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Sammanfattning 
Principen om internt flyktalternativ innebär att en asylsökande som bedöms 
kunna söka skydd i en annan del av sitt hemland inte skall anses ha behov 
av skydd. I april 2002 gjorde regeringen bedömningen att situationen i 
Bosnien-Hercegovina var sådan att en person som upplevde trakasserier i en 
ort, kunde vända sig till en annan ort i Bosnien-Hercegovina och att 
principen om internt flyktalternativ därför skulle beaktas fullt ut. 
 
Efter en empirisk undersökning av asylansökningar från medborgare från 
Bosnien-Hercegovina från 2002 och 2003, kan det konstateras att 
myndigheternas användande av principen om internt flyktalternativ inte är 
rättssäker. Tillämpningen är mekanisk, saknar individuell bedömning och 
riskerar att åsidosätta grundläggande förpliktelser enligt internationell rätt. 
Presumtionen för återvändande har blivit så stark att den enskilde i 
praktiken ålagts en orimlig bevisbörda, vilket märks inte minst genom den 
kraftiga ökningen av antalet ”uppenbart ogrundade” ansökningar. Dessutom 
har de flesta som slutligen fått uppehållstillstånd i Sverige fått stanna på 
humanitära skäl och endast en mycket liten del anses ha flyktingskäl eller 
skyddsbehov.  
 
Situationen för mänskliga rättigheter är fortfarande inte tillfredsställande i 
Bosnien-Hercegovina. Särskilt alarmerande är den straffrihet som råder för 
krigsförbrytare från forna Jugoslavien, som i kombination med bristande 
vittnesskydd och rättsäkerhet i Bosnien-Hercegovina, avskräcker 
medborgare från att medverka till rättegångarna, skapar en otrygg tillvaro i 
samhället samt försvårar arbetet med att lagföra krigsförbrytelser i sin 
helhet. UNHCR har uttalat att även om säkerhetsläget allmänt förbättrats, 
finns det behov av skydd i individuella fall. Enligt UNHCR gäller detta 
särskilt de som skall vittna vid Haagtribunalen och de som under kriget 
utsatts för allvarlig förföljelse. Genom att rutinmässigt neka asyl och i 
praktiken undvika en individuell prövning, riskerar myndigheterna därför att 
åsidosätta flyktingrättens viktigaste förpliktelse, principen om non-
refoulement. Principen innebär ett absolut förbud mot att återsända någon 
som riskerar förföljelse och myndigheterna är underkastade denna 
förpliktelse oavsett att regeringen fattat vägledande beslut. 
 
Eftersom personliga, sociala och ekonomiska omständigheter i praktiken 
kan vara direkt eller indirekt avgörande för möjligheter att bosätta sig på 
annan ort, bör en analys av rimlighet ingå i bedömningen av om det finns ett 
internt flyktalternativ. Många av dem som söker asyl från Bosnien-
Hercegovina har exempelvis utsatts för eller bevittnat tortyr, våldtäkt, mord 
eller annan allvarlig förföljelse, varför bosättningen i Bosnien-Hercegovina 
ofta inneburit att svåra minnen från kriget ständigt gjort sig påminda. I 
Bosnien-Hercegovina råder dessutom svår ekonomisk situation, med bland 
annat hög arbetslöshet och allmän bostadsbrist. Etniska motsättningar finns 
på samtliga politiska plan och mellan enskilda och är en del av vardagen. 
Sådana faktorer påverkar i realiteten möjligheterna för att använda sig av ett 

 1



internt flyktalternativ. Särskild hänsyn borde även tas till barnfamiljer, då 
dessa torde uppleva större begränsningar än enskilda, och då Sverige 
anslutit sig till Barnkonventionen.  
 
Att en rimlighetsanalys skall kunna utesluta ett internt flyktalternativ följer 
av UNHCR:s Handbok artikel 91 och av riktlinjer, men också av ett svenskt 
praxisbeslut. UNHCR har uttalat att det är myndigheterna som har 
bevisbördan för att det finns ett rimligt internt flyktalternativ. Någon 
diskussion om rimlighet har emellertid inte funnits i något av de fall som 
ingått i min undersökning. Min slutsats är att myndigheterna antingen 
systematisk brustit i sin motiveringsskyldighet eller ignorerat att utreda 
rimligheten och att de inte fullgjort sin bevisbörda.  
 
Avsaknaden av rimlighetsanalys kan inte heller ursäktas med befintliga 
regler om humanitära skäl. Humanitära grunder för uppehållstillstånd faller 
utanför tvingande regler om asyl, varför jämförelsen av principiella skäl inte 
är hållbar. Mot bakgrund av de allvarliga rättssäkerhetsbrister som idag 
finns inom asylprocessen, finns det en sannolik förklaring till att så många i 
dag i asylprocessen bryter ihop och efter en tid har humanitära skäl att få 
stanna i Sverige. Människor beviljas inte asyl trots verkliga skyddsskäl och 
fruktar givetvis att sändas tillbaka till förföljelse och tortyr. Dessa 
människor skall beviljas uppehållstillstånd på skyddsbehov och inte av 
humanitära skäl. Dessutom är praxis gällande humanitära skäl också alltför 
restriktiv, inkonsekvent och oförutsägbar för att kunna fungera som ett 
adekvat alternativ.  
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Förkortningar 
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NUT  Ny ansökan om uppehållstillstånd 
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UD  Utrikesdepartementet 
UN  Utlänningsnämnden 
UNHCR United Nations High Commisioner for Refugees, Förenta 

Nationernas flyktingkommissariat 
UNPROFOR United Nations Protection Force 
UtlL  Utlänningslagen 
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1. Inledning 

1.1. Introduktion 

Principen om internt flyktalternativ innebär att en asylsökande som bedöms 
kunna söka skydd i en annan del av sitt hemland inte skall anses ha behov 
av skydd. Regeringen gjorde i april 2002 bedömningen att situationen i 
Bosnien-Hercegovina var sådan att en person som upplevde trakasserier i en 
ort, kunde vända sig till en annan ort i Bosnien-Hercegovina. Principen om 
internt flyktalternativ skulle därför beaktas fullt ut. Tillämpningen av 
principen om internt flyktalternativ har lett till att myndigheterna i stor 
utsträckning avslår asylansökningar från medborgare från Bosnien-
Hercegovina.  
 
Samtidigt är situationen för mänskliga rättigheter i Bosnien-Hercegovina 
långt ifrån tillfredsställande. Bosnien-Hercegovina är fortfarande ett i hög 
grad etniskt delat land mellan bosnjaker, serber och kroater. Etniska 
motsättningar finns på samtliga politiska plan och diskriminering och 
trakasserier av enskilda är en del av vardagen. Under kriget begicks 
allvarliga kränkningar av mänskliga rättigheter på en massiv skala, men 
fortfarande åtnjuter tusentals misstänkta krigsförbrytare straffrihet. 
Straffriheten, i kombination med bristande vittnesskydd och rättsäkerhet i 
Bosnien-Hercegovina, avskräcker medborgare till att medverka till 
rättegångarna, skapar otrygghet i samhället och försvårar arbetet med att 
lagföra krigsförbrytelser i sin helhet. 
 
Många av dem som söker asyl har utsatts för allvarliga övergrepp under 
inbördeskriget 1992-1995. De sökande kan ha suttit i koncentrations- och 
fångläger, våldtagits, misshandlats och/eller bevittnat när deras släktingar 
och vänner blev mördade eller utsatta för övergrepp. För de allra flesta har 
bosättningen i Bosnien-Hercegovina inneburit att svåra minnen från kriget 
ständigt gjort sig påminda. Många har utsatts för diskriminering, trakasserier 
och hotelser och i vissa fall mycket allvarliga sådana. En del har gjort försök 
att undgå trakasserierna genom att flytta till andra orter. Många sökande har 
barn.   
 
Samtidigt som Migrationsverket och Utlänningsnämnden har att vägledas av 
regeringens beslut, bygger asylrätten på enskilda människors rätt att söka 
asyl samt staters skyldighet att bevilja skydd. Myndigheterna lyder under 
principen om non-refoulement, som innebär en förpliktelse att aldrig 
återsända någon som riskerar förföljelse. Trots att situationen är långt ifrån 
tillfredsställande i Bosnien-Hercegovina, avslår myndigheterna, med 
hänvisning till principen om internt flyktalternativ, nästan samtliga begäran 
om asyl.  
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1.2. Syfte 

Uppsatsen syftar till att analysera hur svensk utlänningsrätt använder sig av 
principen om internt flyktalternativ, särskilt vad gäller asylsökande från 
Bosnien-Hercegovina. I detta syfte kommer det främst att diskuteras om 
svensk rättstillämpning beträffande principen om internt flyktalternativ kan 
anses vara rättssäker och i linje med internationell och svensk rätt, samt FN: 
s Flyktingkommissariat UNHCR:s (United Nations High Commissioner for 
Refugees) riktlinjer.  
 
 

1.3. Metod och Disposition 

I kapitel 2 behandlas grundläggande information och begrepp inom 
flyktingrätt.  Som underlag har jag främst använt Kommentaren till 
Utlänningslagen av Wikren och Sandesjö, UNHCR:s Handbok om 
förfarandet och kriterierna vid fastställande av flyktingars rättsliga ställning 
och Bevis 2- Prövning av flyktingärenden av Christian Diesen. Särskild vikt 
har också vigts åt att framföra UNHCR: s riktlinjer vad gäller internt 
flyktalternativ. 
 
Eftersom landinformation ligger till grund för bedömningen i asylärenden, 
har jag valt att i kapitel 3 kort redogöra för bakgrunden till 
flyktingkatastrofen i Bosnien-Hercegovina och för situationen i dagsläget. 
Jag har bland annat använt mig av rapporter från US State Department, 
Amnesty International, UNHCR, UD samt information från Utrikespolitiska 
Institutet. I samma kapitel redogör jag för relevant statistik från 
Migrationsverket, bland annat över antalet asylsökande och beviljade 
uppehållstillstånd för medborgare från Bosnien-Hercegovina. 
 
Kapitel 4 innehåller den viktigaste delen av uppsatsen, den empiriska 
undersökningen av fall rörande asylsökande från Bosnien-Hercegovina. 79 
fall har undersökts, varav ett 50-tal har refererats till i denna uppsats. 
Inledningsvis redogörs för viktiga vägledande beslut från regeringen, främst 
det från 11 april 2002, eftersom dessa utgör grunden för myndigheternas 
tillämpning. Sedan ges en överblick över vad de asylsökande har berättat i 
sina asylansökningar. Sedan ges en överblick över vad de asylsökande har 
berättat i sina asylansökningar. Därefter övergår kapitlet till redogörelsen för 
den empiriska undersökningen. Resultatet redovisas under fyra 
ämnesområden, nämligen internt flyktalternativ, vittnen till Haagtribunalen, 
uppenbart ogrundade ansökningar samt humanitära skäl. Under respektive 
underrubrik inleds avsnittet med allmänna noteringar som gjorts efter 
undersökning av samtliga relevanta fall. Därefter återges ett specifikt ärende 
som funnits med i undersökningen, för att illustrera och exemplifiera vad 
som sagts i de allmänna noteringarna.  
 
18 av ärendena har kommit från Amnesty Internationals flyktingavdelning i 
Stockholm och samtliga av dessa har varit avslagsärenden. 40 av ärendena 
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har kommit från Utlänningsnämnden, varav 10 var bifallsärenden. Slutligen 
har det ingått 14 bifallsärenden från Migrationsverket från 2002 och 2003, 
liksom 7 beslut från Migrationsverkets länderdatabas Lifos. Ärendena från 
Utlänningsnämnden och Migrationsverket har varit avidentifierade, vilket 
inneburit att personliga uppgifter såsom namn, orter, deltagande i 
organisationer, samt diarienummer har tagits bort. Dessutom har jag bara 
sett besluten som innehåller Migrationsverkets och Utlänningsnämndens 
egna sammanfattningar av vad som framkommit och inte grundutredning, 
fördjupad asylutredning, ombudets inlagor eller relevanta intyg. Vad 
däremot gäller ärendena från Amnesty International har jag haft tillgång till 
samtliga handlingar. Inga personliga uppgifter kommer att anges i denna 
uppsats. Detta innebär i sin tur att jag i referensmaterialet endast kommer 
ange datum för beslut och inte några namn eller diarienummer.   

