec.europa.eu/home-affairs/. 
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problematik redogörs för i kapitel sex och Montenegro som har behandlats i kapitel två. 

Sverige har för närvarande ingen förteckning över säkra ursprungsländer vilket gör att 

Sverige inte får bedöma en asylansökan som uppenbart ogrundad med hänvisning till 

principen om säkert ursprungsland.137 Ett lagförslag på en sådan förteckning har 

emellertid lagts fram i Ds 2020:2 som i skrivande stund är under beredning.138 I såväl 

Sverige som Europa generellt är de vanligaste ursprungsländerna för kvinnliga 

traffickingoffer andra EU-länder. Dessa kvinnor har därav en mycket begränsad 

möjlighet att söka internationellt skydd i ett annat land i unionen på grund av principen 

om uppenbart ogrundad ansökan för EU-medborgare. Europarådet har uttalat att utsatta 

grupper, däribland tortyr- och traffickingoffer ska undantas från uppenbart ogrundade 

ansökningar.139 En förteckning över säkra ursprungsländer riskerar att schablonisera 

asylprocessen ytterligare.140 Dessutom skulle förteckningen i Sverige troligtvis, i likhet 

med andra EU-länder, inkludera länder med utbredda traffickingproblem och därigenom 

än mer begränsa möjligheten till asylrättsligt skydd för traffickingoffer. 

3.5 Utlänningslagen  

3.5.1 Flyktingbegreppet  

Den svenska flyktingrätten har sin utgångspunkt i folkrätten och huvudprincipen om non-

refoulement som nämnts ovan i avsnitt 3.2.3. I och med Sveriges ratificerande av 

flyktingkonventionen föreligger en folkrättslig förpliktelse att bevilja internationellt 

skydd i enighet med flyktingkonventionen. Av Wienkonventionen om traktaträtten följer 

vidare att en stat som ratificerat konventionen är juridiskt bunden att följa den oavsett hur 

den nationella lagstiftningen ser ut. 141 Sveriges förpliktelser enligt flyktingkonventionen 

och sedvanerätten angående non-refoulement kan alltså inte frångås med hänvisning till 

nationell lag. Flyktingdefinitionen i UtlL överensstämmer i huvudsak med 

flyktingdefinitionen i flyktingkonventionen. I UtlL står, till skillnad från 

flyktingkonventionen, kön och sexuell läggning uttryckligen i lagtexten som exempel på 

 
137 C-404/17, A mot Migrationsverket, p. 31. 
138 Ds 2020:2. Remissinstanserna lämnade svar den 31 mars 2020. 
139 Europarådets resolution 1471, oktober 2005, punkt 8.12. 
140 Flera remissinstanser, bland annat Amnesty International, UNHCR och Advokatsamfundet ställer 

sig kritiska till förslaget och framförallt risken av schabloniserad tillämpning där många sökande 
vars asylskäl kommer fram sent i processen riskerar återsändas trots skyddsskäl. 

141 Artikel 26 och 27 Wienkonventionen om traktaträtten.  



  35 

tillhörighet till viss samhällsgrupp. I 4 kap. 1 § UtlL definieras flyktingbegreppet enligt 

följande: 

En person som befinner sig utanför det land som utlänningen är 
medborgare i, därför att han eller hon känner välgrundad fruktan för 
förföljelse på grund av ras, nationalitet, religiös eller politisk uppfattning 
eller på grund av kön, sexuell läggning eller annan tillhörighet till en viss 
samhällsgrupp, och inte kan, eller på grund av sin fruktan inte vill, begagna 
sig av detta lands skydd. 

De tre rekvisiten som ska uppnås är att personen känner välgrundad fruktan, att det finns 

risk för förföljelse vid en framåtsyftande bedömning på grund av någon av 

förföljelsegrunderna. Nedan ska de tre rekvisiten utredas närmare.  

Välgrundad fruktan innefattar ett subjektivt och ett objektivt moment. Sökanden ska 

känna fruktan för förföljelse från det land hen söker skydd ifrån samt att det finns 

objektiva fakta om hemlandet som stödjer denna fruktan.142 

Förföljelse. En förutsättning för att en utlänning ska kunna definieras som flykting är 

att åtgärderna som utlänningen riskerar att utsättas för bedöms som förföljelse. Begreppet 

förföljelse har medvetet inte definierats i flyktingkonventionen för att göra begreppet 

anpassningsbart till förändringar i rättsutvecklingen och sökandes individuella skäl.143 

Det ska emellertid röra sig om hot mot liv och frihet eller en åtgärd som kränker 

grundläggande fri- och rättigheter för att karaktäriseras som förföljelse.144 Förföljelse 

utgår i normalfallet från en statlig aktör. Förföljelse från en icke statlig aktör kan ge 

upphov till skyddsgrund om staten misslyckas med att skydda individer från förföljelsen, 

antingen på grund av att staten inte vill eller kan hjälpa till. Det är därför av vikt, men inte 

ett krav, att den sökande har försökt söka myndighetsskydd.145 

Bedömningen är framåtsyftande och görs utifrån risken för framtida förföljelse. Att 

sökanden redan utsatts för förföljelse är således inte tillräckligt för att uppnå rekvisitet, 

men är ett indicium som väger tungt vid den framåtsyftande bedömningen. Tidigare 

förföljelse utgör ett s.k. prima facie-bevis, så till vida förhållandena i övrigt i landet är 

desamma.146 Prima facie-bevis kan förklaras som ett faktum som vid första anblick 

bevisar situationen och som därav behöver motbevisas för att inte gälla i det aktuella 

 
142 UNHCR, Handbok, punkt 37 – 42. Sandesjö & Wikrén, s. 174 ff.  
143 UNHCR, Handbok, punkt 52. Sandesjö & Wikrén, s. 178. 
144 UNHCR, Handbok, punkt 52. 
145 Zimmermann, The 1951 Convention relating to the status of refugees and its 1967 protocol – a 

commentary, s. 415. Crawley, Refugees and gender: law and process, s. 58. 
146 Sandesjö & Wikrén, s. 176.  
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fallet. I doktrin anses bevis om tidigare förföljelse i normalfallet vara tillräckligt för att 

presumera framtida risker.147 I skyddsgrundsdirektivet anses tidigare förföljelse vara en 

”allvarlig indikation” på att fruktan är välgrundad.148 Migrationsöverdomstolen har å sin 

sida bedömt tidigare förföljelse som en ”indikation” för framtida förföljelse men att så 

inte behöver vara fallet.149 Riskbedömningen för framtida förföljelse kan jämföras med 

riskbedömningen avseende tortyr där det i RC v. Sweden fastslagits att bevisbördan 

övergår om det finns ett medicinskt intyg som styrker den tidigare tortyren.  

Förföljelsegrund. En utlänning är endast flykting om den fruktade förföljelsen går att 

härleda till en av förföljelsegrunderna ras, nationalitet, religiös eller politisk uppfattning 

eller på grund av kön, sexuell läggning eller annan tillhörighet till en viss samhällsgrupp. 

Begreppen ras och nationalitet omfattar såväl socialt konstruerade uppfattningar som 

härstamning, etnicitet, medborgarskap och ursprung. Religiös uppfattning innebär 

religionsutövande, privat tro och tillskriven tro på grund av andras misstankar. Politisk 

uppfattning kan vara nära angränsande till religion och omfattar också egen åskådning 

och utövning liksom tillskriven politisk åskådning. Skyddsgrunden tillhörighet till viss 

samhällsgrupp, där kön och sexuell läggning räknas upp explicit i UtlL kan också vara 

kategoriseringar på grund av en grupps gemensamma bakgrund, samhällsklass, social 

status, funktionsnedsättning, eller föreningsengagemang i exempelvis fackliga 

organisationer eller MR-organisationer.150 Med en viss (engelskans particular) grupp 

avses gruppens identifierbarhet och inte dess storlek.151  

Slutligen ska det finnas ett samband mellan orsakerna för förföljelse och förföljelsen 

eller mellan orsakerna för förföljelse och bristen på skydd från förföljelse. Exempelvis 

kan det röra sig om en förföljelse från en icke statlig aktör som inte kan knytas till en 

förföljelsegrund, men statens ovilja att ge individen skydd från förföljelsen kan däremot 

knytas till någon av förföljelsegrunderna. I ett sådant fall utgör förföljelsen grund för 

flyktingskap.152  

I den svenska flyktingdefinitionen finns ingen uttrycklig exkludering av EU-

medborgare likt skyddsgrundsdirektivet eftersom man inte använder termen 

 
147 Sandesjö &Wikrén, s. 176. Författarna hänvisar till Grahl Madsen, A. 1966. The Status of 
Refugee in International Law och Hathaway, J.C. 1991. The law of refugee status.  
148 Artikel 4.4 skyddsgrundsdirektivet. 
149 MIG 2007:16. 
150 UNHCR, Handbok, punkt 77. 
151 Sandesjö & Wikrén, s. 184.  
152 A.a. s. 183.  
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tredjelandsmedborgare. Istället används termen utlänning. Det saknas definition av 

utlänning i UtlL. Termen verkar emellertid användas i en vidare bemärkelse än 

tredjelandsmedborgare och användas även för EU/EES-medborgare.153 Av ordalydelsen 

borde ordet utlänning öppna för en vidare tolkning än tredjelandsmedborgare eftersom 

utlänning inte uttryckligen utesluter EU-medborgare, men någon reell skillnad verkar inte 

finnas. Härtill kan tilläggas att svenska förarbeten hävdar att såväl UtlL:s som 

skyddsgrundsdirektivets flyktingdefinition är avspeglingar av flyktingkonventionen trots 

direktivets exkludering av EU-medborgare.154 Denna uppenbara skillnad verkar inte 

reflekterats närmare av lagstiftaren.  

3.5.2 Alternativt skyddsbehövande 

I 4 kap. 2 § UtlL stadgas att en person som inte bedöms som flykting är alternativt 

skyddsbehövande om personen löper risk för behandling i strid med tortyrförbudet eller 

om personen i egenskap av civilperson skulle löpa en allvarlig risk att skadas med 

anledning av en yttre eller inre väpnad konflikt. Bestämmelsens första led om tortyr har 

sin grund i artikel 3 EKMR och motsvarar artikel 15 (a) och (b) skyddsgrunds-

direktivet.155 Andra ledet om skydd på grund av väpnad konflikt har sin grund i 

artikel 15 (c) skyddsgrundsdirektivet.156 Vid bedömning av risken för tortyr eller annan 

omänsklig eller förnedrande behandling ska såväl tortyrkonventionen, EKMR som 

ICCPR beaktas.  