 

1.4. Avgränsning 

Uppsatsen kommer enbart att fokusera på beslut från åren 2002 och 2003 
och främst kring fall efter regeringens beslut den 11 april 2002. Det är inte 
möjligt att här redogöra för alla varierande omständigheter eller särskilda 
frågeställningar som framgår av de fall som undersökts. Avsikten är istället 
att de allmänna noteringar som gjorts och de ärenden som återges, skall 
påvisa generella tendenser i tillämpningen.  
 
Av utrymmesskäl kan bakgrunden till kriget i Bosnien-Hercegovina och 
situationen i nuläget samt kapitlena om flyktingrätt och asylpolitik gentemot 
Bosnien-Hercegovina endast göras översiktliga.  Samtliga av dessa 
beståndsdelar är avsedda att ge läsaren en grund för att följa resonemang i 
slutsatsen.  
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2 Allmänt om flyktingrätt 

2.1. Skyddet för flyktingar på det internationella 
området. 

I dag finns det ungefär 21,5 miljoner människor som UNHCR uttalat är i 
behov av internationell skydd.1 Det är världens stater och UNHCR, FN:s 
flyktingkommissariat, som ansvarar för det internationella skyddet av 
flyktingar.2 I dag finns det ett flertal betydande konventioner och 
internationella dokument som behandlar flyktingar. Det mest betydelsefulla 
dokumentet är FN-konventionen angående flyktingars rättsliga ställning från 
19513, även kallad Genèvekonventionen, och dess tilläggsprotokoll från 
1967.4 Så sent som november 2003 var det 142 stater som tillträtt 
konvention, 141 som tillträtt protokollet och 138 som tillträtt båda.5
 
1951 års konvention definierar vem som anses utgöra flykting och anger 
minimikrav för flyktingars rättigheter och skyldigheter i asyllandet.6 Enligt 
artikel 1(2) är en person flykting vid den tidpunkt han uppfyller kriterierna 
enligt definitionen. Det är inte erkännandet i sig som gör en person till 
flykting, utan erkännandet skall ses som en förklaring om flyktingstatus.7 
Definitionen lyder som följer.  
 

”The term refugee shall apply to any person who owing to well-founded fear of 
being persecuted for reasons of race, religion, nationality, membership of a 

                                                 
1 UNHCR Population Statistics (provisional). Finns att tillgå på  
www.unhcr.ch/static/statistics_2002/asr02-dr2-Table1.pdf . 
2 Förenta Nationernas flyktingkommissarie, Handbok om förfarandet och kriterierna vid 
fastställande av flyktingars rättsliga ställning, enligt 1951 års konvention och 1967 års 
protokoll angående flyktingars rättsliga ställning, Nordstedts juridik AB, Stockholm 1996.  
Härefter [UNHCR:s Handbok], s. 9. 
3 Geneva Convention regarding the Status of Refugees (1951). Antogs i Genève den 28 juli 
1951, 189 UNTS 137. I kraft i Sverige den 22 april 1954, se Prop. 1954:134. Se UNHCR:s 
hemsida, senast besökt 2004-02-19, http://www.unhcr.ch/cgi-
bin/texis/vtx/protect/+LwwBmeJAIS_wwww3wwwwwwwxFqzvqXsK69s6mFqA72ZR0g
RfZNhFqA72ZR0gRfZNtFqrpGdBnqBzFqmRbZAFqA72ZR0gRfZNDzmxwwwwwww1F
qhuNlg2/opendoc.pdf
4 Protocol relating the Status of Refugees (1967). Tilläggsprotokollet från 1967 eliminerar 
den tidsbegränsning (händelser som inträffat före den 1 januari 1951) och den geografiska 
begränsning (händelser som inträffat i Europa) som fanns inbyggd i 1951 års konvention. 
UNHCR:s hemsida, besökt senast 2004-02-19, http://www.unhcr.ch/cgi-
bin/texis/vtx/protect/+LwwBmeJAIS_wwww3wwwwwwwxFqzvqXsK69s6mFqA72ZR0g
RfZNhFqA72ZR0gRfZNtFqrpGdBnqBzFqmRbZAFqA72ZR0gRfZNDzmxwwwwwww1F
qhuNlg2/opendoc.pdf
5 UNHCR, State Parties to the 1951 Convention relating to the Status of Refugees and the 
1967 Protocol. UNHCR:s hemsida, senast besökt 2004-02-19, http://www.unhcr.ch/cgi-
bin/texis/vtx/protect/+zwwBmeim_g_wwwwmwwwwwwwxFqzvqXsK69s6mFqA72ZR0g
RfZNhFqA72ZR0gRfZNtFqrpGdBnqBzFqmRbZAFqA72ZR0gRfZNDzmxwwwwwww1F
qmRbZ/opendoc.pdf
6 UNHCR:s Handbok, se förordet.  
7 UNHCR handbok, para. 28. Se även Goodwin-Gill, The Refugee in International Law, 
Second Edition, Oxford University Press, 1998 [Härefter Goodwin-Gill]s.32 
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particular social group or political opinion, is outside the country of his or her 
nationality, and is unable or, owing to such fear, unwilling to avail himself of the 
protection of that country: or who, not having a nationality and being outside the 
country of his former habitual residence as a result of such events is unable or, 
owing to such fear, is unwilling to return to it.”  

 
Konventionen föreskriver inte procedurer för att fastställa flyktingskapet, 
utan det är upp till varje fördragsslutande stat att implementera 
konventionen.8 Konventionen anger dock de förmåner och rättigheter en 
konventionsstat är skyldig att tillförsäkra en flykting inom dess jurisdiktion. 
I ett flertal hänseenden är konventionsstater skyldiga att tillerkänna en 
flykting samma ställning som tillflyktslandets egna medborgare. 
Konventionens mest betydelsefulla bestämmelse och förpliktelse är 
bestämmelsen om non-refoulement i art. 33, som innebär ett förbud mot 
avvisning eller utvisning av en flykting till gränsen mot ett område där han 
eller hon riskerar förföljelse.9  

 
”No contracting state shall expel or return (”refouler”) a refugee in any manner 
whatsoever to the frontiers of territories where his life or freedom would be 
threatened on account of his race religion, nationality, membership of a particular 
social group or political opinion. 
The benefit of the present provision may not, however, be claimed by a refugee 
whom there are reasonable grounds for regarding as a danger to the security of the 
country in which he is, or who, having been convicted by a final judgement of a 
particulary serious crime, constitutes a danger to the community of that country.”10

 
Bestämmelsen om non-refoulement återfinns i Tortyrkonventionens artikel 
3.11 I Europakonventionens artikel 3 stadgas ett förbud mot tortyr och 
omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning.12 Art 33 
innehåller en begränsning för de flyktingar som utgör ett hot mot landets 
säkerhet. Någon motsvarande begränsning återfinns emellertid varken i 
Europakonventionen eller i Tortyrkonventionen, varför förbudet för 
fördragsslutande stater att återsända någon som riskerar förföljelse torde 
vara absolut.  
 

                                                 
8 Goodwin-Gill, s. 34. 
9 Wikrén & Sandesjö, Utlänningslagen med kommentar, 7:e upplagan, Nordstedts Juridik 
AB, 2002 [härefter Wikrén & Sandesjö] s. 30. 
10 Art. 33 i 1951 års Flyktingkonvention. 
11 ”No state party shall expel, return (”refouler”) or extradite a person to another state 
where there are substantial grounds for believing that he would be in danger of being 
subjected to torture. For the purpose of determining whether there are such grounds, the 
competent authorities shall take into account all relevant considerations including, where 
applicable, the existence in the State concerned of a consistent pattern of gross, flagrant or 
mass violations of human rights.” UN Convention against Torture and Other Cruel, 
Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (1984). Antogs i New York den 10 
december 1984. UN Doc A/Res/39/46. I kraft i svensk lagstiftning den 26 juni 1987. 
12 ”No one should be subject to torture or to inhumane or degrading treatment or 
punishment.” European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental 
Freedoms (1950) and Additional Protocols, as amended 1998. 
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Enligt art 14 (1) Förenta Nationernas allmänna förklaring om de mänskliga 
rättigheterna, har envar rätt till att söka och åtnjuta asyl.13 En vedertagen 
internationell definition av begreppet asyl finns inte, men normalt torde man 
mena en varaktig fristad mot förföljelse. Med asylrätt avses i folkrättslig 
mening en rätt för stater att bevilja asyl, utan att detta betraktas som en 
ovänlig handling gentemot mot flyktingens hemland. 1951 års konvention 
innehåller inte någon uttrycklig bestämmelse om skyldighet till att bevilja 
asyl, dock kan bestämmelsen non-refoulement i praktiken leda till att den 
asylsökande måste ges rätt att stanna.14

 
 

2.2. Svensk flyktingrätt 

2.2.1. Inledande anmärkningar 

Det är Utlänningslagen (1989:529) som reglerar under vilka förutsättningar 
utlänningar får vistas i Sverige. I lagens första paragraf anges att 
utlänningslagen reglerar utlänningars inresa, utresa, vistelse i Sverige och 
arbete i Sverige som anställd, samt rätten till asyl. Utlänningslagen utgår 
från att det i princip endast är svenska medborgare som har en ovillkorlig 
rätt till att vistas och verka i Sverige.15 I lagen anges även under vilka 
förutsättningar en utlänning kan avisas eller utvisas ur landet.16  
 
De centrala bestämmelserna angående skyddsbehov regleras i 3 kapitlet 
Utlänningslagen. I kapitlets första paragraf förklaras att asyl avser 
uppehållstillstånd som beviljas en utlänning därför att han är flykting eller 
skyddsbehövande i övrigt.17 Den som är flykting eller skyddsbehövande i 
övrigt har också en principiell rätt till asyl enligt 3:4 Utlänningslagen.18 I 
fall då det inte finns grund för att meddela asyl, men då det skulle strida mot 
humanitetens krav att återsända en person, kan uppehållstillstånd även 
beviljas till följd av humanitära skäl enligt 2:4 5p Utlänningslagen.19

  
Principen om non-refoulement, som förbjuder återsändande av en individ 
som riskerar förföljelse, kommer i svenska Utlänningslagen främst till 
uttryck genom rätten till asyl enligt 3:4 och genom reglerna om 
verkställighetshinder i 8 kapitlet.20

                                                 
13 Everyone has the right to seek and to enjoy in other countries asylum from persecution. 
Universal Declaration of Human Rights (1948); GA Resolution 217A (III). Rätten att söka 
och åtnjuta asyl omfattar dock inte en rätt att få välja land. Enligt principen om första 
asylland, är det land som först tar emot en flykting som i första hand ska behandla en 
asylansökan. Ett annat land kan sända tillbaka en utlänning till det första landet för 
prövning av asylskälen. 
14 Wikrén & Sandesjö, s. 155-156. 
15 Wikrén & Sandesjö, s. 17, 36. 
16 Utlänningslagen 4 kap. Avvisning och utvisning.  
17 3 kapitlet 1 § Utlänningslagen. 
18 3 Kapitlet 4 § Utlänningslagen. 
19 Utlänningslagen 2:4 5p Uppehållstillstånd får ges till en utlännings som av humanitära 
skäl bör få bosätta sig i Sverige.  
20 Wikren & Sandesjö, s. 341.  
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2.2.2. Flyktingbegreppet 

I 3:2 Utlänningslagen definieras vem som är flykting. Lydelsen 
överensstämmer med den definition som finns i 1951 års 
flyktingkonvention, på det sätt den reviderats genom 1967 års protokoll.21 
Dessa flyktingar kallas därför även konventionsflyktingar.22  

 
”Med flykting avses i denna lag en utlänning som befinner sig utanför det land, 
som han är medborgare i, därför att han känner en välgrundad fruktan för 
förföljelse på grund av sin ras, nationalitet, tillhörighet till en viss samhällsgrupp 
eller på grund av sin religiösa eller politiska uppfattning, och som inte kan eller på 
grund av sin fruktan inte vill begagna sig av detta lands skydd. Vad som nu sagts 
gäller oberoende av om förföljelsen utgår från landets myndigheter eller dessa inte 
kan antas bereda trygghet mot förföljelse från enskilda. 
Som flykting skall även anses den som är statslös och som av samma skäl befinner 
sig utanför det land där han tidigare har haft sin vanliga vistelseort och som inte 
kan eller på grund av sin fruktan inte vill återvända dit.”23  

 
I förarbetena till Utlänningslagen sägs att Sverige skall tillämpa 
konventionen på ett sätt som inte avsevärt skiljer sig från andra länders 
tillämpning.24 Bland annat sägs att Sverige skall tolka flyktingkonventionen 
i enlighet med UNHCR:s handbok och dess exekutivkommittés 
konklusioner.25  
 
Rekvisitet ”välgrundad fruktan för förföljelse” är definitionens nyckelfras 
och innefattar både ett subjektivt och objektivt element. Enligt UNHCR är 
fruktan ett sinnestillstånd och en subjektivt upplevd belägenhet, som måste 
bedömas från fall till fall och som skall tillmätas vikt enligt definitionen. 
Genom att fruktan skall vara välgrundad framkommer det objektiva 
elementet, det vill säga ett krav på att den asylsökandes uppgifter skall ha 
fog för sig.26

 
Endast den som är utanför sitt hemland27, kan komma att betraktas som 
flykting.28 En person blir flykting i det ögonblick han lämnar landet av 
något av de skäl som anges i bestämmelsen, det vill säga till följd av 
välgrundad fruktan för förföljelse på grund av sin ras, nationalitet, 
tillhörighet till en viss samhällsgrupp, religiösa eller politiska uppfattning.29 
Flyktingskap kan även uppkomma efter tidpunkten för utresan, exempelvis 
                                                 
21 1A (2) i 1951 års Flyktingkonvention. 
22 Wikrén & Sandesjö s. 158. 
23 Utlänningslagen 3:2. 
24 Prop. 1996/97:25 s. 96f. 
25 Prop. 1996/97:25 s. 97. Se även Diesen m.fl., Bevis 2. Prövning av flyktingärenden, 
1998, Nordstedt Juridik AB, [Härefter Diesen]s. 41.  
26 UNHCR Handbok, para. 37-43. Se även Wikrén &Sandesjö för en redogörelse av olika 
ståndpunkter om innebörden av begreppet välgrundad fruktan.  
27 Om en person är statslös gäller deras vanliga vistelseort.se UNHCR:s Handbok, para. 
101. 
28 UNHCR Handbok, para. 88. 
29 UNHCR Handbok, para.28, 66. 
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på grund av ändrade förhållanden i hemlandet eller till följd av den 
asylsökandes handlande i tillflyktslandet, så kallad flykting ”sur place”.30 
Det är inte nödvändigt att förföljelsen utgår från staten. Även förföljelse från 
enskilda aktörer eller grupper kan innefattas i fall där det kan visas att staten 
inte förmår eller är ovillig att beivra förföljelsen.31  
 
De åtgärder som en individ fruktar måste ha en viss intensitet för att 
betraktas som förföljelse. Exakt vad som skall anses som förföljelse har 
varit föremål för diskussion i litteraturen. Det finns två principiella 
uppfattningar. Den ena uppfattningen anser att förföljelsebegreppet skall 
kopplas till utformningen av principen om non-refoulement och endast 
innefatta förföljelse som riktar sig mot individens liv eller frihet eller som 
annars är av svår beskaffenhet. Den andra uppfattningen, som har kommit 
att bli allt mer dominerande, är att förföljelsebegreppet skall tolkas vidare 
och även omfatta grova kränkningar av mänskliga rättigheter.32 I UNHCR:s 
handbok sägs dessutom att en sökande som utsatts för händelser som inte 
var för sig kan sägas utgöra förföljelse, likväl skall kunna åberopa 
välgrundad fruktan på s.k. kumulativa grunder.33 Denna grund har också 
ansetts tillämplig i svensk rättstillämpning.34   
 
Den svenska hållningen torde vara att förföljelsebegreppet omfattar 
allvarliga kränkningar av mänskliga rättigheter.35 Detta innebär i sin tur att 
personer som riskerar förföljelse av denna art har rätt till asyl genom 3:4 och 
omfattas av ett förbud att aldrig återsändas till det aktuella landet genom 8 
kapitlets regler om verkställighetshinder. Förbudet mot återsändande är i 
stort sett absolut och någon begränsning kan endast bli aktuellt under vissa 
extraordinära omständigheter, såsom att utlänningen gjort sig skyldig till 
brott mot mänskligheten eller utgör en fara för landets säkerhet.36 Förbudet 
mot att återsända någon till dödsstraff, tortyr eller annan omänsklig eller 

                                                 
30 UNHCR Handbok, para. 94-96. Wikren & Sandesjö, s. 160. 
31

För en diskussion se Goodwin-Gill, s. 70-74. 
32 UNHCR:s Handbok, para. 51. Wikren & Sandesjö, s. 163-166. Goodwin-Gill betraktar 
frågan om förföljelsebegreppets omfattning som främst beroende av hur ingripande 
åtgärden är. Goodwin-Gill, s. 67-68. 
33 UNHCR:s Handbok, para. 53. 
34 Se vägledande beslut UN 31-93. I fallet ansågs allvarliga inskränkningar i rätten att 
förtjäna sitt uppehälle som sådana diskriminerande åtgärder som innebär förföljelse. A hade 
under en längre tid trakasserats i hemlandet på grund av sin tro. Bland annat hade han 
utsatts för allvarliga inskränkningar i rätten att förtjäna sitt uppehälle. De diskriminerande 
åtgärder som hade företagits mot A hade varit av avsevärt menlig natur. A var därför att 
anse som flykting enligt 3 kap. 2 § Utlänningslagen och 1951 års Genèvekonvention 
angående flyktingars rättsliga ställning. För vägledande beslut se Utlänningsnämnden, 
Praxissamlingen, Utlänningslagen- Vägledande beslut, senast besökt 2004-02-19. 
http://www.un.se/praxis1.asp
35 Wikren & Sandesjö, s. 164. 
36 Utlänningslagen 8:2 2 och 3st. Se Wikren& Sandesjö, s. 341-342. Goodwin-Gill s.106. 
förespråkar att bedömningen måste innehålla en proportionalitetsavvägning. I bedömningen 
av om man skall exkludera någon från skydd bör man väga brottets allvar respektive faran 
för rikets säkerhet, mot allvaret och omfattningen av de risker som flyktingen eller den 
asylsökande kan komma att utsättas för.  
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förnedrande behandling eller bestraffning är dock under alla omständigheter 
absolut.37

 
En flykting fortsätter att vara flykting till dess en upphörandegrund 
inträffar.38 Normalt får även nära anhöriga39 till en flykting flyktingstatus 
oavsett om de själva uppfyller kraven. Detta enligt principen om familjens 
enhet.40

 
 

2.2.3. Kvotflyktingar 

Sverige har sedan 1950 tagit emot en viss kvot av flyktingar genom 
organiserad överföring från andra länder. Aktuella personer är flyktingar 
och andra, som befinner sig i en särskilt utsatt situation och som inte kan 
återvända till sitt hemland eller få skydd på annat sätt. Uttagningen och 
resan till Sverige organiseras av Migrationsverket, i samarbete med 
UNHCR. Det finns ingen internationell förpliktelse för stater att ta emot 
flyktingar på detta sätt. Sverige beslutar själva om hur kvoten skall 
användas, varifrån uttagningen skall ske och vilka kriterier som skall gälla. 
Någon rätt för de personer som uppfyller kriterierna att komma hit finns 
inte.41

 
 

2.2.4. Principen om internt flyktalternativ 

Av särskild betydelse för ärenden från länder som drabbats av inbördeskrig 
eller etniska konflikter, såsom Bosnien-Hercegovina, är principen om 
internt flyktalternativ.  Den innebär att en person inte skall anses riskera 
förföljelse om denne skulle kunna tillgodogöra sig ett effektivt skydd i en 
annan del av landet. Principen blev främst aktuell i mitten av 1980 talet. 
Dessförinnan hade västerländska stater främst fått flyktingströmmar till 
följd av kommunismen och varit generös med att bevilja dessa skydd.  Då 
allt fler flyktingar från övriga världen började söka sig till västländernas 
gränser, började man söka efter legala instrument för att undvika juridisk 
skyldighet att bevilja dem tillträde. Det var i denna kontext som 
instrumentet om internt flyktalternativ började tillämpas.42  
                                                 
37 Utlänningslagen 8:1, Wikren & Sandesjö s. 342.  
38 Utlänningslagen 3:5. Wikrén & Sandesjö, s. 160. UNHCR:s Handbok, para 140 ff.  
39 Med nära anhörig avses främst maka eller make och minderåriga barn. UNHCR:s 
Handbok, para. 185.  
40 UNHCR Handbok para. 184. UN 30-93, UN 97-93, UN 260-95 och 356-96. Se även 
Wikren & Sandesjö, s. 170 ff.  
41 Migrationsverkets information om kvotflyktingar på hemsidan www.migrationsverket.se, 
besökt senast 2004-02-19. Migrationsverket, Asyl och Flyktingar, Flyktingkvoten, Vem är 
kvotflykting.  
42 Hathaway and Foster, Internal Protection/Relocation/Flight Alternative as an Aspect of 
Refugee Status Determination. James Hathaway är Professor of Law and Director, Program 
in Refugee and Asylum Law, University of Michigan och Senior Visiting Research 
Associate, Refugee Studies Centre, Oxford University. Rapporten var utförd på uppdrag av 
UNHCR och var tänkt som bakgrundsrapport till underlag för diskussioner vid ”the Global 
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Principen om internt flyktalternativ återfinns i UNHCR: s handbok i artikel 
91. 
 
”Fruktan för förföljelse behöver inte alltid avse hela medborgarskapslandets territorium. 
Vid etniska konflikter eller svåra oroligheter innefattande förhållanden såsom inbördeskrig, 
kan förföljelse av en specifik etnisk eller nationell grupp förekomma endast i en del av 
landet. I sådana situationer kommer en person inte att uteslutas från möjligheten att erhålla 
flyktingskap endast på grund av att han kunde ha sökt tillflykt i en annan del av landet, om 
det under alla rådande omständigheter inte hade varit rimligt att förvänta sig av honom att 
göra detta.”43  
 
Bestämmelsen har föranlett skilda tolkningar. Många stater har använt sig 
av principen som en förevändning för att neka asyl.44 UNHCR har ställt sig 
kritisk till utvecklingen och menat att tillämpningen av principen inte får 
leda till att den mänskliga rättigheten att söka och åtnjuta asyl undermineras. 
Enligt UNHCR kräver inte den internationella rätten att hotade individer 
skall uttömma alla val inom landet innan de söker asyl.45 I syfte att ge 
juridisk vägledning om hur artikel 91 i handboken skall tolkas, har UNHCR 
gett ut riktlinjer.46 I dessa påpekar UNHCR att artikel 91 innehåller två 
nyckelmoment för att fastställa om det finns ett internt flyktalternativ. 
Moment ett syftar till att utröna om individen är säker från förföljelse och 
allvarliga trakasserier i det föreslagna området, det vill säga om det interna 

                                                                                                                            
Consultation on International Protection in the context of the 50th anniversary of the 1951 
Convention relating to the Status of Refugees” [Härefter Hathaway and Foster]. UNHCR:s 
hemsida, besökt senast 2004-02-19, http://www.unhcr.ch/cgi-
bin/texis/vtx/home/+GwwBm+expvdwwwwnwwwwwwwhFqA72ZR0gRfZNtFqrpGdBnq
BAFqA72ZR0gRfZNcFqFoDBnGDwcahcotrBawcBnGDwBoVnDzmxwwwwwww/opend
oc.pdf
43 UNHCR Handbok, para. 91.  
44 James C. Hathaway and Michelle Foster, s.1.  
45 ”UNHCR cannot agree that internal relocation amounts to a ”principle” of refugee law; it 
is rather, in UNHCR’s view, a factor of possibility to be analysed in the course of status 
determination in some individual cases. Caution has to be exercised where this notion is 
involved, not least because of its potential incompatibility with the right to seek and enjoy 
asylum from persecution.” se UNHCR Position Paper, Relocating Internally as a 
Reasonable Alternative to Seeking Asylum- (The so called ”Internal Flight Alternative” or 
Relocation Principle”) Geneva, February 1999, para. 7. [Härefter UNHCR Position Paper 
Relocating Internally]. UNHCR:s hemsida, senast besökt 2004-02-19,  
http://www.unhcr.ch/cgi-
bin/texis/vtx/rsd/+2wwBmWeYEudwwwwMwwwwwwwxFqwqFqwmFqwnFqewlPcNlg2a
7d5oBodDa7wpnGa2ncdqwBoDtafDBnGDwccOaw5awa2nw5dDwxcnaEcBnGDwBoVna
BdaInnAoDtaE5Oc1Mhzmed-
wwwwwwwtFqwrFqo2IyP0HEPoFqwzFqwAFqqejhrmFmmDFqm7y-
dFqo2IyP0HEP3zmxwwwwwww/rsddocview.pdf 
46 UNHCR, ”Guidelines on International Protection: ”Internal Flight or Relocation 
Alternative” within the Context of Article 1A(2) of the 1951 Convention and/or 1967 
Protocol relating to the Status of Refugees. HCR/GIP/03/04 23 July 2003. [Härefter 
UNHCR Guidelines on International Protection] Dokumentet är ett resultat av diskussioner 
vid konferensen ”the Second Track of the Global Consultations on International Protection” 
i San Remo, Italien, september 2001. UNHR:s hemsida, senast besökt 2004-02-19, 
http://www.unhcr.ch/cgi-
bin/texis/vtx/home/+PwwBmeDLDACwwwwnwwwwwwwhFqhT0yfEtFqnp1xcAFqhT0yf
EcFqFoDBnGDwcahcotrBawcBnGDwBoVnDzmxwwwwwww/opendoc.pdf
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flyktalternativet är relevant. Moment två syftar till att utröna om det interna 
flyktalternativet också är ett rimligt alternativ för den enskilde. 47  
 