Tidigare fanns ytterligare en skyddsgrundsbestämmelse, övrigt skyddsbehövande som 

innehöll skyddsbestämmelser som inte omfattades av skyddsgrundsdirektivet.157 Där 

reglerades bland annat skydd på grund av miljökatastrof och svåra motsättningar i 

hemlandet. Bestämmelsen om övrigt skyddsbehövande gäller inte för närvarande på 

grund av begränsningslagen (2016:752).158 

 
153 Se exempelvis UtlL 2 kap 8 § ”en utlänning som är EES-medborgare”. 
154 Prop. 2009/10:31 s. 102. 
155 Prop. 1996/97:25 s. 100. När Sverige införde tortyrbestämmelsen via propositionen la man till 

omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning i bestämmelsen för att harmonisera med 
artikel 3 EKMR. Prop. 2009/10:31, s. 118. Vid införandet av skyddsgrundsdirektivet konstaterades 
att UtlL:s tortyrbestämmelse i 4:2 överensstämde med artikel 15 skyddsgrundsdirektivet. 

156 Prop. 2009/10:31 s. 118. 
157 UtlL 4 kap. 2 § a. 
158 Begränsningslagen (SFS 2016:752) gäller fram till juni 2021 (SFS 2019:486). 
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3.5.3 Synnerligen ömmande omständigheter 

Om uppehållstillstånd inte kan beviljas enligt någon av skyddsgrundsbestämmelserna i 

UtlL 4 kap. 1–2 §§ får uppehållstillstånd beviljas om det föreligger synnerligen ömmande 

omständigheter enligt 5 kap. 6 § UtlL. Av MIG 2007:33 och MIG 2009:3 framhålls att 

5 kap. 6 § UtlL inte är en skyddsgrund utan är avsedd att användas för situationer där 

skälen inte når upp till en skyddsgrund. Personens hälsotillstånd, anpassning till Sverige 

och situationen i hemlandet är omständigheter som räknas upp i lagrummet. Av 

ordalydelsen ”synnerligen” förstås att bestämmelsen är av undantagskaraktär och dess 

restriktiva tillämpning framgår även av MIG 2007:15. 

Genom begränsningslagen (2016:752) 11 § har lagstiftaren begränsat möjligheten till 

uppehållstillstånd genom 5 kap. 6 § UtlL till att enbart gälla undantagsfall där Sverige 

skulle bryta mot ett konventionsåtagande om uppehållstillstånd inte beviljades. Här kan 

anmärkas att enbart sådana konventionsåtaganden som är införlivade i svensk rätt kan ge 

rätt till uppehållstillstånd. I första hand avses EKMR men även Europarådets konvention 

om bekämpande av människohandel tas upp som exempel. Flyktingkonventionen och 

tortyrkonventionen ska endast användas i undantagsfall. 159 

3.6 Sammanfattande kommentar 
Redogörelsen av den rättsliga regleringen på området kan sammanfattas med att den 

svenska UtlL idag avspeglar EU-rättens minimiregler via skyddsgrundsdirektivet. EU:s 

asylrättsystem har, genom principer uppenbart ogrundad ansökan och säkra 

ursprungsländer snarare begränsat asylrätten än utvidgat den. Detta påverkar kvinnliga 

traffickingoffer som är EU-medborgare i stor utsträckning vilket kommer analyseras mer 

i avsnitt 5.3. En förteckning över säkra ursprungsländer i Sverige skulle ytterligare 

begränsa tillgången till rättsmedel och möjligheterna till skydd. Genomgången i kapitlet 

möjliggör, tillsammans med den feministiska analysen i efterföljande kapitel, att i kapitel 

fem analysera hur dessa rättsliga instrument används i förhållande till trafficking för 

sexuella ändamål och därigenom besvara frågeställningens första del om skyddsbehovet 

tillgodoses i asylrätten för kvinnor som söker asyl på grund av trafficking för sexuella 

ändamål.   

 
159 Prop. 2015/16:174 s. 78. 
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4 Kvinnors skyddsbehov 

4.1 Inledning 

I detta kapitel behandlas orsakerna till kvinnors flykt och förföljelse. Som stadgats 

tidigare har förföljelsebegreppet lämnats öppet för att möjliggöra anpassning till 

rättsutvecklingen. Trots begreppets möjlighet till tolkningsutrymme har kvinnors orsaker 

till flykt historiskt sett inte ansetts utgöra förföljelse i flyktingkonventionens mening.160 

I kapitlets andra del behandlas begreppen könsrelaterad förföljelse och könsspecifik 

skyddsgrundande behandling som kan användas i den asylrättsliga tillämpningen för att 

uppmärksamma kvinnors skyddsbehov specifikt. 

4.2 Feministisk analys av asylrätten 

Avsaknaden av kvinnor i folkrättens utveckling har enligt radikalfeminismen skapat ett 

smalt manligt perspektiv av rätten där manliga erfarenheter utgjort normen för 

flyktingrätten och kvinnor nekats skydd genom att skyddsgrundande behandling mot 

kvinnor inte getts samma erkännande.161 Som exempel på det manliga perspektivet kan 

nämnas den uttryckliga definitionen av en flykting som en ”han” i flyktingkonventionen 

och att kön som förföljelsegrund aktivt valdes bort vid konventionens skapande eftersom 

könsdiskriminering ansågs utgöra en nationell och inte en internationell angelägenhet.162 

Skyddsgrundande behandling har också delats upp genom distinktionen offentligt/privat 

där den privata sfären syftar till hushålls- och familjelivet. Uppdelningen har skapat 

diskriminering av kvinnor eftersom kvinnor har varit, och i viss mån fortfarande är, 

avskärmade från den offentliga sfären. Således har en stor del av kvinnors liv utelämnats 

från internationellt rättsligt skydd och upprättelse.163 Utvecklingen av kvinnors 

rättigheter har emellertid utökat skyddet till att även gälla handlingar i den privata sfären 

men den underliggande uppdelningen mellan offentligt och privat finns kvar. Våld och 

skyddsgrundande behandling mot kvinnor som exempelvis kvinnlig könsstympning, 

arrangerade äktenskap, påtvingad abort eller graviditet, har ofta bedömts som händelser i 

 
160 UNHCR, Gender Guidelines, punkt 5.  
161 Charlesworth & Chinkin, s. 1. Freedman, s. 69. Spijkerboer, s. 1. 
162 Spijkerboer, s. 1. Idag är kön en etablerad förföljelsegrund enligt UNHCR. 
163 Freedman, s. 77. 
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den ”privata sfären” och därför inte utgjort grund för vare sig statlig intervention, eller 

rättslig reglering på nationell eller internationell nivå.164 Trots att många av dessa 

handlingar är utbredda så ses de fortfarande som privata händelser istället för systematiskt 

skyddsgrundande behandling.165 Ett exempel på detta synsätt är att sexuellt våld mot 

kvinnor i många fall ses som personliga eller privata handlingar och därav mindre 

allvarliga övergrepp medan sexuellt våld mot män i regel tolkas som tortyr.166 En sådan 

uppdelning ses även i svenska förarbeten vid införandet av kön som förföljelsegrund.167  

Den manliga normen tillsammans med uppdelningen av händelser som 

privata/offentliga underminerar en könsneutral tillämpning av asylrätten vilket resulterat 

i att kvinnors erfarenheter av kränkande behandling och övergrepp inte ansetts vara 

relevanta i den asylrättsliga kontexten.  

4.3 Könsrelaterad förföljelse och könsspecifik skyddsgrundande 

behandling 

Formen för den skyddsgrundande behandlingen kan ta olika uttryck beroende på vilket 

kön den utsatta personen har och kallas då könsspecifik. Könsrelaterad förföljelse är 

istället en förföljelse som sker på grund av personens presumerade könstillhörighet. 

Freedman ger som exempel en kvinna som blir förföljd på grund av att hon bryter mot 

klädkoden att bära hijab. Kvinnan utsätts för förföljelse i form av trakasserier från polisen. 

Förföljelsen är könsrelaterad, eftersom enbart kvinnor omfattas av klädkoden och bär 

hijab, men inte könsspecifik, eftersom det inte är uteslutande ena könet som blir utsatt för 

polistrakasserier.168 UNHCR har identifierat könsspecifik skyddsgrundande behandling i 

ett antal former såsom könsstympning, våldtäkt och trafficking för sexuella ändamål.169 

Vidare stadgar UNHCR att utvecklingen av internationella mänskliga rättigheter och den 

internationella straffrätten ska tas med i tolkningen av flyktingdefinitionen i fall där det 

finns en möjlighet att skyddsgrunden baseras på kön.170 

Många gånger är det svårt att i praktiken skilja på vad som är orsakerna (könsrelaterad) 

och vad som är formen (könsspecifik) för den skyddsgrundande behandlingen. 

 
164 Freedman, s. 45. 
165 A.a s. 79. 
166 Spijkerboer s. 128 ff. 
167 Prop. 2005/06:6 s. 22. 
168 Freedman, s. 48. 
169 UNHCR, Gender Guidelines, punkt 9. 
170 Zimmerman, s. 409. 
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Gemensamt är emellertid tanken att begreppen ska belysa att det finns former av 

skyddsgrundande behandling som är ett resultat av könsrelaterade strukturer och 

maktobalanser i samhället. Tanken med begreppen könsrelaterad och könsspecifik 

behandling är, å ena sidan, att visa att de våldshandlingar kvinnor utsätts för inte är privata 

angelägenheter utan en del av en större struktur där kvinnor har begränsad tillgång till 

politisk, ekonomisk och social makt i förhållande till män.171 Uppdelningen är å andra 

sidan inte helt oproblematisk eftersom det finns en risk att dela upp asylfall mellan 

”normala” och ”könsrelaterade/könsspecifika” och därmed marginalisera kvinnors 

skyddsgrund till att enbart vara en följd av deras kön. Som exempel kan nämnas det 

tidigare fallet med kvinnan som vägrade följa lagregler om hijab och därför blev förföljd 

av polis. Vägran att följa sådana lagar skulle också kunna ses som ett politiskt uppror mot 

att staten har tvingande klädkoder och följaktligen falla in under politisk förföljelse.  