För att kunna bestämma om ett internt flyktalternativ är relevant, föreslår 
UNHCR att fyra delfrågor skall besvaras. Första frågan innebär krav på att 
det alternativa området skall kunna betraktas som praktiskt, 
säkerhetsmässigt och legalt tillgängligt för individen.48 Andra delfrågan rör 
huruvida aktören är statlig. Om så är fallet finns det en presumtion för att ett 
internt flyktalternativ inte är tillgängligt. Tredje frågan avser om aktören är 
icke statlig. I ett sådant fall är bedömningen av behovet av skydd beroende 
av om det är troligt att aktören kan agera även i ett annat område och om det 
där finns ett statlig skydd.  Den fjärde frågan syftar till att få svar på om den 
sökande i övrigt riskerar förföljelse eller annan allvarlig skada vid en 
förflyttning till ett annat område. I detta sammanhang uppger UNHCR att 
det inte får krävas att individen håller tillbaka sina politiska eller religiösa 
åsikter för att undgå förföljelse.49  
 
Om det interna alternativet betraktas som relevant, skall bedömningen 
övergå till moment två, rimlighetsanalysen. I rimlighetsanalysen skall man 
ställa sig frågan om det föreslagna området, mot bakgrund av förhållandena 
i landet, tillhandahåller ett meningsfullt alternativ (”a meaningful 
alternative”) och om personen kan förväntas leva ett relativt normalt liv i 
området, utan att möta otillbörligt lidande (”undue hardship”).50 För att 
besvara dessa frågor uppmanas stater att ta hänsyn till de sökandes 
personliga omständigheter. Relevanta faktorer är exempelvis ålder, kön, 
hälsa, eventuella handikapp, familjesituation, sociala svagheter, etniska, 
kulturella eller religiösa överväganden, politiskt och socialt nätverk, 
språkkunskaper, utbildning, yrkesbakgrund och framtida jobbmöjligheter. 
Faktorer som inte var för sig kan utesluta ett internt flyktalternativ kan göra 
det vid en sammantagen bedömning av deras kulminerade effekt.51 UNHCR 
uttalar särskilt att personer som tidigare upplevt allvarlig förföljelse och som 
påvisar att de sannolikt kommer att uppleva ett trauma vid ett återvändande, 
inte rimligen borde anses ha ett internt flyktalternativ.52 Vidare skall ett 
alternativ inte heller betraktas som rimligt om inte fundamentala mänskliga 
rättigheter respekteras i det tilltänkta området. Skyddet och säkerheten 
måste kunna betraktas som hållbart och förutsägbart.53  
 
Dessutom fäster riktlinjerna vikt vid de sociala och ekonomiska 
förhållandena i det alternativa området. Ett flyktalternativ där individen inte 
skulle kunna förtjäna sitt uppehälle eller få tillgång till basal sjukvård eller 
bostad skulle exempelvis kunna uteslutas som rimligt. På samma sätt anser 
UNHCR det orimligt att en sökande skall tvingas att vända sig till ett 
                                                 
47 UNHCR, ”Guidelines on International Protection, para. 7.  
48 Individen skall exempelvis ha en legal rätt att åka och uppehålla sig i området, samt 
kunna ta sig dit utan större risk eller orimlig börda. 
49 UNHCR, Guidelines on International Protection, para. 6- 7, 9- 21.  
50 UNHCR, Guidelines on International Protection, para. 7-8. 
51 UNHCR, ”Guidelines on International Protection, para. 25. 
52 UNHCR, Guidelines on International Protection, para. 26. 
53 UNHCR, Guidelines on International Protection, para. 27-28.  
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område där denne kommer att leva under existensminimum.54 Enbart en 
sänkning av den ekonomiska levnadsstandarden kan emellertid inte utgöra 
skäl att utesluta ett alternativ. Förhållandena skall vara sådana att ett relativt 
normalt liv kan levas.55  
 
Principen om internt flyktalternativ kan betraktas som etablerad i svensk rätt 
genom vägledande beslut från Utlänningsnämnden år 1993.56 Resonemang 
om rimlighet framkom i ett vägledande beslut från 1995, då man ansåg att 
hotbilden i sökande A och B:s  fall  i geografiskt  hänseende var 
koncentrerad till hemstadsområdet och att den gick att undgå genom att 
flytta till någon annan del av det landet. Med hänsyn till de svåra och direkt 
livshotande skador som A utsatts för och till den koppling som fick anses 
föreligga mellan skadorna och hans politiska aktiviteter, ansåg dock 
Utlänningsnämnden att det inte var rimligt att kräva att den sökande skulle 
söka skydd i en annan del av hemlandet.57

 
UNHCR:s riktlinjer behandlar även vissa processuella frågor. UNHCR 
påpekar att användandet av principen om internt flyktalternativ inte får leda 
till att en ytterligare bevisbörda läggs på den asylsökande.58 Bevisbördan 
skall ligga på den som påstår något. Om beslutsfattaren påstår att det finns 
ett internt flyktalternativ som både är relevant och rimligt rekommenderar 
UNHCR att det också är beslutsfattaren som bär bevisbördan för detta.59 
UNHCR betonar också att individen måste ges en förvarning om att 
myndigheterna överväger ett internt flyktalternativ, så att denne ges en 
chans att bemöta påståendet.60 Dessutom avråder UNHCR att ärenden som 
berör frågor om internt flyktalternativ behandlas i förenklade förfaranden 
eller att principen används som ett argument för att neka en person en 
asylprövning överhuvudtaget.61

 

                                                 
54 ”if the situation is such that the claimant will be unable to earn a living or to access 
accomadation, or where medical care cannot be provided or is clearly inadequate, the area 
may not be a reasonable area. It would be unreasonable, including from a human rights 
perspective, to expect a person to relocate to face economic destitution or existence below 
at least an adequate level of subssistence.” se UNHCR; Guidelines on International 
Protection, 2003, para 29. 
55 UNHCR; Guidelines on International Protection, 2003, para 29. 
56 Utlänningsnämnden Vägledande beslut, reg. 18-93. Se också Wikrén & Sandesjö s. 170. 
57 UN 287-95.  
58 UNHCR Guidelines on International Protection, 2003, para. 33.  
59 the decision-maker bears the burden of proof of establishing that an analysis of relocation 
is relevant to the particular case. If considered relevant, it is up to the party asserting this to 
identify the proposed area of relocation and provide evidence establishing that it is a 
reasonable alternative for the individual concerned.” UNHCR Guidelines on International 
Protection, para. 34. 
60 UNHCR Guidelines on International Protection, para. 35. 
61 UNHCR, ”Guidelines on International Protection, para. 4, 36.  
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2.2.5. Övriga skyddsbehövande 

Övriga skyddsbehövande är de som inte kan anses flyktingar enligt 
definitionen, men som har lämnat sitt land62 på grund av någon av de 
anledningar som uppräknas i Utlänningslagens 3:3. Den första kategorin är 
de som känner ”välgrundad fruktan för att straffas med döden eller 
kroppsstraff eller för att utsättas för tortyr eller annan omänsklig behandling 
eller bestraffning”. Den andra gruppen avser de som behöver skydd på 
grund av en yttre eller inre väpnad konflikt eller inte kan återvända till sitt 
hemland på grund av en miljökatastrof. Slutligen betraktas även de som på 
grund av sitt kön eller sin homosexualitet känner välgrundad fruktan för 
förföljelse som skyddsbehövande i övrigt.63  
 

2.2.6. Humanitära skäl 

Uppehållstillstånd kan även beviljas på humanitära skäl.64 Begreppet 
humanitära skäl kan bli aktuellt då det är fråga om personer som på grund av 
sjukdom eller personliga förhållanden inte bör vägras uppehållstillstånd 
här.65 Bestämmelsen har i praxis tolkats mycket restriktivt. Sociala problem 
i hemlandet ger normalt inte rätt till uppehållstillstånd.66 Av vägledande 
beslut framgå att tillstånd kan ges till den som har en livshotande sjukdom 
för vilken vård inte kan beredas i det aktuella landet eller ett handikapp av 
synnerligen allvarlig art.67 Frågan om uppehållstillstånd avgörs dock inte 
enbart av den sökandes sjukdom. En sammantagen bedömning görs av 
samtliga omständigheter i fallet.68 I fall som berör barn kan humanitära skäl 
av något mindre allvar och tyngd tillmätas betydelse. Detta enligt en 
tolkning av portalparagrafen i Utlänningslagen 1:1 om att barnets bästa skall 
beaktas.69

 
Till denna grupp hör också politiskt humanitära skäl som avser personer 
som inte omfattas av reglerna om asyl, men där förhållandena i det 
hemlandet är sådana (exempelvis en pågående väpnad konflikt) att det ter 
sig inhumant att tvinga honom att återvända.70 Begreppet politiskt 
humanitära skäl har kritiserats av människorättsorganisationer då det 
egentligen utgör ett skyddsbehov och inte borde föranleda uppehållstillstånd 
på humanitära skäl.71

                                                 
62 Om en person är statslös skall bedömningen göras i förhållande till deras vanliga 
vistelseort. 3:3 2st.  
63 Utlänningslagen 3:3 3p. 
64 Utlänningslagen 2:4 p5. 
65 Proposition 1988/89:86 s. 147. 
66 UN 17-93.  
67 Vägledande beslut, reg. 23-94. För tillämpningen av humanitära skäl i fråga om svåra 
sjukdomar, se reg. 10-93 (blödarsjuka), reg. 47-94(HIV/Aids), UN 16-93 (diabetes, 
livslångt handikapp, muskeldystrofi m.m.). 
68 Prop. 1988/89:86, s. 147. 
69 Prop. 1996/97:25 s. 116. Se även Wikren& Sandesjö s. 78.  
70 UN 344-97.  
71 Intervju Madelaine Seidlitz, Ansvarig för flyktingfrågor, Amnesty International, Svenska 
sektionen.  
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2.2.7. Barn i asylärenden 

Cirka 45 % av den totala flyktingpopulationen utgörs av barn.72 FN:s 
Barnkonventionen trädde i kraft i september 1990 och är bindande för de 
stater som undertecknat och ratificerat den. Dess grundläggande principer 
återfinns i art. 2 (icke-diskriminering), 3 (barnets bästa), 6 (rätt till liv, 
överlevnad och utveckling) och 12 (åsiktsfrihet och rätt att bli hörd). Dessa 
grundprinciper skall genomsyra all lagstiftning och praxis som berör barn.73

 
Mot bakgrund av Sveriges anslutning till FN:s barnkonvention infördes 
1997 en portalparagraf i Utlänningslagen med följande lydelse. ”I fall som 
rör ett barn skall särskilt beaktas vad hänsyn till barnets hälsa och 
utveckling samt barnets bästa i övrigt kräver”. I förarbetena till 1997 års lag 
ändringar i Utlänningslagen betonade man att principen om barnets bästa 
sedan länge funnits inom svensk rätt och utlänningsrätt. Man gjorde 
bedömningen att utlänningslagstiftningen redan var i överrensstämmelse 
med Barnkonventionens krav och att införandet av den nya bestämmelsen 
därför skulle ses som ett förtydligande.74  
 
I propositionen framhöll man att det fanns starka skäl att ta hänsyn till barn i 
asylprocessen. Till exempel skulle barns utsatta situation få särskild 
betydelse vid tillämpningen av humanitära skäl.75 Samtidigt sa man att 
prövning av barnets bästa inte fick ges så långtgående innebörd att det 
nästan blev till ett eget kriterium för uppehållstillstånd att vara barn. Mot 
barnens intresse väger andra samhällsintressen såsom intresset av att reglera 
invandringen.76

 
 

2.2.8. Handläggning av asylärenden 

Migrationsverket ansvarar för att ta emot, utreda och pröva en 
asylansökan.77 Migrationsverkets beslut kan överklagas till 

                                                 
72 Barns egna asylskäl, Rädda Barnen 2003, s. 9. 
73 Convention of the Rights of the Child. Antogs 1989 av Generalförsamlingen. UN Doc. 
A/Res/44/25, Prop. 1989/90:107, i kraft den 2 september 1990. Hittills har samtliga länder i 
världen, utom USA och Somalia, accepterat detta åtagande. Det finns inget sanktionssystem 
kopplat till konventionen, utan kontrollen av dess efterlevnad utövas av en kommitté med 
sakkunskap på området. Konventionsstaterna är också skyldiga att lämna en rapport vart 
femte år om vilka åtgärder man vidtagit för att genomföra de rättigheter som erkänns i 
konventionen. 
74 Prop. 1996/97:25 s. 244 ff. 
75 Prop. 1996/97: 25 s.116. Se ovan under 2.2.6. Humanitära skäl. För en mer utförlig 
diskussion om hänsynen till barn i asylprocessen se Migrationsverket, Barn i 
utlänningsärenden, Rapport från Migrationsverket, januari 2001, art. Nr. 510 800. Se 
Migrationsverkets hemsida, senast besökt 2004-02-21, 
http://www.migrationsverket.se/pdffiler/broschyrer/barnrapp_sv.pdf
76 Prop. 1996/97:25 s. 244 ff. 
77 Utlänningslagen 2:7, 4:3. Wikren & Sandesjö, s. 30.  

 18

http://www.migrationsverket.se/pdffiler/broschyrer/barnrapp_sv.pdf


Utlänningsnämnden, som är prejudikatinstans.78 Båda myndigheterna är 
förvaltningsmyndigheter. I Utlänningslagen finns vissa specialregler om 
handläggning, men i övrigt är det förvaltningslagens79 allmänna regler som 
gäller.80 Särskilt viktiga bestämmelser för asylprövningen är regler om 
muntlighet,81 partsinsyn,82 kommunikation,83 utredningsplikt, 
beslutsmotivering och när ärenden kan överlämnas till regeringen. Här skall 
endast regler om beslutsmotivering och regeringens möjligheter att styra 
rättstillämpningen behandlas närmare. Myndigheternas utredningsplikt 
behandlas nedan under 2.2.9. 
 
Vad gäller regler om beslutsmotivering hänvisar Utlänningslagen till 
Förvaltningslagens 20§.84 Enligt denna bestämmelse är 
förvaltningsmyndigheter skyldiga att lämna en beslutsmotivering vid ett 
ärendes avgörande.85 Det är dock inte nödvändigt att beslutet innehåller en 
detaljerad redogörelse för sakförhållandena i ärendet. Enligt förarbetena kan 
beslutet hållas kort, så länge de springande punkterna framförs.86  
 
Vad gäller regeringens möjligheter att styra rättstillämpningen inom 
utlänningsärenden, kan detta ske på följande två sätt. Regeringen kan dels 
utfärda förordningar87 och dels under vissa förutsättningar pröva enskilda 
ärenden.88 Ett enskilt ärende kan överlämnas till regeringen om exempelvis 
det bedöms vara av särskild vikt för ledning av Utlänningslagens 
tillämpning att regeringen avgör ett ärende som kan antas få betydelse för 
frågan om uppehållstillstånd för en grupp utlänningar som åberopar 
huvudsakligen samma skäl.89 På denna grund har regeringen meddelat ett 
                                                 
78 Utlänningslagen 7:3. 
79 Förvaltningslagen 1986:223.  
80 Diesen, s. 65. 
81 Utlänningslagen 11:1 Muntlig handläggning skall ingå i Migrationsverkets handläggning 
och en asylsökande får inte avvisas utan att sådan ingått i handläggningen. I 
handläggningen hos Utlänningsnämnden skall muntlighet ingå endast om det kan antas vara 
till fördel för utredningen eller på annat sätt bidra till ett snabbt avgörande. 
82 Partsinsyn regleras i 16§ FL, 14:5 och 2:1 SekrL. Huvudregeln i Förvaltningslagen är att 
en sökande, klagande eller annan part har rätt att ta del av det som tillförts ärendet om det är 
fråga om myndighetsutövning mot någon enskild. Rätten till partsinsyn är dock underkastad 
vissa begränsningar, till exempelvis när det av hänsyn till något allmänt eller enskilt 
intresse är av särskild vikt att uppgifterna inte röjs. Se även Diesen s. 69-70.  
83 17§ FL. Huvudregeln är att ett ärende inte får avgöras utan att den sökande, klagande 
eller annan part har underrättats om en uppgift som har tillförts ärendet genom någon annan 
än honom eller henne själv och fått tillfälle att yttra sig över detta. Se även Diesen, s.71.  
84 Utlänningslagen 11:3.  
85 Under vissa förutsättningar kan skälen dock helt eller delvis utelämnas. Detta gäller 
exempelvis om beslutet inte går någon part emot, om det av någon annan anledning är 
uppenbart obehövligt att upplysa om skälen, eller om det är nödvändigt med hänsyn till 
rikets säkerhet. Se Wikren &Sandesjö s. 397 och Diesen 71-73. 
86 Prop. 1971:30 s. 493, KU 36 rskr.222. Se även Wikren & Sandesjö s. 397-398.  
87 RF 8:7 2p. Regeringen kan genom förordning meddela föreskrifter om annat än skatt, och 
som bland annat avser utlännings vistelse i riket.   
88 Utlänningslagen 7:11. Migrationsverket eller Utlänningsnämnden får, med eget yttrande, 
överlämna ärenden till regeringen för avgörande. Detta är möjligt om ärendet faller under 
någon av de fyra punkter som nämns i paragrafen och om inte ärenden avser en ansökan 
enligt 2:5b § ( ”ny ansökan”).  
89 Utlänningslagen 7:11 3 och 4p.  
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flertal vägledande beslut vad gäller asylansökningar från medborgare i 
Bosnien-Hercegovina.90

  
 

2.2.9. Bevisprövning 

Det är den asylsökande som har bevisbördan för att han eller hon är flykting 
eller har skyddsbehov.91 Därmed förväntas den sökande att lägga fram alla 
relevanta fakta som är av betydelse för prövningen.92 Det har inte ansetts 
rimligt att ställa beviskravet för högt, med tanke på de svårigheter 
asylsökande ofta har med att införskaffa bevis. I förarbeten och praxis har 
det därför uttalats att en ansökan skall godtas då en berättelse framstår som 
sannolik och trovärdig.93

 
Samtidigt lyder myndigheten under officialprincipen, som innebär att 
myndigheterna har en skyldighet att hjälpa den asylsökande att få fram 
nödvändiga bevis då detta är möjligt och se till att ett ärende blir så utrett 
som dess beskaffenhet kräver.94 Enligt Kommentaren av Wikrén och 
Sandesjö, varierar utredningsplikten från fall till fall. Om berättelsen 
framstår som trovärdig, får utredningsskyldigheten anses sträcka sig längre. 
I internationell doktrin har man dock ansett att bevisbördan går över till 
myndigheterna i de fall de har en rimlig möjlighet att kontrollera en uppgift, 
men avstår.95 Christian Diesen, har å sin sida uttalat att eftersom ett negativt 
beslut kan vara så ingripande för den enskilde att det kan vara fråga om liv 
eller död, så måste den beslutande myndigheten tillse att utredningen blir 
fullgod.  För en rättssäker prövning krävs, enligt Diesen, att myndigheterna 
använder alla till buds stående medel för att åstadkomma ett brett och 
kvalitetssäkrat underlag så att man på goda grunder kan försvara sin slutsats. 
Detta krav skall ses som ett minimikrav, som inte får eftersättas till följd av 
resursbegränsningar.96  
 
I fall där det inte går att bevisa alla påståenden, men då den sökandes utsaga 
i övrigt anses trovärdig och det saknas anledning att anta motsatsen, skall 
den sökande åtnjuta en bevislindring. Den sökandes utsaga kan då godtas 
enligt principen om ”the benefit of the doubt”.97

 
 
                                                 
90 Se nedan under 4.1. Regeringens vägledande beslut.  
91 UNHCR para 196. 
92 Wikrén & Sandesjö, s.172.  
93 Prop.1996/97: 25 s.98 Vad gäller beviskravet och risk för förföljelse har 
Utlänningsnämnden uttalat liknade resonemang i det vägledande beslutet UN 341-97.  
94 8§ förvaltningsprocessen (1971:291). Någon motsvarande föreskrift i Förvaltningslagen 
finns inte, men officialprincipen får anses följa av myndigheters serviceskyldighet i 4-7§§ 
och av allmänna förvaltningsrättsliga principer. Utredningsskyldigheten följer även av 
UNHCR:s handbok, para. 196. 
95 Wikren och Sandesjö s. 172.  
96 Diesen, s. 161.  
97 UNHCR:s Handbok para. 203-204, Wikren& Sandesjö s. 172-173, Diesen s. 163 ff, Reg. 
74-97, UN 421-01. 
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2.2.10. Verkställighet och uppenbart ogrundade 
ansökningar  

En person som inte har rätt att stanna i Sverige kan avlägsnas från riket 
genom avvisning98 eller utvisning99. Regler om verkställighet av avisnings- 
och utvisningsbeslut återfinns i Utlänningslagens 8 kapitel. De inledande 
bestämmelserna i kapitel 8 talar om hinder för verkställighet. Bland annat 
stadgas det ett absolut förbud mot att återsända någon som löper risk för 
dödsstraff, kroppsstraff eller tortyr.100 Om en utlänning riskerar förföljelse av 
något mindre allvarlig art, får avvisning eller utvisning ske, men endast än 
under mycket särskilda omständigheter.101

 
Huvudregeln är att en asylsökande som fått avslag från Migrationsverket 
inte skall avvisas eller utvisas förrän tiden för överklagandet gått ut.102 Om 
Migrationsverket emellertid finner det uppenbart att det saknas anledning 
till att bevilja asyl, kan man förordna om omedelbar verkställighet.103 Det 
innebär att den sökande inte tillåts att stanna i Sverige i väntan på att 
överklagan prövas. I dessa fall vidtas också ett snabbare och mer förenklat 
beslutsförfarande än vanligt. Oftast beviljas inte den sökande ett offentligt 
biträde och vanligen förekommer endast ett samtal med den sökande.104 
Enligt förarbetena skall en ansökan inte klassificeras som uppenbart 
ogrundad om det råder några som helst tvekan om den sökandes uppgifter 
kan medföra rätt till asyl eller huruvida uppgifterna är trovärdiga.105

  
 

2.2.11. Ny ansökan 

Utlänningsnämndens beslut kan inte överklagas och inte heller omprövas. 
Däremot är det möjligt för den sökande att, i fall där det framkommer nya 
omständigheter som är av betydelse för bedömningen av sökandens 
                                                 