Vidare blir konstruerandet av skyddsskäl som könsrelaterade/könsspecifika eller 

normala ofta problematiskt i rättstillämpningen menar Spijkerboer. Handlingar som i 

princip uteslutande drabbar kvinnor ses som specifika för kvinnor och därför inte något 

som passar in i den normala kategorin av asylrätten. Fall som räknas som normala och 

inom asylrättens kärnområde bedöms rättsligt som oproblematiska (även om de kan leda 

till ett negativt beslut), medan speciella fall kräver att den sökande måste komma över 

fler hinder för att ens visa den asylrättsliga relevansen av deras fall. Lyckas sökande 

överkomma relevanshindret är nästa följd av att ses som ett specifikt fall utanför kärnan 

att den sökande beviljas en lägre skyddsstatus, exempelvis alternativt skyddsbehövande, 

istället för flyktingstatus.172  

4.4 Sammanfattande kommentar 
I kapitlet har det redogjorts för huvuddragen i den feministiska kritiken av asylrätten även 

om redogörelsen inte ska ses som uttömmande. Sammanfattningsvis kan konstateras att 

den manliga normen än idag präglar kvinnors möjlighet till internationellt skydd på ett 

många gånger negativt sätt. I kapitel fem och sex nedan kommer detta tydliggöras i 

samband med redogörelsen av vilka rättsliga möjligheter till skydd som finns och hur 

dom tillämpas, eller inte tillämpas, för kvinnor som söker skydd på grund av trafficking 

för sexuella ändamål.  

 
171 Freedman, s. 49.  
172 Spijkerboer, s. 109, 128 ff. 
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5 Trafficking för sexuella ändamål som 

asylgrund 

5.1 Inledning 
I kapitel fem redovisas och analyseras de rättsliga möjligheter som finns för att bevilja 

internationellt skydd till traffickingoffer för sexuella ändamål och kvinnor som riskerar 

utsättas för sådan trafficking vid ett återsändande. Första delen behandlar det asylrättsliga 

skyddet enligt flyktingbegreppet med hjälp av UNHCR:s vägledande riktlinjer och 

könsrelaterad förföljelse från 2002 och om trafficking från 2006. Därefter utreds det 

subsidiära skyddet som finns via principen om non-refoulement. I första hand kommer 

tortyrkonventionens tolkning att behandlas och därefter jämföras mot EKMR och 

ICCPR:s tortyrbestämmelse. Slutligen finns det en möjlighet för traffickingoffer att 

beviljas uppehållstillstånd i samband med brottsutredning av människohandel vilket 

behandlas i avsnitt 5.4. Syftet med kapitlet är att besvara frågeställningens första del, 

nämligen hur skyddsbehovet för kvinnor som utsatts för eller riskerar utsättas för sexuell 

trafficking tillgodoses i asylrätten. 

5.2 UNHCR:s riktlinjer om könsrelaterad förföljelse och trafficking 
I UNHCR:s riktlinjer om trafficking tydliggörs att trafficking inbegriper allvarlig 

exploatering såsom olovligt bortförande och frihetsberövande, förslavande för sexuella 

ändamål, tvångsprostitution, tvångsarbete, borttagning av organ, psykisk misshandel, 

brist på mat och sjukvård. Alla dessa handlingar utgör allvarliga övergrepp på mänskliga 

rättigheter och anses generellt nå upp till förföljelse.173 Förföljelsen kan också grunda sig 

i utfrysning som orsakas av en stigmatisering kring traffickingoffer för sexuella ändamål. 

Särskilt kvinnor riskerar utfrysning och stigmatiserande behandling om de utsatts för 

sådan trafficking. Utfrysningen i sig kan utgöra en form av förföljelse men kan också öka 

risken för re-trafficking eftersom utsatta individer i samhället i större utsträckning tvingas 

in i trafficking.174  

 
173 UNHCR, Trafficking Guidelines, punkt 15. 
174 A.a.  punkt 19. Avsnitt 2.3. 
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UNHCR skiljer på traffickingoffer och offer för människosmuggling. I riktlinjerna 

poängteras att smugglade personer frivilligt valt att bli smugglade medan traffickingoffer 

blivit tvingade. Det medges emellertid att de två fenomenen ofta är nära sammanlänkande 

och att smugglade personer sedermera kan bli traffickingoffer om den frivilliga 

smugglingen övergår till tvingande och exploaterande scenarion likt trafficking.175 

UNHCR verkar således skilja på den smuggling som slutar när personen nått 

slutdestinationen och smuggling som fortsätter utnyttja offrets skuld genom att exploatera 

den smugglade personen genom trafficking i någon form. Även i riktlinjerna framgår 

gränsdragningsproblematiken kring frivillighet. UNHCR:s uppdelning mellan smuggling 

och trafficking kan ifrågasättas eftersom människor i nöd har en mycket begränsad 

frivillighet. Det nära sambandet mellan smuggling och trafficking för sexuella ändamål 

erkänns i riktlinjerna, men det görs likväl en distinktion mellan det skyddsvärda 

traffickingoffret och den smugglade migranten som agerat av fri vilja. Även om det kan 

föreligga skillnader i hur en kvinna hamnar i prostitution så blir uppdelningen 

problematisk i asylrättens mening i förhållande till vem som är ”skyddsvärd”. 

Uppdelningen har också uppmärksammats i litteraturen och kan härledas till ett 

hora/madonnakomplex där den kvinna som frivilligt smugglas till Europa för att där sälja 

sex för att betala av sin skuld är helt ”fri” och gör ett fritt val (horan) medan det kvinnliga 

traffickingoffret är utsatt, tvingad och därav också skyddsvärd (madonnan).176 

Uppdelningen görs också i den svenska rättstillämpningen vilket analyseras mer i kapitel 

sex.  

Sammanfattningsvis utgör eller orsakar trafficking för sexuella ändamål en form av 

skyddsgrundande behandling enligt UNHCR:s riktlinjer om trafficking. De tre 

kategorierna kopplat till trafficking för sexuella ändamål, risken för trafficking, re-

trafficking, eller risken för förföljelse orsakat av tidigare trafficking är alla behandlingar 

som generellt utgör förföljelse enligt UNHCR:s riktlinjer. När det gäller risken för re-

trafficking utgör den tidigare traffickingen ett prima facie-bevis för den framåtsyftande 

riskbedömningen.177 Det kan vara desto mer komplicerat att koppla förföljelsen till en 

förföljelsegrund. Trafficking för sexuella ändamål sker främst av kommersiella syften av 

en icke-statlig aktör och offren blir ofta utsatta på grund av deras värde som handelsvara 

för människohandlarna. UNHCR menar härav att det inte alltid finns en förföljelsegrund 

 
175 A.a. punkt 4. 
176 Kneebone, s. 205. 
177 Avsnitt 3.5.1. 
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kopplat till valet av offer.178 Det övergripande ekonomiska syftet med förföljelsen hindrar 

emellertid inte att det också finns en förföljelsegrund kopplat till urvalet av offer. I länder 

där det statsapparaten är försvagad är risken större att medlemmar ur vissa redan utsatta 

grupper blir offer för trafficking. Offer för trafficking kan följaktligen väljas ut på grund 

av deras redan försvagade skydd från myndigheterna på bas av deras etnicitet, 

nationalitet, religion, kön etc.179  

UNHCR:s riktlinjer om trafficking uppmärksammar svårigheten att koppla trafficking 

för sexuella ändamål till en förföljelsegrund i flyktingkonventionen. Enligt min mening 

avfärdas kopplingen till förföljelsegrunden kön utan djupare problematisering kring det 

ekonomiska syftet med trafficking och varför främst kvinnor blir en handelsvara i 

traffickingverksamhet för sexuella ändamål. Att kvinnor utsätts för trafficking för 

sexuella ändamål i betydligt större omfattning än män kan ses som ett uttryck för synen 

på kvinnor som en handelsvara.180  UNHCR har å ena sidan konstaterat att trafficking för 

sexuella ändamål är en könsspecifik metod av förföljelse men å andra sidan stadgat att 

den sällan kan relateras till en förföljelsegrund och därför inte är könsrelaterad.181 Synen 

på kvinnor som en handelsvara ger enligt min mening uttryck för ett könsrelaterat förtryck 

och trafficking för sexuella ändamål borde därför som huvudregel, istället för undantag, 

uppgå till förföljelse. Det ekonomiska intresset är nära sammankopplat med könsnormer 

och maktstrukturer. Även stigmatiseringen kring kvinnliga traffickingoffer baseras i 

många fall på normer och föreställningar kring kön och sexualitet. UNHCR gör emellertid 

inte samma bedömning utan konstaterar enbart att trafficking kan utgöra könsgrundad 

förföljelse,182 vilket skapar möjligheten att tillerkänna internationellt skydd åt kvinnor 

som riskerar utsättas för trafficking för sexuella ändamål vid ett återsändande. Det blir 

dock ett smalt fönster eftersom huvudregeln enligt UNHCR är att se sådan trafficking 

som en följd av ekonomiska faktorer och inte som en könsrelaterad förföljelse. 

5.3 Möjlighet till subsidiärt skydd via principen om non-refoulement 
Som behandlats i avsnittet ovan är det i många fall svårt att koppla trafficking till en 

förföljelsegrund även om trafficking för sexuella ändamål kan utgöra en könsrelaterad 

 
178 UNHCR, Trafficking Guidelines, punkt 31. 
179 UNHCR, Trafficking Guidelines, punkt 31 – 32. 
180 Charlesworth & Chinkin, s. 11. 
181 UNHCR, Gender Guidelines, punkt 9. Jfr Trafficking Guidelines, punkt 31, där det konstateras att 

trafficking för sexuella ändamål oftast inte är könsrelaterad förföljelse. 
182 UNHCR, Trafficking Guidelines, punkt 32, 38. UNHCR, Gender Guidelines, punkt 18. 
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förföljelse enligt UNHCR. I de fall en sådan koppling kan bevisas är nästa hinder att 

motbevisa antagandet om myndighetsskydd. Trots UNHCR:s vägledande riktlinjer som 

fastslår möjligheten till flyktingstatus för traffickingoffer och personer som riskerar sådan 

behandling, har det gett lite effekt internationellt för beviljandet av flyktingstatus till 

dessa personer.183 I de fall flyktingkonventionen inte tillgodoser ett skydd kan principen 

om non-refoulement i ICCPR, EKMR och tortyrkonventionen möjliggöra ett subsidiärt 

skydd. Non-refoulement är som tidigare nämnts en del av sedvanerätten och en tvingande 

folkrättslig norm vilket betyder att den inte får inskränkas och att den är bindande för alla 

stater.184  

UNHCR har stadgat att trafficking för sexuella ändamål av kvinnor är en könsspecifik 

form av övergrepp som kan leda till döden. Det kan utgöra tortyr eller annan omänsklig 

eller förnedrande behandling eller bestraffning. Det innebär också allvarliga 

inskränkningar på rörelsefriheten orsakat av bortförande, fängslande eller konfiskerande 

av id-handlingar.185 Kvinnor som riskerar utsättas för skyddsgrundande behandling i form 

av kategorierna trafficking eller re-trafficking och som inte erkänns flyktingstatus enligt 

flyktingkonventionen kan istället använda tortyrbestämmelsen som skydd mot ett 

återsändande. Det verkar inte föreligga samma möjlighet för traffickingoffer som riskerar 

annan förföljelse att åtnjuta skydd genom tortyrbestämmelsen. Tortyrbestämmelsen 

förbehålls enligt praxis för allvarliga fall av övergrepp på mänskliga rättigheter och tortyr-

begreppet förbehålls de allra grövsta fallen.186 Den stigmatisering, utfrysning och 

diskriminerande behandling som kan följa traffickingoffer uppgår generellt till förföljelse 

enligt UNHCR:s riktlinjer men har inte nämnts i förhållande till tortyr.187 I svenska 

förarbeten nämns tidigare trafficking som en faktor att ta hänsyn till vid bedömningen av 

sökandens person om synnerliga skäl föreligger enligt 5 kap. 6 § UtlL men inte som 

skyddsgrund enligt det subsidiära skyddet i 4 kap. 2 § UtlL.188 Traffickingoffer som inte 

riskerar re-trafficking vid ett återsändande men annan stigmatisering verkar således 

enbart ha flyktingkonventionen att luta sig mot, och därigenom kravet att påvisa samband 

med en förföljelsegrund.  