98 Utlänningslagen 4:1- 4:2. Begreppet avvisning används för de fall där en person inte har 
och inte heller har haft uppehållstillstånd i Sverige sedan ankomsten till Sverige. Se Diesen, 
s.61.  
99 Utlänningslagen 4:3 och 4:7-4:10. Utvisning blir aktuellt i de fall där en person haft 
uppehållstillstånd, men stannat kvar i Sverige sedan detta löpt ut, då en person har begått 
brott av viss svårighetsgrad eller då en person utgör en säkerhetsrisk för landets säkerhet. 
Se Diesen, s.61.  
100 Utlänningslagen 8:1.  
101 Utlänningslagen 8:2. Om en utlänning genom ett synnerligen grovt brott visat att det 
skulle vara förenat med allvarlig fara för allmän ordning och säkerhet att låta honom stanna 
i Sverige, skall avvisningen eller utvisning kunna verkställas även om han i hemlandet 
riskerar att utsättas för förföljelse. Detta gäller dock inte om förföljelsen som hotar honom 
innebär fara för hans liv eller annars är av särskilt svår beskaffenhet.  En utlänning som 
riskerar förföljelse, får även avvisas eller utvisas under samma förutsättningar, om han har 
bedrivit verksamhet som har inneburit fara för Sveriges säkerhet, det finns anledning att 
anta att han skulle fortsätta sådan verksamhet och han inte kan sändas till något annat land.  
102 Diesen, s.78.  
103 Utlänningslagen 8:8.  
104 Diesen, s. 79. Denna uppfattning delas även av Madelaine Seidlitz, Ansvarig för 
flyktingfrågor, Amnesty International, Svenska Sektionen som dessutom är starkt kritiskt 
till förfarandet ur rättssäkerhetssynpunkt.   
105 Prop.1988/89:86 s. 198. 
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asylskäl, lämna in en så kallad ny ansökan om uppehållstillstånd (NUT).106 
Det betonas i förarbetena att det aldrig får bli fråga om en ny prövning av 
vad som redan har förebringats i ärendet. Vad som är avgörande är huruvida 
omständigheterna har varit prövade förut i ärendet och inte om de hänför sig 
till händelser som inträffat efter det att beslutet fattats. Samtidigt poängteras 
det i förarbeten att det i stort sett alltid skall kunna krävas att den 
asylsökande lämnar alla relevanta uppgifter vid ordinarie prövning. 107 Om 
så inte har skett skall anledningen motiveras i den nya ansökningen. 
Trovärdigheten kan påverkas negativt, om en person uppger information 
som denne borde ha kunnat lämna tidigare.108  

 

 
  
 

                                                 
106 Utlänningslagen 2:5 b anger under vilka förutsättningar en ny ansökan om 
uppehållstillstånd skall tas upp till behandling. 
107 Prop. 1988/89:86 s. 119f.  Se också Christian Diesen, s 83-83.  
108 Wikrén & Sandesjö, s. 106. 
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3 Situationen i Bosnien-
Hercegovina 

3.1. Kriget i Bosnien-Hercegovina  

3.1.1. Kort bakgrund 

Efter andra världskriget blev Bosnien-Hercegovina en delstat i den 
nybildade staten Socialistiska Förbundsrepubliken Jugoslavien, som leddes 
av Josip Broz Tito och det jugoslaviska kommunistiska partiet. Jugoslavien 
bestod av flera befolkningsgrupper med lång historia av konflikter 
sinsemellan, men genom Titos diktatur kunde Jugoslavien hållas samman 
och nationella motsättningar och opposition undantryckas.109

 
Efter ledarens död 1980, började den jugoslaviska federationen att upplösas 
och nationella motsättningar att blåsa upp till ytan. Bosnien-Hercegovina 
som var som ett Jugoslavien i miniatyr, bestående av en blandad befolkning 
av serber (31%), kroater(17%) och muslimer/bosnjaker110 (44%), ställdes 
därmed inför stora svårigheter. 111 När delstaterna Slovenien och Kroatien 
1991 utropade sig som självständiga, accelererade oron i Bosnien-
Hercegovina. Bosnjakerna och de bosniska kroaterna fruktade att de i 
fortsättningen skulle få svårt att hävda sig gentemot delstaten Serbien. De 
bosniska serberna fruktade å sin sida att ett självständigt Bosnien-
Hercegovina skulle innebära att de var utelämnade mot en majoritet av 
bosniska kroater och bosnjaker.112  
 
Våren 1992 hölls en folkomröstning om självständighet i Bosnien-
Hercegovina.113 En majoritet av bosnjaker och kroater röstade för, medan 
serberna bojkottade valet. När Bosnien-Hercegovinas självständighet 
erkändes av USA och EG, svarade bosnien-serbernas ledare Radovan 
Karadzic med att utropa ”den Serbiska Republiken Bosnien och 
Hercegovina”. Strider utbröt mellan friskaror av serber och styrkor 

                                                 
109 Gustavsson & Svanberg, Medborgare från Bosnien-Hercegovina, En flyktinggrupp i 
Sverige och dess bakgrund, Centrum för multietnisk forskning, Uppsala 1995, [Härefter 
Gustavsson & Svanberg] s. 31ff, 45ff. För en mycket kort redogörelse för historien före 
andra världskriget, se s. 9-30.  
110 Termen och stavningen för att beteckna den muslimska befolkningen i Bosnien varierar. 
Exempel: bosniska muslimer, bosjnjaker, bosnaiker/bosnjaker. Se exempelvis  
Gustavsson& Svanberg, s. 9. 
111 Länder i fickformat nr 521 Bosnien-Hercegovina, Utrikespolitiska Institutet, mars 
2001,[Härefter Länder i fickformat] s. 4.  Utrikespolitiska institutet är en partipolitiskt 
obunden institution med uppgift att sprida kunskap om internationella förhållanden. Se 
deras hemsida www.ui.se. 
112 Länder i fickformat, s. 11 ff. Se även Carl Bildt, Uppdrag Fred, Nordstedts Förlag AB, 
Stockholm, 1997 [Härefter Carl Bildt], s. 521ff. 
113 För en diskussion om det internationella samfundets val att stödja en folkomröstning, se 
Carl Bildt, s. 528.  
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bestående av bosnjaker och kroater.  Kroaterna fick stöd från delstaten 
Kroatien och bosnjakerna till viss del av arabvärlden. De serbiska 
friskarorna fick stöd av Serbien genom att de bosniska serberna från den 
Jugoslaviska armén, som utgjorde en stor del av armén, sändes hem med 
vapen och utrustning.114  
 

3.1.2. Krigsutvecklingen i Bosnien-Hercegovina 

Bosnienserberna hade inledningsvis stora framgångar och lade på kort tid 
under sig ungefär 70% av Bosnien-Hercegovinas yta. Ledarna för de 
bosniska serberna hade som mål att kontrollera stora områden i östra och 
norra Bosnien-Hercegovina. Syftet var att säkra landförbindelser mellan 
Serbien och de områden i Kroatien som befolkades av serber.115 
Inledningsvis samarbetade kroater och bosnjaker i kampen mot 
bosnienserberna. I juli utropade dock kroater den självstyrande staten 
”Kroatiska Republiken Bosnien-Hercegovina” för de områden som 
beboddes av kroater. Under hösten blossade strider upp också mellan 
bosnjaker och kroater. Striderna dem emellan kunde avslutas 1994 och 
genom Washingtonavtalet beslöt bosnjaker och kroater att bilda 
Federationen Bosnien-Hercegovina. 
  
Under krigen i före detta Jugoslavien begicks omfattande och grova 
mänskorättskränkningar. Övergreppen på civilbefolkningen var också ett 
centralt element i själva krigföringen. I syfte att skapa etniskt homogena 
områden drevs de människor i de erövrade områdena som var av ”fel” 
folkgrupp från sina hem, dödades eller blev satta i koncentrationsläger. 
Sexuellt våld genomfördes systematiskt, för att terrorisera och bryta ned all 
motståndskraft. Etnisk rensning förknippades snabbt med serbernas 
krigföring, men även kroaterna och muslimerna begick fruktansvärda 
övergrepp under kriget. Före kriget beräknades befolkningen till 4,4 
miljoner invånare. Av dessa uppskattades ungefär 200 000 människor ha 
dödats och nästan hälften av befolkningen ha flytt utomlands eller till andra 
delar inom Bosnien. 1999 beräknades befolkningen uppgå till 3,8 miljoner 
invånare, en halv miljon färre än före krigen.116  
 
Inte förrän vid sommaren 1995 kom kriget in i sitt slutskede. Den serbiska 
sidan led nederlag efter en omfattande kroatisk offensiv i såväl Kroatien 
som Bosnien-Hercegovina. En FN styrka, UNPROFOR (United Nations 
Protection Force), hade funnits på plats sedan krigsutbrottet, med ansvar för 
att försvara de städer och områden som FN förklarade som ”säkra 
områden”. Men FN misslyckades med sitt uppdrag. När bosnienserberna 
intog den muslimiska orten Srebrenica, en ort som FN lovat att beskydda, 
kördes invånare iväg och ungefär 7 000 människor dödades. Händelsen 
ledde till att USA ingrep och med hot om NATO bombningar 

                                                 
114 Länder i fickformat, s. 11 ff. 
115 Länder i fickformat, s. 12. 
116 Länder i fickformat, s. 4. 
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undertecknade de tre presidenterna från Kroatien, Serbien och Bosnien-
Hercegovina ett fredsavtal i Dayton; Ohio.117

 
 

3.1.3. Daytonavtalet 

I november 1995 undertecknades Daytonavtalet118, som satte stopp för 
kriget som rasat i Bosnien-Hercegovina sedan 1992. Genom fredsavtalet 
bildades staten Bosnien-Hercegovina. Avtalet delade staten i två entiteter 
med långtgående självstyre, muslimsk-kroatiska Federationen Bosnien-
Hercegovina och serbiska Republiken Srpska.119  
 
Kriget hade lett till omfattande folkomflyttningar och det var därför hög 
prioritet att Daytonavtalet försäkrade en rätt till fritt återvändande.120 
Bestämmelserna infördes i Annex 7 av Daytonavtalet. Medborgare gavs en 
uttrycklig rätt till att få tillbaka sin bostad eller att få motsvarande 
kompensation.121 De bosniska myndigheterna blev ansvariga för att, utan 
särbehandling av någon grupp, skapa de politiska, sociala och ekonomiska 
förutsättningarna för ett frivilligt återvändande. De blev också ansvariga för 
att få till stånd en harmonisk återintegrering av flyktingar och internt 
fördrivna.122 Förhoppningen var att återvändandet en dag skulle innebära att 
de territoriella, politiska och nationella motsättningarna i landet skulle 
kunna överbryggas.123

 
 

                                                 
117 För en analys och en kritik av omvärldens agerande till följd av katastrofen i Bosnien-
Hercegovina, se Carl Bildt, s. 529 ff. 
118 Dayton Accords, signerat och i kraft 14 december 1995. För en översiktlig 
sammanfattning av Dayton Accords hänvisas till UNHCR, ”Abstract of Dayton Accords-
January 1996”. UNHCR:s hemsida, senast besökt 2004-02-19, http://www.unhcr.ch/cgi-
bin/texis/vtx/rsd/+XwwBmeQiJ69wwwwnwwwwwwwxFqwqFqwmFqwnFqwhFqwtFq5Fd
5DowalnGSntdVoDwrFqwoFqNEx5BGwqBadhaywOBdDaEqqdGm5e2DqwD1wGOaWK
K_zFqwAFqqejhrmFmmDFme26btqt2IygZf3zmxwwwwwww/rsddocview.html
119 US Department of State, Country Reports on Human Rights Practices 2002, released by 
the Bureau of Democracy, Human Rights, and Labour, mars 2003. s. 1. USA Department of 
state’s hemsida, senast besökt 2004-02-19, 
http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2002/18356.htm 
120 International Crisis Group, The Continuing Challenge of Refugee Return in Bosnia & 
Hercegovina. Executive Summary and Recommendations, ICG Balkans Report Nbr 137, 13 
december 2002, [härefter International Crisis group] s.1. ICG:s hemsida, senast besökt 
2004-02-19,  http://www.crisisweb.org/home/index.cfm?id=1473&l=1
121 Dayton Accords, Annex 7, Artikel I.  
122 Myndighetern ålades en skyldighet att skapa ”the political, social and economic 
conditions conducive to the voluntary return and harmonius reintegration of refugees and 
displaced persons, without preference for any particular group” Dayton Accords, Annex 7, 
artikel II.  
123 International Crisis Group, s.1.  
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3.2. Bosnien-Hercegovina i dagsläget 

3.2.1. Mänskliga rättigheter i Bosnien-Hercegovina 

År 2002 upptogs landet som 44:e medlem i Europarådet och åtog sig 
därmed att uppfylla en rad mänskliga rättigheter. Bosnien-Hercegovina har 
ratificerat Europakonventionen och dess protokoll, samt femton av de mest 
centrala konventionerna om mänskliga rättigheter och 1951 års 
flyktingkonvention. Fortfarande är det emellertid långt från ord till 
handling.124

 
I Utrikesdepartementets ambassadrapport angående mänskliga rättigheter i 
Bosnien-Hercegovina från 2003 rapporterades det att det generellt sett fanns 
”fortsatt allvarliga brister inom området för mänskliga rättigheter och 
rättssamhället i stort, liksom när det gällde myndigheternas förmåga att följa 
dessa”. Den politiska ledningen sades inte ha gett frågorna om mänskliga 
rättigheter den prioritet som de förtjänar. Bosnien-Hercegovina beskrevs 
som ett i hög grad fortfarande etniskt delat land mellan de tre folken 
bosnjaker, serber och kroater och vägen mot försoning som ”mödosam och 
lång”. Diskriminering baserad på etnisk tillhörighet ansågs fortfarande som 
vanlig och reformer förhalades ofta. Situationen för den enskilde sades vara 
ofta avhängig av om medborgaren tillhörde en minoritets- eller 
majoritetsgrupp på bostadsorten.125  
 
Amnesty International har så sent som den 12 november 2003 uttryckt stark 
oro över den straffrihet som råder i Bosnien-Hercegovina.  I rapporten 
konstaterade man att tusentals personer, ansvariga för de värsta brotten i 
Bosnien-Hercegovina, fortfarande inte blivit prövade i någon domstol.126 
Den Internationella Brottmålstribunalen för f.d. Jugoslavien (ICTY) har 
genomfört och genomför rättegångar gentemot ca 90 personer, vilka främst 
varit personer i ledarpositioner. Under kriget förekom våldtäkter och 
sexuellt våld mot kvinnor och flickor på en massiv skala. Fortfarande har 
större delen av dessa anmälningar och utredningar hos bosnisk polis och 
åklagare dock inte föranlett någon aktivitet från de lokala domstolarna.127 
Amnesty International uppskattar att det finns ca 10 000 potentiella 

                                                 
124 UD:S Ambassadrapport om mänskliga rättigheter i Bosnien-Hercegovina 2003. 
[Härefter UD:s Ambassadrapport]. UD:s hemsida, senast besökt 2004-02-19, 
http://www.manskligarattigheter.gov.se/extra/document/?instance=1&action_show_docum
ent.425.=1 
125 UD:S Ambassadrapport. 
126 Fortfarande befinner sig exempelvis den serbiska ledaren Radovan Karadzic och militära 
befälhavaren Ratko Mladic på fri fot. Båda har blivit åtalade för folkmord. Amnesty 
International, se Shelving justice-war crimes prosecutions in paralysis, 12 november 2003. 
EUR 63/018/2003. Amnesty Internationals hemsida, senast besökt 2004-02-19, 
http://web.amnesty.org/library/Index/ENGEUR630182003?open&of=ENG-BIH
127 Amnesty International press release, Justice cannot be achieved on the cheap, 12 
november 2003, EUR 63/021/2003 [Härefter Amnesty International, Justice cannot be 
achieved on the cheap]. Amnesty Internationals hemsida, senast besökt 2004-02-19,  
http://web.amnesty.org/library/Index/ENGEUR630212003?open&of=ENG-BIH 
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misstänkta listade i de lokala utredningsarkiven.128 Dessutom uttrycker 
Amnesty International stark oro över det internationella samfundets 
bristande vilja att tillskjuta resurser till rättsprocesserna i de lokala och 
Haagtribunalen. Amnesty International menar att detta kan komma att 
underminera arbetet med att beivra straffriheten.129  
 
 

3.2.2. Situationen för återvändande 

De första fyra åren efter Daytonavtalet återvände många flyktingar och 
internt fördrivna till områden där deras egen nationalitet var i majoritet 
(majoritetsåtervändande). Samtidigt var återvändande till områden där den 
egna nationaliteten var i minoritet (minoritetsåtervändande), alltjämt 
ovanligt. Under år 2000 kom ett genombrott även för 
minoritetsåtervändandet och utvecklingen har därefter fortsatt. En 
avgörande faktor för genombrottet var införandet och implementeringen av 
egendomslagstiftningen. Denna lagstiftning gav rätt för individer att 
återkräva den bostad de ägt före kriget, som i många fall ockuperats av 
andra personer under eller efter kriget.130 Implementeringen av 
bostadsregleringen gick till en början långsamt, men har nu börjat ta fart.131  
 
I juli 2003 hade över en miljon återvänt, av de nästan 2,2 miljoner som flytt 
utomlands eller till andra delar av Bosnien-Hercegovina. Fortfarande fanns 
det ett stort antal medborgare från Bosnien-Hercegovina för vilka ett 
återvändande var problematiskt. Detta gällde 125 000 flyktingar som befann 
sig i Serbien-Montenegro eller i Kroatien, 45 000 flyktingar utanför 
regionen och 350 000 internflyktingarna som fortfarande fanns i Bosnien-
Hercegovina.132 UNHCR konstaterade samma år att säkerhetsläget allmänt 
genomgått en klar förbättring. Samtidigt ansåg man att det i individuella fall 
fortfarande kunde finnas en riskbild, varför man uppmanade stater till att 
värdera behovet av skydd på individuell basis.133  
 
UNHCR identifierade 2003 två kategorier av individer som borde tillägnas 
särskild uppmärksamhet vid asylprövningen. Den första kategorin gällde 
personer som skulle eller hade vittnat inför Internationella 
Brottmålsdomstolen för f.d. Jugoslavien (härefter Haagtribunalen)134. 
Behovet motiverades av att en stor andel krigsförbrytare fortfarande är på fri 
fot och i vissa fall fortfarande innehar sina positioner i olika institutioner, 

                                                 
128 Amnesty International Årsrapport, 2003. Amnesty Internationals hemsida, senast besökt 
2004-02-19,  http://web.amnesty.org/report2003/bih-summary-eng 
129 Amnesty International, Justice cannot be achieved on the cheap. 
130 International Crisis Group, s.1. 
131 Siffran för implementeringen har enligt UD:s Ambassadrapport överstigit 90 % i båda 
entiteterna. 
132 UNHCR, UNHCR:s Concerns with the Designation of Bosnia and Hercegovina as a safe 
country of origin, juli 2003,[Härefter UNHCR:s Concerns] s.1. UNHCR:s hemsida, senast 
besökt 2004-02-19,  http://www.ecoi.net/pub/ms102_hcr-bih0703-stc-concerns.PDF
133 UNHCRs Concerns, para, 28.  
134 International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia – ICTY. 
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samt av att det ännu inte fanns ett helt fungerande vittnesskyddsprogram.135 
Kategori två avsåg personer som utsatts för grova fall av förföljelse och som 
var allvarligt traumatiserade. Enligt UNHCR skulle dessa asylsökande inte 
tvingas att återvända.  Man menade att sådana personer ofta lider av svåra 
traumatiska upplevelser och har symptom av posttraumatisk stressyndrom, 
varför ett återvändande kunde påverka deras möjlighet att leva ett normalt 
liv.136

 
UNHCR m.fl. har pekat på flera faktorer som försvårar att ett återvändande 
blir hållbart. Särskilt oroväckande ansågs uppgifter om illabehandling och 
misshandel av återvändande och av personer med romsk etnicitet, som 
sällan resulterade i något åtal.137 Enligt UD:s ambassadrapport förekommer 
maktmissbruk av polisen i samband med återflyttning av flyktingar och 
internflyktingar och mot personer av personer tillhörande en etnisk 
minoritet, främst genom otillräckliga ingripanden till skydd och genom 
ointresse att beivra brott.138 I en norsk rapport framgick att polisen i många 
områden helt eller delvis dominerades av en etnisk grupp och att minoriteter 
fortfarande upplevde att övergrepp kunde ske utan att polisen påvisade en 
vilja att ingripa. Detta sades gälla oavsett att det fanns en internationell 
polisstyrka på plats (International Police Task Force – IPTF).139

 
Även om egendomslagstiftningen bidragit till att återvändandet kommit 
igång, har den samtidigt försvårat situationen för dem som tillfälligt bott i 
lägenheter utan äganderätt och som nu ställs på gatan. Många av dessa har 
fått sin egen bostad förstörd eller har sin bostad på ursprungsorten dit de inte 
vill eller vågar återvända. När det internationella biståndet för uppbyggande 
av förstörda hus och infrastruktur kraftigt minskat, har också 
återvändandeprocessen och utvecklingen av Bosnien-Hercegovina 
försvårats.140 Organisationer uppger att det finns ett stort gap mellan 
behovet av bostäder och de resurser som finns tillgängliga.141 Till följd av 
bristen på bostad och den svåra ekonomiska situationen saknar många 
någonstans att ta vägen.142

 
För de som fått sin internflyktingstatus registrerad och bekräftad, har det i 
lagtext och i övriga relevanta regelverk medgivits en rätt att få tillgång till 
tillfällig bostad, mat, hälsa och sjukvård, utbildning, psykosocialt stöd och 
andra grundläggande rättigheter. Detta har emellertid inte fungerat 
tillfredställande i praktiken. Lokala myndigheter uppges ofta vara motvilliga 

                                                 
135UNHCR, Concerns, para 17- 19.  
136 UNHCR Concerns, para 20- 22.  
137 UNHCR: s Concerns, para. 4-12. 
138 UD:s Ambassadrapport, under bl.a. stycke 3.Respekt för rätten till liv, kroppslig 
integritet och förbud mot tortyr.  
139 Norsk Organisasjon for Asylsökare (NOAS), Rapport från reise till Bosnia og 
Hercegovina- juli 2002. [Härefter NOAS] s. 3. NOAS hemsida, senast besökt 2004-02-19,  
http://www.noas.org/Dbase/pub/print/RapportfrareisetilBosnia.shtml
140 ICG International Crisis Group, s.2. 
141 UNHCR, Global report 2002 Bosnia and Hercegovina. 2. 
142 ICG International Crisis Group, s.4. 
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till att bevilja resurser till detta syfte.143 Bland annat har det framförts att 
stöd till återvändande prioriteras framför stöd till internflyktingar, och att 
humanitär hjälp för de över 350 000 internt fördrivna i praktiken inte 
existerar.144  
 
Vidare påverkar otillräckliga resurser vad gäller hälsa och sjukvård och 
allmän service, den 40% arbetslösheten145, avsaknaden på vissa platser av 
ett icke fördomsfullt skolsystem m.m. förutsättningarna för att återvända till 
sin ursprungsort.146 Av stor betydelse är också i vilken mån motsättningar 
från kriget fortfarande existerar på den aktuella orten. Personer som lever i 
blandäktenskap har ansetts kunna löpa särskild risk att utsättas för 
trakasserier samt social utstötning.147  
   

3.3. Statistik över asylsökande från Bosnien-
Hercegovina i Sverige 

Inledningsvis vill jag påpeka att det finns flera svårigheter med att läsa och 
dra slutsatser från statistik gällande asylprocessen och beviljande av 
uppehållstillstånd. Ett problem är det faktum att ett beslutsförfarande kan ta 
flera år innan det är möjligt att se det slutliga utfallet av en asylansökan. Ett 
beslut skall först behandlas av Migrationsverket (MV) och beslutet kan 
sedan överklagas till Utlänningsnämnden. Därefter finns möjligheter till att 
lämna in en ny ansökan om uppehållstillstånd (NUT) och något tak för hur 
många ansökningar man får lämna in finns egentligen inte.148 Således bör 
man ha i åtanke, när man läser denna typ av statistik, att det inte finns 
direkta kopplingar mellan antalet asylsökande, fattade beslut och år. Vad 
gäller ansökningarna om NUT är det viktigt att tänka på att en person kan 
stå för ett flertal av de ansökningar som redovisats i statistiken. Det är inte 
heller möjligt se statistik över tid gällande asylsökande från Bosnien-
Hercegovina isolerat från statistik över asylsökande från 
Förbundsrepubliken Jugoslavien. En del ansökningar, som inledningsvis 