 
183 Jayasinghe, & Baglay, s. 494. 
184 Se avsnitt 3.2.2. 
185 UNHCR, Gender Guidelines, punkt 18. 
186 Avsnitt 3.3.2. 
187 UNHCR Gender Guidelines punkt 18. Trafficking Guidelines punkt 16. 
188 Prop. 2004/05:170 s. 192. I Prop. 2009/10:152 s. 28 diskuterades om människohandel uttryckligen 

skulle räknas upp i lagtexten. 
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Till hjälp att tolka tortyrbegreppet finns praxis och uttalanden från respektive 

konvention och dess övervakningsorgan. Tortyrbegreppet i tortyrkonventionen uppställer 

som krav att tortyren utövas av en statlig aktör eller att det finns en koppling till staten 

enligt artikel 1. Kravet på offentligt element för att handlingen ska utgöra tortyr enligt 

konventionens mening begränsar skyddet för kvinnor som utsätts för trafficking för 

sexuella ändamål eftersom det oftast sker av en privat aktör. Kvinnor som utsätts för tortyr 

genom trafficking blir inte tilldelade samma skydd som om tortyren utförts av en statlig 

aktör på grund av uppdelningen mellan privat och offentligt. Övergrepp som sker i den 

privata sfären blir per definition sällan klassade som tortyr i tortyrkonventionens mening, 

och staten har därför inte en negativ skyldighet att förhindra det i samma utsträckning 

som om staten själv hade varit inblandad i samma typ av övergrepp.189  

I en aktuell rapport från FN:s speciella rapportör av tortyrkonventionen behandlas 

frågan om just övergrepp i den privata sfären och huruvida det kan konstituera tortyr.190 

I rapporten behandlas särskilt våld i nära relationer men paralleller kan dras till trafficking 

för sexuella ändamål då båda sker i den privata sfären utan statlig inblandning.191 

Tortyrbegreppet förklaras utgöras av två komponenter, där den första beskriver vilka 

handlanden som materiellt konstituerar tortyr. Den andra komponenten förklarar 

mängden statlig inblandning som behövs för att handlingen ska definieras som tortyr och 

därigenom skapa ett folkrättsligt ansvar för staten.192 Materiellt når trafficking för 

sexuella ändamål upp till tortyr men avsaknaden av statlig iblandning som är utmärkande 

för tortyr enligt tortyrkonventionen gör att den andra komponenten inte uppfylls. I 

rapporten fastslås att den negativa skyldigheten att skydda individer från tortyr ofta inte 

kan åläggas stater så till vida staten inte uppmuntrat handlandet genom att vidmakthålla 

skadliga normer och kulturer.193 Den positiva skyldigheten varigenom staten ska 

säkerställa ett liv fritt från tortyr och illabehandling kan däremot åberopas vid 

tortyrliknande behandling som sker utan statlig inbladning. Staters skyldighet att vidta 

effektiva åtgärder för att förhindra övergrepp mot mänskliga rättigheter, s.k. due diligence 

innebär folkrättsligt att staten måste utreda, lagföra och straffa även privata aktörer som 

 
189 McAdam, Complementary Protection in International Refugee Law, s. 114.  
190 UN General Assembly, Interim report of the Special Rapporteur on torture and other cruel, 
inhuman or degrading treatment or punishment Note by the Secretary-General, 12 July 2019, 
A/74/148. 
191 I punkt 12 nämns också specifikt trafficking. 
192UN General Assembly, Interim report of the Special Rapporteur on torture and other cruel, 

inhuman or degrading treatment or punishment Note by the Secretary-General, punkt 5. 
193 A.a punkt 21. 
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begår övergrepp. Skyddet för privatlivet anses emellertid utgöra en faktor som försvårar 

due diligence-arbetet.194 Skyddet för privatlivet drabbar de grupper som blir utsatta för 

våld i den privata miljön hårdast eftersom skyddet försvårar möjligheten att utreda, 

lagföra och straffa individer som begår övergrepp i den privata sfären. Som tidigare 

behandlats är kvinnor i högre grad än män utsatta för övergrepp i den privata sfären. Med 

beaktande av rapporten är stater underkastad folkrättsligt ansvar även när tortyr sker i den 

privata sfären. Ett återsändande till ett land där en privat aktör kan utsätta personen för 

trafficking för sexuella ändamål måste anses stå i strid med tortyrkonventionen.  

Att stater har ett ansvar att inte bara undvika övergrepp på mänskliga rättigheter utan 

också aktivt skydda individer från sådana övergrepp läses även ut av den inledande 

artikeln i EKMR ”parterna skall garantera var och en (…) de fri-och rättigheter som anges 

i (…) denna konvention.”195 Vidare kan konstateras att tortyrförbudet i EKMR och 

ICCPR inte uppställer krav på statlig inblandning. Europadomstolen har vid flera 

tillfällen dömt stater för brott mot konventionen när övergreppen skett av en privat aktör, 

så kallat tredjepartsansvar eller Drittwirkung-effekten.196 Genom FN rapporten kan ett 

liknande ansvar för staten utkrävas enligt tortyrkonventionen. EKMR och ICCPR utökar 

också tortyrförbudet till att omfatta omänsklig eller förnedrande behandling i non 

refoulement-begreppet.197 Den enskilde har också större möjlighet att tillvarata sin rätt 

genom Europadomstolen och dess exekutiva domar än via FN:s övervakningsorgans 

beslut vars effekt till stor del är beroende av staternas välvilja att efterleva besluten.198  

5.3.1 Rättslig status och konsekvenser 
Sammanfattningsvis kan konstateras att principen om non-refoulement kompletterar 

flyktingkonventionen genom att inte uppställa krav på koppling till en förföljelsegrund. 

Trafficking för sexuella ändamål kan många gånger konstituera sådan skyddsgrundande 

behandling som omfattas av non-refoulement. Det subsidiära skyddet genom non-

refoulement ger dock inte samma rättsliga status vid en beviljad ansökan som en 

flyktingstatus. I Sverige tillämpas genom begränsningslagen 4 § skyddsgrundsdirektivets 

minimiregler, där en person som beviljats uppehållstillstånd på grund av non-refoulement 

 
194 A.a. punkt 64. 

• 195 Artikel 1 EKMR. Jfr Bjorge, Third-Party Effect, Max Planck Encyclopedias of 
International Law, punkt 5. 
196 Bland annat i Siladin v France (2005) och Rantsev v Cyprus and Russia (2010) som behandlas i 

avsnitt 6.3. 
197 Se artikel 7 ICCPR, resp. artikel 3 EKMR. 
198 McAdam, s. 139.  
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får 13 månaders uppehållstillstånd medan flyktingstatus ger 3 års uppehållstillstånd. Det 

finns således en risk om non-refoulement används i utökad omfattning som substitut till 

flyktingkonventionen eftersom bestämmelsen ger ett sämre skydd. UNHCR har uttryckt 

oro för den ökade mängden överklaganden gällande asyl till Europadomstolen vilket 

tyder på att tortyrbestämmelsen i EKMR artikel 3 börjat användas istället för flykting-

bestämmelsen på grund av den förra artikelns flexiblare tillämpningsområde.199  

I en europeisk kontext borde EKMR genom en mer omfattande tortyrbestämmelse, 

inget krav på statlig inblandning och sin exekutiva effekt ge det mest fördelaktiga 

subsidiära skyddet för traffickingoffer. Det föreligger emellertid en rad processuella och 

materiella hinder som försvårar individens möjlighet att tillvarata sina rättigheter via 

Europadomstolen. EU-principen om uppenbart ogrundad ansökan för EU-medborgare 

och personer från säkra ursprungsländer leder till omedelbar verkställighet av 

utvisningsbeslutet vilket förhindrar tillgången till domstolsprövning.200 Detta gör det 

svårt, om inte omöjligt, för den sökande att överklaga och få sin rätt prövad i 

Europadomstolen. Tillgången till europakonventionens skydd blir därför många gånger 

begränsad vilket påverkar majoriteten av de kvinnor som behöver asyl på grund av 

trafficking för sexuella ändamål eftersom kvinnorna kommer från andra EU-länder. De 

processuella principerna i kombination med det försämrade rättsliga skyddet jämfört med 

flyktingstatus gör att det subsidiära skyddet inte kan anses kompensera luckorna i 

flyktingkonventionens skydd till fullo.  

5.4 Uppehållstillstånd till brottsoffer för människohandel 

I svensk rätt möjliggörs uppehållstillstånd till brottsoffer för människohandel enligt 

5 kap. 15 § UtlL. Människohandel är kriminaliserat i 4 kap. 1 a § BrB. En person som är 

målsägande eller vittne till ett människohandelsbrott kan beviljas tillfälligt 

uppehållstillstånd enligt 5 kap. 15 § UtlL. Bestämmelsen föranleddes av svårigheten att 

utreda gränsöverskridande brottslighet såsom människohandel och människo-

smuggling.201 Uppehållstillståndet kan inte ansökas av brottsoffret utan endast av 

förundersökningsledaren. Uppehållstillståndet beviljas således i statens intresse av att 

utreda brott och inte för utlänningens skull.202 5 kap. 15 § UtlL överensstämmer i stora 

 
199 Lambert, McAdam, Fullerton, s. 250 ff. 
200 Avsnitt 3.4.3. 
201 Sandesjö & Wikrén, s. 33. 
202 A. st. 
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drag med EU-direktivet (2004/81/EG) om offer för människohandel. En skillnad är att 

direktivet erbjuder brottsoffer som är tredjelandsmedborgare uppehållstillstånd i samband 

med brottsutredning. I den svenska regleringen valde lagstiftaren att erbjuda alla 

utlänningar sådant uppehållstillstånd. I förarbetena motiverades valet eftersom ”en 

framgångsrik brottsbekämpning förutsätter att även andra utlänningar än 

tredjelandsmedborgare kan vara kvar i Sverige under förundersökning och 

huvudförhandling i brottmål.”203 Att tillämpa bestämmelsen på alla utlänningar 

motiverades också av det faktum att människohandelsoffer i stor utsträckning är EU-

medborgare. Samma bedömning verkar inte vara för handen vid beviljandet av asyl för 

traffickingoffer som är EU-medborgare. I 5 kap. 15 § 2 st. UtlL finns bestämmelse om 

uppehållstillstånd för återhämtning. Även här är det förundersökningsledaren som 

ansöker om ett uppehållstillstånd och det är villkorat till att tjäna brottsutredningen enligt 

bestämmelsens första punkt i första stycket.  

Som tidigare behandlats i avsnitt 3.3.1 reglerar Europarådets konvention om 

människohandel också frågan om uppehållstillstånd för brottsoffer. I artikel 13 regleras 

att ett misstänkt traffickingoffer ska få tid för återhämtning i minst 30 dagar innan hen 

beslutar sig för att samarbeta med de brottsbekämpande myndigheterna eller inte. Enligt 

artikel 14 ska staterna utfärda förnyelsebara uppehållstillstånd för brottsoffer antingen på 

grund av offrets personliga situation och/eller när uppehållstillståndet krävs för att tillstå 

brottsutredningen. I samband med Sveriges tillträde till konventionen bedömdes artikel 

13 och 14 redan vara uppfyllda i och med 5 kap. 15 § UtlL.204 Konventionens 

övervakningsorgan GRETA har emellertid kritiserat Sveriges tillämpning av artikel 

13.205 Den första punkten Sverige gavs kritik för var att återhämtningsperioden är 

villkorad till individens samarbete med brottsutredningen och beviljas av den 

brottsutredande myndigheten.206 I Sverige beviljas uppehållstillståndet av 

Migrationsverket, dock görs ansökan av förundersökningsledaren. Den andra punkten 

Sverige gavs kritik för var att asylsökande inte beviljades återhämtningsperiod.207 Vad 

gäller artikel 14 har Sverige, och 30 andra konventionsstater, uppmanats att överväga 

 
203 Prop. 2006/08:53 s. 17. 
204 Prop. 2009/10:152 s. 40 f. 
205 GRETA, 9th General report on GRETA’s activities, p. 156.  
206 Fullständig uppmaning, dvs. minst 2 av de 4 punkterna med kritik är tillämpliga, p. 98. De andra 

två punkterna var att återhämtningsperioden inte gäller EU/EES-medborgare och att 
återhämtningsperioden inte finns lagstadgad, p. 156. 

207 GRETA, 9th General report on GRETA’s activities, p. 156. 
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ändring av artikeln till att även omfatta uppehållstillstånd för offrets personliga situation. 

En sådan ändring skulle också vara i linje med ett MR-perspektiv på 

traffickingåtgärderna.208 

5.5 Sammanfattande kommentar 
I kapitlet har en redogörelse gjorts av de relevanta skyddsgrundande bestämmelserna och 

uppehållstillstånd för brottsoffer kopplat till trafficking. Analysen av dessa kan 

sammanfattas i tre punkter. För det första har visats att trafficking för sexuella ändamål 

passar dåligt in i flyktingbegreppet, framförallt kopplingen till en förföljelsegrund. 

UNHCR:s riktlinjer som öppnar för möjligheten att bevilja asyl för traffickingoffer har 

fått lite effekt vilket anses bero på svårigheten att koppla trafficking för sexuella ändamål 

till en förföljelsegrund. UNHCR har i min mening missat, eller valt bort, en vidare 

tolkning mellan trafficking för sexuella ändamål och könsrelaterad förföljelse. Istället blir 

trafficking för sexuella ändamål en skyddsgrundande behandling som i undantagsfall kan 

uppnå flyktingbegreppets krav på förföljelsegrund. För det andra har det subsidiära 

skyddet via non refoulement-begreppet blivit en viktig komplettering till flykting-

bestämmelsen. Det subsidiära kan emellertid sällan tillämpas på traffickingoffer som inte 

riskerar re-trafficking eftersom de inte riskerar sådana grova övergrepp som åsyftas i 

tortyrbestämmelsen. Det subsidiära skyddet ger också sämre rättslig status för den 

asylsökande jämfört med en flyktingstatus. För det tredje kan det konstateras att 

uppehållstillstånd för traffickingoffer beviljas i statens intresse och att den annars 

gällande exkluderingen av EU-medborgare från internationellt skydd i Sverige inte 

föreligger när staten har ett intresse av att utreda brott. Slutligen har redogörelsen visat 

att det asylrättsliga skyddet för kvinnor som utsatts för eller riskerar utsättas för 

trafficking inte tillgodoser kvinnors skyddsbehov till fullo. 

  

 
208 A.a. p. 161 och bilaga 9. 
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6 Rättstillämpning 
6.1 Inledning 
I följande kapitel analyseras rättsfall från migrationsdomstolen utifrån ett feministiskt 

perspektiv. Som konstaterats inledningsvis i uppsatsen är syftet med rättsfallsanalysen 

inte att fastställa gällande rätt utan att undersöka strukturer i rättstillämpningen. I Sverige 

saknas dessutom vägledande praxis i frågan om asylrättsligt skydd för traffickingoffer 

trots att det finns en omfattande underrättspraxis som behandlat frågan. Avsaknaden av 

rättslig vägledning är i sig intressant och kan till viss del knyta an till Charlesworth och 

Chinkins frågeställning varför vissa handlingar får rättslig uppmärksamhet och reglering 

men andra inte. Efter den svenska rättsfallsanalysen görs en utblick på ett vägledande 

brittiskt avgörande för att exemplifiera vissa skillnader mot den svenska rätts-

tillämpningen. Slutligen redogörs för Europadomstolens praxis på området. Denna praxis 

är en betydelsefull rättskälla och viktig för att kunna besvara uppsatsens frågeställning. 

Syftet med kapitlet är att besvara frågeställningens andra del, nämligen hur 

skyddsbehovet för kvinnor som utsatts för eller riskerar utsättas för sexuell trafficking 

tillgodoses i rättstillämpningen. 

6.2 Rättsfallsanalys av svenska fall  
6.2.1 Mål UM 5345-11, flicka från Rumänien 
Mål UM 5345-11 från 2011 rörde en 13-årig romsk flicka från Rumänien som blivit utsatt 

för trafficking för sexuella ändamål. Modern och andra familjemedlemmar hade sålt 

flickan till män vid tre olika tillfällen och flickan tvingades varje gång ingå äktenskap 

med de respektive männen. Hon blev utsatt för grova övergrepp som våldtäkt och 

misshandel i samtliga äktenskap. Flickan hade kontakt med både polis och läkare som då 

fått vetskap om att flickan varit bortgift men inte agerat trots att barnäktenskap var 

olagligt i Rumänien. Flickan sökte asyl i Sverige i december 2010. Migrationsverket 

avslog ansökan och beslutade om avvisning till Rumänien. Som grund för beslutet 

anförde Migrationsverket att de brottsliga handlingar som utförs av enskilda personer är 

en angelägenhet för de rättsvårdande myndigheterna i Rumänien. Flickan hänvisades till 

hemlandets myndigheter för skydd för eventuella fortsatta brottsliga gärningar i 

hemlandet. Polisens tidigare brist i att ingripa i fallet förändrade inte bedömningen. 

Migrationsverket bedömde Rumänien kapabla att erbjuda skydd eftersom landet är 
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medlem i EU och har fungerande myndigheter. Fallet prövades sedan i 

migrationsdomstolen. Migrationsdomstolen började med att konstatera att Rumänien är 

medlem i EU och därför, i enlighet med Aznarprotokollet, ska beaktas som säkert. Som 

utgångspunkt ska ansökan antas vara uppenbart ogrundad, men att varje ansökan ska tas 

upp till individuell prövning. Domstolen gjorde därefter bedömningen att den allmänna 

situationen för romer i Rumänien inte var sådan att den ensamt kunde utgöra skyddsgrund 

eller annan grund för uppehållstillstånd. Sökandes individuella skäl behövde därför 

prövas.  

Domstolen konstaterade att den 13-åriga flickan systematiskt utsatt för omänsklig 

behandling sedan 11-årsåldern. Domstolen ifrågasatte inte flickans trovärdighet och 

konstaterade att det rörde sig om allvarliga brottsliga handlingar. Vidare anförde 

migrationsdomstolen att det i första hand är hemlandets myndigheter som ansvarar för att 

skydda sina medborgare mot de i fallet aktuella handlingarna. Flickan hade vänt sig till 

polis som fått vetskap om att hon befann sig hos sin dåvarande make mot sin vilja. 

Domstolen gjorde bedömningen att den enskilda polismannens bristande agerande inte 

betydde att polis eller andra myndigheter generellt saknade vilja eller förmåga att skydda 

flickan mot framtida brottsliga handlingar. Domstolen anförde, eftersom Rumänien är 

medlemsstat i EU, att hemlandet garanterar sina medborgare ett fungerande skydd. Med 

denna utgångspunkt konstaterade domstolen att det är Rumäniens skyldighet att skydda 

flickan från de kriminella handlingar som hon utsatts för. Möjligheterna till skydd i 

hemlandet bedömdes inte ha uttömts. Den sammantagna bedömningen av domstolen var 

att flickan inte gjort det sannolikt att det saknades effektivt myndighetsskydd i Rumänien 

vid eventuella framtida brottsliga handlingar riktade mot henne. Hon bedömdes därför 

inte vara flykting eller alternativt skyddsbehövande (eller övrigt skyddsbehövande).  

Domstolen övergick därefter till att bedöma om synnerligen ömmande omständigheter 

enligt 5 kap. 6 § UtlL istället var för handen.209 Trots att fallet rörde ett barn som hade 

svår posttraumatisk stress konstaterade domstolen att hälsotillståndet inte var av en sån 

allvarlig art att det enskilt kunde uppgå till uppehållstillstånd enligt synnerligen ömmande 

omständigheter. Domstolen anförde, efter att ha konstaterat att ingen av faktorerna – 

hälsotillstånd, tiden i Sverige, ett övergivet barn och utsatt minoritetsgrupp – ensamt 

nådde upp till synnerligen ömmande omständigheter men att faktorerna tillsammans efter 

 
209 Formuleringen särskilt ömmande när det gäller prövningen av barns omständigheter infördes 2014 

i UtlL 5 kap. 6 §, se prop. 2013/14:216 s. 26. 
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en samlad bedömning gjorde det. Flickan beviljades mot bakgrund av den samlade 

bedömningen permanent uppehållstillstånd på grunden synnerligen ömmande 

omständigheter.  

Fallet är intressant att analysera av flera faktorer. Dels belyser målet problematiken 

som följer av EU-rättens begränsning av asylrätten för EU-medborgare, dels är målet ett 

exempel på en restriktiv tolkning av trafficking som asylgrund. Domstolen ifrågasätter 

inte trovärdigheten i flickans berättelse och bedömer övergreppen som allvarliga 

brottsliga handlingar. Det framgår att domstolen anser övergreppen som allvarliga men 

de beskrivs i termer som ”brottsliga handlingar”, inte som förföljelse. Det får emellertid 

antas att domstolen bedömer handlingarna som förföljelse eftersom de bedöms som 

allvarliga övergrepp, men att det finns ett effektivt myndighetsskydd. Domstolen 

motiverar inte hur myndighetsskyddet kan anses uppfyllt mer än att hänvisa till att det 

kan förväntas eftersom det rör sig om ett EU-land. Mot bakgrund av omständigheterna i 

målet, såsom att både behandlande läkare och polis vetat om både övergreppen och 

tvångsgiftet men ändå inte vidtagit åtgärder, kan det diskuteras huruvida domstolen borde 

ha gjort en annan bedömning. Utöver detta kan tilläggas att bristerna i Rumäniens 

myndighetsskydd generellt och särskilt vad gäller trafficking bekräftas av flera 

internationella rapporter och landinformation.210  

6.2.2 Mål UM 8601-17, kvinna och två barn från Nigeria 
I det aktuella målet UM 8601-17 från 2018 hade en kvinna från Nigeria och hennes två 

barn sökt asyl i Sverige på grund av risken för re-trafficking av kvinnan i hemlandet. 

Barnen riskerade könsstympning och kidnappning av fadern och kvinnan fruktade att bli 

utsatt för re-trafficking av barnens far. Migrationsverket avslog ansökan på grunden att 

risken för re-trafficking grundade sig i kvinnans egna antaganden och att någon reell risk 

inte ansågs föreligga. Dessutom bedömdes en sådan eventuell risk kunna åtgärdas genom 

myndighetsskyddet i Nigeria. 

Migrationsdomstolen gjorde en liknande bedömning som Migrationsverket och 

konstaterade att trafficking är olagligt i Nigeria och att myndigheterna gör stora 

ansträngningar för att skydda offer. Domstolen menade att det generellt inte föreligger 

någon risk för repressalier eller re-trafficking men att det kan förekomma beroende på 

 
210 Avsnitt 2.2. Jfr Canada: Immigration and Refugee Board of Canada, Romania: Situation of 
Roma, including treatment by society and government authorities; state protection and support 
services available to Roma (2011-2015), 9 October 2015, ROU105285.E. (Ersätter dokument 24815 
med samma namn från 2010). 
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individens sårbarhet, avsaknad av socialt nätverk, bristande utbildning eller 

hälsotillstånd. Domstolen bedömde kvinnans berättelse som trovärdig i sig men 

ifrågasatte att det förelåg en faktisk risk för framtida förföljelse eller tortyr i form av re-

trafficking. Domstolen konstaterade att kvinnan hade släktingar i landet och visat att hon 

skulle klara av att etablera sig i hemlandet eftersom hon lyckats fly med barnen och var 

därför inte i en utsatt position. Migrationsdomstolen avslog det överklagade beslutet 

eftersom det varken förelåg skäl för uppehållstillstånd som flykting eller alternativt 

skyddsbehövande.  

Domstolen resonerar att det finns ett tillräckligt myndighetsskydd i Nigeria trots 

landets utbredda traffickingproblem. Förföljelsen som kvinnan fruktar från sin ex-man 

avfärdas som osannolik utan någon vidare motivering. Kvinnan konstrueras vidare av 

domstolen som ”stark” eftersom hon ”lyckats fly med barnen” vilket domstolen menar 

visar på att kvinnan skulle klara av att återsändas till Nigeria. Formuleringen är märklig 

och tyder på ett konstruerande av kvinnliga asylsökanden som svaga respektive starka 

vilket kommer analyseras mer i avsnitt 6.2.6. Domstolens resonemang, dragit till sin 

spets, skulle således innebära att det bästa sättet för en kvinna att bevisa sitt behov av 

internationellt skydd är att inte fly alls.  

6.2.3 Mål UM 12168-18, kvinna från Tanzania 
I mål UM 12168-18 från 2019 bedömdes huruvida tidigare trafficking för sexuella 

ändamål utgjorde en risk för skyddsgrundande behandling. Kvinnan från Tanzania hade 

kommit till Europa med människosmugglare och sedan tvingats sälja sex i Europa innan 

hon flytt till Sverige. Hon riskerade bland annat repressalier från människohandlarna och 

utfrysning i Tanzania eftersom hon varit iblandad i trafficking för sexuella ändamål. 

Migrationsverket gjorde en egen bedömning av landinformationen och menade att endast 

individer i sexhandeln riskerade stigmatisering, medan kvinnor som tidigare varit 

inblandad i sexhandel inte riskerade stigmatisering.211 Migrationsverket avslog hennes 

ansökan. Migrationsdomstolen anförde att landinformationen visar att alla individer i 

prostitution utsätts för stigmatiseringen oavsett om det rör sig om nuvarande eller ”före 

detta sexarbetare”.212 Vidare konstaterades att Tanzania inte uppfyller minimikraven för 

eliminering av trafficking enligt globala rapporter, men att regeringen gör ”betydelsefulla 

försök att motverka trafficking”. Domstolen fann därför att det fanns ett tillräckligt 

 
211 UM 12168-18, s. 3.  
212 Migrationsdomstolens domskäl s. 3. Domstolen använder termen sexarbetare. 
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myndighetsskydd som den klagande kunde åtnjuta. Slutsatsen blev således att de 

uppgifter klaganden lämnat inte var tillräckliga för att utgöra välgrundad fruktan för 

förföljelse. Inte heller risk för tortyr eller annan omänsklig eller förnedrande behandling 

bedömdes föreligga. Synnerligen ömmande omständigheter bedömdes inte heller 

föreligga. Domstolen avslog ansökan. 

Domen belyser svårigheten för traffickingoffer som inte riskerar re-trafficking att 

åtnjuta asylrättsligt skydd enligt 4 kap. 1 eller 2 §§ UtlL. Kvinnan från Tanzania anförde 

att hon var i behov av skydd på grund av annan kränkande behandling till följd av den 

tidigare traffickingen, vilket konstaterats i kapitel fem generellt är svårt att koppla till en 

skyddsgrund. Domstolen bekräftar att den tidigare prostitutionen kan skapa utfrysning för 

kvinnan men att det inte är tillräckligt för att utgöra tortyr eller annan illabehandling. 

Synnerligen ömmande omständigheter avfärdas utan någon motivering trots att 

förarbetena uttryckligen nämner tidigare trafficking som en omständighet att beakta.213 

Av intresse för analysen är även att domstolen inte använder ordet trafficking för att 

återge kvinnans berättelse trots att hon tvingats sälja sex för att betala skulden till 

människohandlarna. Istället används uttryck som ”yrke som prostituerad” och att 

”personer lurade henne till Europa för att arbeta med prostitution”. Domstolen verkar 

vilja särskilja kvinnor som tvingats till prostitution genom trafficking och kvinnor som 

”frivilligt” valt att smugglas och som sedan sålt sex för att betala av sin skuld. 

Uppdelningen kan härledas till det tidigare nämnda hora/madonnakomplexet där kvinnan 

i målet ses som ”horan” som gjort ett fritt val att sälja sex enligt domstolen. 

Formuleringen kan också anses problematisk i relation till att det är mycket omtvistat 

huruvida att sälja sex någonsin kan ses som en helt frivillig handling. 

6.2.4 Mål UM 92-17, kvinna från Albanien 
I fallet UM 92-17 från 2017 hade domstolen att bedöma huruvida ett kvinnligt 

traffickingoffer för sexuella ändamål som riskerade re-trafficking hade skäl för asyl. 

Kvinnan från Albanien hade vittnat i rättegången mot hennes människohandlare och 

riskerade repressalier från dessa då en av dem inte blivit dömd. Kvinnan hade hamnat på 

ett skyddat boende i Albanien från vilket hon flytt till Sverige. Efter avslag hos 

Migrationsverket prövade migrationsdomstolen frågan som också avslog hennes 

ansökan. Domstolen konstaterade att det förvisso fanns brister i det albanska 

rättssystemet som skulle kunna utgöra könsrelaterad förföljelse. Ansvaret för att utreda 

 
213 Se avsnitt 5.3 och prop. 2004/05:170, s. 192. 
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brott av privatpersoner menade domstolen skulle åläggas de nationella myndigheterna i 

Albanien, som tillslut också hade hjälpt kvinnan. Kvinnan blev emellertid utsatt för 

trafficking vid två tillfällen och vid båda tillfällena kom hjälpen från kvinnans pappa och 

inte från myndigheterna. Genom den fällande domen mot två män som utsatt kvinnan för 

trafficking hade myndigheterna visat både vilja och förmåga att erbjuda skydd menade 

domstolen. 

Domstolen ifrågasatte inte sökandes trovärdighet i fallet utan konstaterade att hon 

utsatts för övergrepp genom trafficking för sexuella ändamål. Det har tidigare i detta 

arbete konstaterats att sådan trafficking utgör tortyr eller annan omänsklig eller 

förnedrande behandling. Kvinnan bedömdes trots detta inte ha skyddsskäl i den 

framåtsyftande bedömningen. Domstolen verkar anse att brottsbekämpande åtgärder mot 

trafficking är detsamma som skydd för traffickingoffret. Även om myndigheterna i fallet 

skulle kunnat erbjuda skydd så måste risken ansetts ha varit betydande att åtgärderna 

skulle ha vidtagits först efter brott begåtts. Risken för kvinnan att återigen utsättas för 

tortyrgrundande behandling innan något myndighetsskydd inträtt verkar emellertid inte 

bedömts av migrationsdomstolen. 

6.2.5 Mål UM 9246-11, kvinna från Mongoliet 
I fallet från 2012, UM 0246-11, beviljades en kvinna från Mongoliet asyl som alternativt 

skyddsbehövande enligt 4 kap. 2 § UtlL i migrationsdomstolen efter avslag hos 

Migrationsverket. Kvinnan hade lurats in i en omfattande traffickingverksamhet i 

Mongoliet och polisen hade anklagat kvinnan för att ha sålt sin kropp frivilligt istället för 

att erbjuda henne hjälp. Klaganden anförde att kvinnor beaktades som lägre stående i 

Mongoliet och att övergreppen var könsrelaterade. Migrationsdomstolen å sin sida gjorde 

bedömningen att klaganden inte utsatts för könsrelaterad förföljelse utan en ”kvalificerad 

kriminalitet från enskilda”. Därefter konstaterade domstolen, med hänvisning till 

landinformation, de stora bristerna hos mongoliska myndigheter beträffande skydd för 

traffickingoffer. Med beaktande av bristerna samt den omfattande korruptionen och 

kvinnors generellt utsatta situation i Mongoliet ansåg domstolen det utrett att 

myndigheterna varken hade vilja eller förmåga att skydda klaganden från att bli utsatt för 

fortsatt ”kriminalitet”. Kvinnan beviljades asyl som alternativt skyddsbehövande enligt 4 

kap. 2 § UtlL.  

I domen bedöms trafficking för sexuella ändamål inte som en förföljelse i 

flyktingbegreppets mening utan som en ”kriminalitet från enskilda”. Trots att kvinnan 

blivit anklagad av polis och den konstaterade avsaknaden av myndighetsskydd ansåg 
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domstolen ändå inte att risk för förföljelse förelåg. Domstolen går inte in närmare varför 

förföljelsen inte uppgick till flyktingstatus. Det kan anses märkligt att kvinnors generellt 

utsatta situation nämns som en orsak till myndigheternas ovilja att hjälpa klaganden men 

att avsaknaden av myndighetsskydd ändå inte bedöms relatera till förföljelsegrunden kön. 

UNHCR:s handbok stadgar att om myndigheternas ovilja att ge skydd kan kopplas till en 

grund i flyktingbegreppet utgör det förföljelse i konventionens mening.214 Varken 

övergreppen eller myndigheternas ovilja kopplas i målet till flyktingkonventionen. Det är 

enligt min mening beklagligt att domstolen inte gav någon förklaring till detta. 

6.2.6 Sammanfattande analys 
I de analyserade fallen saknas en tydlig enhetlig linje, vilket i sig inte behöver vara 

negativt då varje fall ska bedömas individuellt. Av de analyserade fallen var det enbart 

kvinnan från Mongoliet215 som beviljades skyddsstatus som alternativt skydds-

behövande. Flickan från Rumänien216 beviljades uppehållstillstånd på grund av 

synnerligen ömmande omständigheter, vilket inte är en skyddsgrund. En skillnad i fallet 

från Mongoliet jämfört med övriga var att traffickingen skedde av en för kvinnan helt 

utomstående aktör. Den skyddsgrundande behandlingen var således av ett mer 

”offentligt” inslag i kombination med myndigheternas ovilja. De övriga kvinnorna hade 

samtliga blivit utsatta för traffickingverksamheten genom en närstående. I fallet från 

Rumänien och Albanien var föräldrarna inblandade,217 i fallet från Nigeria var det 

barnens far som utsatt sökanden.218 Kvinnan från Tanzania hade förvisso blivit utsatt av 

en utomstående aktör men då till följd av en ”frivillig” smuggling till Europa.219 En 

möjlig slutsats som kan dras utifrån denna skillnad är att domstolen tenderar uppdela fall 

i offentligt/privat där den trafficking som skett av ett stort nätverk ses som mer 

skyddsgrundande än den som skett av privata aktörer. Risken för framtida 

skyddsgrundande behandling borde dock inte vara mindre, utan snarare större, när den 

skett av en privat aktör som är närstående till offret och därigenom kan utsätta personen 

igen. En närstående person har troligtvis mer kunskap och makt över offrets familj och 

bakgrund än ett utomstående nätverk, vilket är faktorer att beakta vid riskbedömningen 

som tagits upp i avsnitt 2.3. 

 
214 Avsnitt 3.5.1. 
215 UM 9246-11. 
216 UM 5345-11. 
217 UM 5345-11 (Rumänien), UM 92-17 (Albanien). 
218 UM 8601-17. 
219 UM 12168-18. 
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Domarna påvisar även inslag av det som Spijkerboer benämner ”konstruerandet av 

den kvinnliga sökande” som också tas upp i kapitel fyra. Kvinnan konstrueras som svag, 

men i de fall domstolen bedömer att kvinnan gjort något ”starkt” så bedöms hon inte 

längre i behov av skydd. Argumentet används i målet med kvinnan från Nigeria220 där 

domstolen konstaterade att eftersom kvinnan klarat av att fly fanns ingen risk för framtida 

förföljelse. Argumentet ter sig tämligen kontraproduktivt. Sådan argumentation skulle 

betyda att den begränsade andel kvinnor som faktiskt når Europa för att söka asyl bedöms 

klarat av en svår flykt och därför vara ”starka” och inte heller befinna sig i en utsatt 

situation. Motsatsvis skulle en ”svag” kvinna som inte lyckats fly behöva skydd. 

Konstruerandet av vilken kvinna som är skyddsvärd och inte i förhållande till ett hora-

madonnakomplex åskådliggörs också i målet från Tanzania.221 

I de aktuella målen ifrågasätts generellt inte sökandes trovärdighet, utan snarare risken 

för framtida förföljelse. Ingen av kvinnorna beviljades flyktingstatus. Som nämnts i 

uppsatsen ska tidigare förföljelse utgöra ett prima facie-bevis i den framåtsyftande 

bedömningen,222 men domstolen tillämpar inte detta i något av fallen trots att de finner 

sökandes utsaga sannolik. Domstolen använder troligtvis metoden för bedömning av 

skyddsskäl som framgår av MIG 2007:37. Enligt praxisavgörandet ska skyddsskälen 

prövas genom två delmoment där det ena är bedömning av om de åberopade skälen är 

tillräckliga för att utgöra skyddsgrundande behandling, och det andra är bedömningen av 

berättelsens sannolikhet. Således verkar det vara tillräckligheten som gör att asyl inte 

beviljas. En möjlig förklaring till att de åberopade skälen inte anses tillräckliga för att 

utgöra skyddsgrundande behandling kan vara att domstolen inte bedömer trafficking för 

sexuella ändamål som tortyr eller annan omänsklig behandling utan mer som ett 

könsspecifikt fenomen gentemot kvinnor. Genom att klassa kvinnorna i målens 

skyddsskäl som specifika och undantaget från (den manliga) normen skapar domstolen 

en snävare tolkning vilket i sin tur leder till högre krav för att bevilja skyddsstatus.223 

Trafficking för sexuella ändamål bedöms inte befinna sig i asylrättens kärna vilket leder 

till att kvinnorna inte anses nå upp till kraven på flyktingstatus utan beviljas lägre 

skyddsstatus eller uppehållstillstånd på grund av synnerligen ömmande omständigheter. 

På grund av att fallen ses som specifika och inte en del av kärnområdet är min tolkning 

 
220 UM 8601-17.  
221 UM 12168-18. 
222 Avsnitt 3.5.1 och avsnitt 5.2. 
223 Spijkerboer, s. 130. 
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att domstolen anser det säkrare att bevilja en lägre skyddsstatus eftersom man då inte 

riskerar utvidga kärnområdet.  

6.3 Utblick på internationell praxis 

Denna uppsats fokuserar på den svenska rättstillämpningen vilken analyserats ovan men 

eftersom trafficking för sexuella ändamål är ett globalt problem kan det vara av intresse 

att göra en utblick för att se hur liknande fall bedömts i andra forum. Först kommer ett 

vägledande fall från Storbritannien att tas upp och därefter två mål från Europadomstolen 

som utökar staters positiva ansvar och due diligence, för att skydda, förebygga och utreda 

trafficking. 

6.3.1 AM and BM (trafficked women) Albania CG (2010) UKUT 80 IAC  
I ett vägledande (country guidance) fall från Storbritannien bedömdes huruvida två 

kvinnliga sökanden, AM och BM som båda utsatts för trafficking för sexuella ändamål, 

kunde få asyl utifrån flyktingdefinitionen eller det subsidiära skyddet genom non-

refoulement. I det gemensamma fallet ansågs det bevisat att trafficking för sexuella 

ändamål uppkommer i Albanien till följd av en ojämställdhet där kvinnor har en lägre 

position än män. Den ena kvinnan hade blivit kidnappad och sedan utsatt för trafficking 

för sexuella ändamål. I det andra fallet hade kvinnan förlovat sig med en man som först 

utsatte henne för sexuella övergrepp och därefter trafficking för sexuella ändamål. 

Kvinnan blev efter en tid gravid och flydde till Storbritannien där hon sökte asyl.224  

Att kvinnor blir lurade in i äktenskap är ingen ovanlig situation i Albanien. Kvinnors 

underordnade position i samhället gör det möjligt för familjen att gifta bort en kvinna och 

att maken sedermera tvingar in kvinnan i prostitution. Framförallt norra Albanien är 

präglat av en stark hederskultur vilket leder till kvinnans underordnade roll.225 Domstolen 

bedömde härav att kvinnan riskerade re-trafficking vid ett återsändande. Båda sökanden 

bedömdes ha välgrundad fruktan för förföljelse och även riskera utsättas för tortyr enligt 

EKMR artikel 3 vid ett återsändande. Vad gäller förföljelsegrund bedömdes kvinnliga 

traffickingoffer för sexuella ändamål utgöra en särskild samhällsgrupp i Albanien bland 

annat genom den stigmatisering som finns kring kvinnor och sex. De båda kvinnorna 

beviljades asyl. 

 
224 AM and BM (trafficked women) Albania CG (2010) UKUT 80 IAC, p. 196. 
225AM and BM (trafficked women) Albania CG (2010) UKUT 80 IAC, p. 60. Kneebone, s. 211. 
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6.3.2 Europadomstolen, Siladin v. France (2005) 
Fallet Siladin v. France rörde en 15-årig flicka som tvingats utföra hushållsarbete och 

barnskötsel åt en familj i deras privata hem under slavliknande förhållanden. I fallet 

utvidgades staters ansvar gentemot slaveriförbudet i artikel 4 EKMR genom att ålägga 

staten ansvar för övergreppen som skett av en privat aktör via tredjepartsansvar. Fallet 

rörde emellertid tvångsarbete och inte trafficking för sexuella ändamål. Statens positiva 

ansvar enligt slaveriförbudet utvecklades dock ytterligare i Rantsev-målet till att även 

innefatta sådan behandling i slaveriförbudet. 

6.3.3 Europadomstolen, Rantsev v. Cyprus and Russia (2010) 
I Rantsev v. Cyprus and Russia var sökanden en rysk medborgare som klagade mot 

Cypern gällande dödsfallet av hans dotter (OR). OR hade blivit utsatt för trafficking för 

sexuella ändamål i Cypern och dött i ett rymningsförsök från hennes människohandlare. 

Sökanden och dottern kom från Ryssland och ansökan gällde både Ryssland och Cyperns 

ansvar att vidta förebyggande traffickingåtgärder, och huruvida traffickingen och OR:s 

död blivit ordentligt utredd. Bakgrunden i fallet var att OR fått arbetstillstånd i Cypern 

för att jobba på en cabaret/klubb som artist. I domen anfördes att arbetet som ”artist” på 

klubbar i Cypern ofta är synonymt med prostitution. Kvinnorna har lagliga visum och är 

många gånger medvetna om att de måste sälja sex men inte under vilka förhållanden 

enligt Cyperns ombudsman.226 Kvinnorna bor ofta i anslutning till klubben i boenden 

som är vaktade dygnet runt. OR bestämde sig för att lämna verksamheten och åka tillbaka 

till Ryssland efter några dagar. Hennes ”arbetsgivare”227 polisanmälde henne som 

försvunnen. Hon hittades senare på en annan klubb i Cypern och hämtades upp av 

”arbetsgivaren” som tog med henne till polisstationen. Istället för att släppa OR, som 

fortfarande hade en legal vistelse i Cypern bad polisen ”arbetsgivaren” att hämta upp 

henne. Samma morgon försökte OR fly från balkongen men dog i rymningsförsöket.  

En fråga för Europadomstolen var om någon av de två staterna brutit mot 

slaveriförbudet i artikel 4 EKMR. Europadomstolen började med att konstatera att 

bestämmelsen ursprungliga syfte vid konventionens författande var att förbjuda den 

dåtida världs-omspännande slavhandel. Med hjälp av Wienkonventionen tolkade 

Europadomstolen artikel 4 i ljuset av moderna former av slaveri. Domstolen konstaterar 

att artikelns kontext i en MR-konvention betyder att konventionen måste läsas som en 

 
226 Rantsev v. Cyprus and Russia, p. 83. 
227 Domstolen använder ordet arbetsgivare. 
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helhet och tolkas enhetligt med övriga bestämmelser så det finns harmoni mellan 

bestämmelserna.228 Domstolen kom sedermera fram till att trafficking, som det definieras 

i Palermoprotokollet och Europarådets konvention om människohandel omfattas av 

artikel 4. Domstolen konstaterade vidare att det inte är nödvändigt att definiera specifikt 

vilken av de tre uppräknade formerna i artikeln – slaveri, tvångsarbete eller annat 

påtvingat arbete – det rör sig om utan att trafficking i sig utgör brott mot artikel 4. 

Domstolen gjorde här ett viktigt konstaterande att trafficking för sexuella ändamål 

(och annan trafficking) omfattas av det absoluta slaveriförbudet. I det aktuella fallet 

menade de svarande parterna att det fanns en valfrihet i att arbeta som prostituerad och 

att det många gånger förväntades i arbetet som ”artist”.229 Domstolen gjorde emellertid 

ingen skillnad på huruvida prostitutionen ingåtts frivilligt eller genom ett bortförande. 

Vidare utvidgade domstolen staternas tvingande ansvar i elimineringen av trafficking till 

att inte bara gälla brottsbekämpning utan till att tillhandahålla skydd till traffickingoffret 

eller det potentiella traffickingoffret. Staterna ålades slutligen att införa adekvata åtgärder 

för att reglera branscher där trafficking ofta sker. Sammanfattningsvis konstateras genom 

domen att slaveriförbudet i artikel 4 inbegriper ett brett spektrum av positiva skyldigheter 

som går längre än att enbart utreda och lagföra människohandlare.230  

6.4 Sammanfattande kommentar 
En jämförelse mellan de svenska domarna och det brittiska fallet konstaterar att den 

svenska rättstillämpningen är restriktiv vad gäller att bevilja trafficking för sexuella 

ändamål som grund för asyl. Det brittiska fallet behandlade, likt ett av de svenska fallen, 

en kvinna från Albanien som blivit utsatta för trafficking för sexuella ändamål av en 

närstående. I Sverige bedömdes Albaniens myndigheter kunna erbjuda ett adekvat skydd 

medan det brittiska fallet såg till kvinnors strukturella utsatthet och avsaknad av makt i 

förhållande till män vilket gjorde att det – i kombination med stigmatiseringen av 

traffickingoffer för sexuella ändamål – förelåg könsrelaterad förföljelse. Det brittiska 

fallet visar att liknande fall går att bedöma på ett annat sätt än migrationsdomstolen gjort. 

Sammanfattningsvis lämnar de svenska domarna mycket att önska enligt mig. Både i 

form av utförlighet och motivering men också vad gäller att faktiskt pröva kvinnans 

skyddsskäl utifrån kvinnans individuella situation och därigenom också erkänna 

 
228 Rantsev v. Cyprus and Russia, p. 274. 
229 Rantsev v. Cyprus and Russia, p. 209.  
230 Rantsev v. Cyprus and Russia, p. 285. 
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skyddsskälen samma asylrättsliga status som ”normala fall”. Den utvidgning som skett 

av staters positiva ansvar genom Europadomstolens praxis att inte bara vidta 

brottsförebyggande åtgärder mot trafficking, utan även erbjuda traffickingoffer ett 

adekvat skydd framgår inte av migrationsdomstolens bedömningar. I samtliga fall utom 

i målet med kvinnan från Mongoliet ansågs föreligga adekvat myndighetsskydd med 

hänvisning till statens det och lagförande kapacitet. Ett effektivt rättssystem för att 

förhindra att personer utsätts för skyddsgrundande behandling av privata aktörer är å ena 

sidan ett kriterium för att myndighetsskydd ska anses föreligga.231 Å andra sidan kan det 

inte, som sker i de svenska domarna, anses tillräckligt att en stat har någon form av anti-

traffickingåtgärder oavsett dess faktiska effekt. Enbart när sådana åtgärder kan påvisa ett 

skydd i realiteten kan de likställas med ett fullgott myndighetsskydd. Det kan konstateras 

efter redogörelsen ovan att den svenska rättstillämpningen inte på ett fullständigt sätt 

tillgodoser skyddsbehovet för kvinnor som utsatts för eller riskerar utsättas för trafficking 

för sexuella ändamål. 

 

  

 
231 MIG 2009:4. Avsnitt 5.3. 
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7 Slutsats 

Arbetet har behandlat det asylrättsliga skyddet för kvinnor i de tre kategorierna av 

trafficking för att utröna om de krav som införts på jämställdhet och genusperspektiv i 

asylrätten lett till att kvinnors skyddsbehov erkänns och tillgodoses. Genom det som 

behandlats kan konstateras att trafficking för sexuella ändamål reglerats i omfattande 

utsträckning de senaste decennierna. Fokus har emellertid legat på de brottsbekämpande 

åtgärderna medan skyddet för offer uttryckts genom icke-bindande former. Genom 

Europadomstolens dom Rantsev har staternas skyldighet vad gäller skydd för 

traffickingoffer och potentiella offer ökat och fått en mer tvingande karaktär.  

Trots att UNHCR stadgar möjligheten att bevilja flyktingstatus på grund av trafficking 

för sexuella ändamål blir en sådan tillämpning något ansträngd eftersom konventionen 

inte var tänkt att användas för kvinnliga traffickingoffer. Detta kan i sin tur vara en 

förklaring till att beslutsfattare ofta använder det subsidiära skyddet genom non-

refoulement istället, om något skydd över huvud taget ges det vill säga. Även 

konsekvensen av att trafficking för sexuella ändamål inte blir ett ”klart fall” i asylrättens 

kärna gör instrumentet svårtillgängligt. I en europeisk kontext är något paradoxalt det 

asylrättsliga skyddet sämst för EU-medborgare. 

För att avsluta arbetet vill jag koppla tillbaka till frågan som ställdes inledningsvis – 

varför ges vissa handlingar internationellt skydd och reglering men inte andra? Vad gäller 

EU kan frågan dras ännu längre, varför är vissa individer uttryckligen exkluderade från 

det internationella skydd som faktiskt finns? Frågan är givetvis komplex och inget 

uttömmande svar kan ges efter denna framställning men det är tydligt att den homogena 

manliga normen som präglat asylrätten lever kvar idag. Trots utvecklingen av MR-

konventioner till att omfatta tredjepartsansvar, vilket också är det som sker i Rantsev-

domen, förhindrar skyddet för privatlivet och familjelivet många gånger ett effektivt 

arbete från statens sida vilket således påverkar möjligheten att erbjuda ett 

myndighetsskydd i realiteten. Stater som inte ens når upp till miniminivåerna för 

bekämpande av trafficking bedöms ändå kunna erbjuda ett adekvat myndighetsskydd 

med hänvisning till att myndigheterna i princip gör så gott de kan. De problem som 

exemplifierats i uppsatsen kan många gånger tillämpas generellt i förhållande till 

kvinnors skyddsbehov. 
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För att kompensera luckorna den manliga normen skapat är tanken på ett 

genusperspektiv i asylrätten och dess tillämpning givetvis tilltalande. Risken är emellertid 

att genusperspektivet och begreppen könsrelaterad och könsspecifik skyddsgrundande 

behandling marginaliserar kvinnors skyddsskäl till att enbart bero på deras köns-

tillhörighet på bekostnad av kvinnors medborgerliga och politiska rättigheter. 

Framställningen har visat på att det saknas en tillfredsställande genusmedvetenhet i 

asylrätten och att rättstillämpningen i Sverige inte lyckas skilja på när kvinnor blir 

förföljda på grund av könstillhörighet och inte. När maktobalanser konstruerar 

förföljelsen, exempelvis när kvinnor används som en handelsvara genom trafficking för 

sexuella ändamål är förföljelsen könsrelaterad. Många gånger missas detta genom att 

avfärda traffickingen som könsspecifik genom sin form av sexuellt våld. I själva verket 

uttrycker trafficking för sexuella ändamål ett könsrelaterat förtryck av kvinnor som borde 

leda till ett adekvat skydd därefter. När en kvinna förföljs för att hon vägrat följa en 

förtryckande klädkod är däremot förföljelsen inte könsrelaterad utan ett uttryck för 

kvinnans medborgerliga och politiska rättigheter. Sammanfattningsvis är ett 

genusperspektiv på asylrätten viktigt och nödvändigt, men perspektivet måste också 

användas på ett adekvat för att inte riskera få motsatt effekt. Fortsätter rätten tolkas från 

ett manligt perspektiv utifrån en manlig norm kommer genusperspektivet inte ge en 

önskvärd effekt utan istället kommer kvinnors skyddsskäl jämföras mot manliga, normala 

skyddsskäl och således aldrig bara vara skyddsskäl utan alltid i någon mån könsspecifika, 

annorlunda och mindre viktiga. 
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