                                                 
143 UNHCR, ”UNHCR: s Position on Categories of persons from Bosnia and Hercegovina 
in continued need of international protection, september 2001:a para. 23. Hemsidan 
ecoi.net, senast besökt 2004-02-19, http://www.ecoi.net/pub/sb16_hcrbih01.doc
144 NOAS, se inledning. Rapporten går att nå via www.noas.org. 
145 UD: s ambassadrapport 2003 s.10. 
146 UNHCR Concerns, para 25. För en omfattande redogörelse hänvisar rapporten till 
UNHCR: s rapport från september 2001, ”Update on Categories of Persons from Bosnia 
and Hercegovina in Need of International Protection”. 
147 UNHCR: s rapport från september 2001, ”Update on Categories of Persons from Bosnia 
and Hercegovina in Need of International Protection, para.93. 
148 Det skall dock påpekas att myndigheterna endast prövar nya omständigheter som inte 
tidigare varit kända. De gör inte en ny prövning av omständigheter som redan tidigare 
prövats och vunnit laga kraft. Den asylsökande förväntas ha lagt fram relevanta fakta redan 
i processens inledningsförfarande, varför nya skäl som man i och för sig hade kunnat säga 
tidigare sällan beaktas. Någon formell rätt att vistas i Sverige i väntan på beslut om en ny 
ansökan finns inte. Se även ovan under 2.2.11. 
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registrerades på Förbundsrepubliken Jugoslavien, kom nämligen sedermera 
att prövas mot Bosnien-Hercegovina.149

 
Mellan åren 1992 till 2002 har Sverige beviljat uppehållstillstånd på 
flyktingskäl, skyddsbehov och humanitära skäl till totalt 90 379 personer 
från före detta Jugoslavien, varav 54 726 gällde Bosnien-Hercegovina.150 De 
flesta av dessa tillstånd beviljades 1993 och 1994.151 Antalet asylsökande 
under 1992-2002 från medborgare från f.d. Jugoslavien var över 135 000.152

 
Nedanstående tabell visar statistik över asylprocessen för medborgare från 
Bosnien-Hercegovina under 2000-2003.153 Tabellen visar bland annat att det 
efter år 2000 endast är en mycket liten del som beviljats uppehållstillstånd 
för flyktingskäl eller skyddsbehov. Av de asylsökande som faktiskt har fått 
uppehållstillstånd i Sverige har nästan samtliga beviljats på humanitära 
grunder. Av alla beviljade uppehållstillstånd åren 2001-2003, är det endast 
1,7 % år 2001, 1,3%  år 2002, samt 2,2% år 2003 som fått uppehållstillstånd 
för flyktingskäl eller skyddsbehov eller varit kvotflyktingar. Motsvarande 
siffra var år 2000 19,2%. Samtliga resterande fall har beviljats av 
humanitära skäl.154  
 
Värt att notera är också ökningen av antalet ärenden som betraktats som 
uppenbart ogrundade och som avvisats omedelbart till hemlandet.155

 
 
 
 
 

                                                 
149 Samtal med pressekreterare på statistikavdelningen Migrationsverket, 2004-02-06. Detta 
är sannolikt en viktig förklaring till att statistiken över 1992-2002 uppger ett lägre antal 
asylsökande från Bosnien-Hercegovina (51 201) än antalet beviljade uppehållstillstånd på 
flyktingskäl, skyddsbehov eller humanitära skäl (54726). Motsvarande siffror för 
Förbundsrepubliken Jugoslavien under 1992-2002 var 85 470 asylsökande och 29 490 
beviljade uppehållstillstånd på flyktingstatus, skyddsbehov, eller humanitära skäl. Se också 
Migrationsverkets hemsida, Statistik, Beviljade uppehållstillstånd 1980-2002 fördelade 
efter medborgarskap, http://www.migrationsverket.se/pdffiler/statistik/tabs3.pdf, sidan 
senast besökt 2004-02-22. 
150 Migrationsverkets hemsida, Statistik, Beviljade uppehållstillstånd 1980-2002 fördelade 
efter medborgarskap. 
151 År 1993 och 1994 beviljades 30313 respektive 36183 medborgare från f.d. Jugoslavien 
uppehållstillstånd på flyktingstatus, skyddsbehov eller humanitära skäl. Se 
Migrationsverkets hemsida, Statistik, Beviljade uppehållstillstånd 1980-2002 fördelade 
efter medborgarskap. 
152 Migrationsverkets hemsida, Statistik, Asylsökande till Sverige, 
http://www.migrationsverket.se/pdffiler/statistik/tabs2.pdf, sidan senast besökt 2004-02-22. 
153 Siffrorna har jag fått fram genom samtal med pressekreterare och personal på 
statistikavdelningen. Samtal och korrespondens med pressekreterare, bland andra Christer 
Lyck, presstjänsten, Migrationsverket, 2003-12-09, 2004-02-06, 2004-02-09 , 2004-02-18, 
2004-02-19, 2004-02-23. Se även Migrationsverkets hemsida, Statistik, Asylsökande till 
Sverige och Beviljade uppehållstillstånd 1980-2002 fördelade efter medborgarskap. 
154 Uppehållstillstånd för anknytning beaktas inte i denna statistik. 
155 Se not 154. För en diskussion om konsekvenserna av att ett ärende betraktas som 
uppenbart ogrundat, se ovan 2.2.10. och nedan under 4.6 samt 5.1. 
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År Asyl- 
sökande  
B-H 

Av- 
gjorda  
MV 

Avsla
g MV 

Uppenbart 
ogrundade 
UtlL 8:8156

Bifall 
 MV 

Av-
gjorda 
UN 

Avslag 
UN 

Bifall 
UN 

Avgjord
a 
NUT  

NUT 
Avslag 

NUT 
Bifall 

2000 4244 1333 1068 130 206 
(15%) 

814157 166 27 
(3%) 

171 144 28 

2001 2775 4389 3843 268 261 
(6%) 

1232 1054 
 

59 
(5%) 

602 486 104 

2002 2885 3595 3075 977 112 
(3%) 

3636 3232 216 
(6%) 

2648 2239 341 

2003 1397 1995 1738 835 73 
(4%) 

2753 2426 250 
(9%) 

3769 3274 429 

 
 
År Bifall totalt 

MV och UN 
(Flyktingskäl, 
Skyddsbehov, 
Humanitära 
skäl)158  

Varav bifall 
Flyktingskäl 
UtlL 3:2159

och 
Kvotflyktingar 

Varav bifall  
Skyddsbehov 
UtlL 3:3 

Varav bifall 
Humanitära skäl 
UtlL 2:4 5p 

Andelen flykting eller 
skyddsbehövande av 
beviljade uppehållstillstånd 
(%)160

2000 775 149 0 626 19,2 

2001 482 4 4 474 1,7 

2002 630 4 4 622 1,3 

2003 683 14 1 668 2,2 

 
 

                                                 
156 Siffrorna avser endast ärenden som avvisats omedelbart till Bosnien-Hercegovina, d.v.s. 
”omedelbart hemland”. Siffrorna inkluderar därmed inte Dublinärenden, då dessa ärenden 
inte har prövats i Sverige utan vidarebefordrats till andra länder för prövning. Siffrorna 
inkluderar inte heller ärenden som avvisats omedelbart till ett tredje land. För mer 
information om Dublinförordningen, se Migrationsverket, Asyl och Flyktingar, Vem får 
Asyl, Dublinförordningen, www.migrationsverket.se, Sidan senast besökt 2004-02-19.För 
mer information om uppenbart ogrundade ansökningar se ovan under 2.2.10.  
157 562 ärenden återförvisades till Migrationsverket. 
158 Antalet kvotflyktingar är inte inkluderade i dessa siffror. 
159 Antalet kvotflyktingar är inte inkluderade i dessa siffror. År 2000 var antalet 
kvotflyktingar 20 st., år 2001 21 st., år 2002 0st, år 2003 4st. 
160 Kvotflyktingar är inte inkluderade i dessa siffror. 
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4 Undersökning och analys av 
praxis: 

4.1. Inledning empirisk undersökning 

I följande kapitel redogör jag för den viktigaste delen av uppsatsen, den 
empiriska undersökningen. 79 fall rörande asylsökande från Bosnien-
Hercegovina har ingått i undersökningen, varav ett femtiotal är refererade 
till i uppsatsen.  
 
Kapitlet inleds med en redogörelse för viktiga vägledande beslut från 
regeringen, eftersom dessa beslut legat till grund för myndigheternas 
prövning. Sedan ges en överblick över vad de asylsökande har berättat i sina 
asylansökningar. Därefter övergår kapitlet till redogörelsen för den 
empiriska undersökningen. Resultaten redovisas under fyra ämnesområden, 
nämligen internt flyktalternativ, vittnen till Haagtribunalen, uppenbart 
ogrundade ansökningar samt humanitära skäl. Under respektive underrubrik 
inleds avsnittet med allmänna noteringar, som gjorts efter undersökning av 
samtliga relevanta fall. Därefter återges ett specifikt ärende som funnits med 
i undersökningen, för att illustrera och exemplifiera vad som sagts i de 
allmänna noteringarna. 
 
Inga personliga uppgifter kommer att anges i denna uppsats. Detta innebär i 
sin tur att referensmaterialet endast kommer ange datum för beslut och inte 
några namn eller diarienummer. 
 
 

4.2. Regeringens vägledande beslut  

Regeringen har vid ett flertal tillfällen fattat vägledande principbeslut för 
hur asylsökande från Bosnien-Hercegovina skall behandlas i asylprocessen. 
Den 29 juni 2000 ansåg regeringen att personer som kom från orter161där de 
befann sig i minoritet skulle beviljas uppehållstillstånd på politiskt 
humanitära skäl, om det på orten inte pågick en så kallad 
normaliseringsprocess.162 Personer som däremot kom från områden där de 
levt i majoritet eller från områden där de levt i minoritet men där det ansågs 
pågå en normaliseringsprocess, skulle generellt inte beviljas asyl.  
 
Den 11 april 2002 gjorde regeringen bedömningen att 
normaliseringsprocessen för återvändande medborgare från Bosnien-

                                                 
161 Den relevanta orten var inte enbart ursprungsorten. Om den sökande befunnit sig på en 
senare tillflyktsort prövades möjligheten att återvända även mot denna ort.  
162 För att det skulle anses föreligga en normaliseringsprocess skulle 
minoritetsåtervändandet har kommit igång och visat sig fungera på en tillfredsställande 
säkerhetsnivå och det skulle finnas tillgång till allmän service.  
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Hercegovina ”fortskridit så långt” att det var bara asylsökande från en liten 
del av Bosnien–Hercegovina som kunde tänkas beviljas uppehållstillstånd  
av politiskt humanitära skäl. Härav och på basen av rapporter om den 
allmänna situationen i Bosnien-Hercegovina, gjorde man bedömningen att 
det saknades anledning att hålla fast vid rådande praxis om politiskt 
humanitära skäl. Regeringen kom till slutsatsen att situationen i Bosnien-
Hercegovina var sådan att en person, som utsattes för trakasserier i en viss 
ort, kunde vända sig till en annan ort. Principen om internt flyktalternativ 
skulle därför beaktas fullt ut.163

 
Den 4 juli 2002 beslöt regeringen att bevilja flyktingstatus till en person 
som lämnat vittnesmål till Haagtribunalen. Regeringen tog fasta på att såväl 
det aktuella åtalet som vittnesmålet fick antas vara kända i hemlandet och att 
det rimligen kunde antas att dessa uppmärksammats av personer som 
omfattades av åtalet och av andra som kunde tänkas stödja de åtalade. Enligt 
regeringen hade den asylsökande inte ett internt flyktalternativ.164

 
 

4.3. Vad berättar de asylsökande i sin ansökan? 

Många av de sökande har utsatts för allvarliga övergrepp under kriget. De 
sökande kan ha suttit i koncentrations- och fångläger, våldtagits, 
misshandlats och/eller bevittnat när deras släktingar och vänner blev 
mördade eller utsatta för övergrepp. Läkarintyg påvisar att de sökande ofta 
har psykiska och/eller fysiska men sedan kriget och att många lider av post-
traumatiskt stressyndrom. För de allra flesta har bosättningen i Bosnien-
Hercegovina inneburit att svåra minnen från kriget ständigt gjort sig 
påminda.   
 
För en del har flykten till Sverige utlösts av att de har vräkts från sina 
tillfälliga bostäder som de innehaft när de levt som internflyktingar. Enligt 
UNHCR:s statistik finns det fortfarande över 350 000  internflyktingar i 
Bosnien-Hercegovina.165 Av dessa har flera upplevt en utsatt situation. De 
lever i en tillfällig tillvaro oftast utan sitt ursprungliga kontaktnät och 
knappa resurser prioriteras på de ursprungliga medborgarna framför 
internflyktingarna. Dessutom upplever många diskriminering och 
trakasserier. Tanken på att återvända till sin ursprungsort för de flesta 
utesluten, då man ofta upplever att detta skulle vara förenat med livsfara. De 
ser ingen annan utväg än att försöka fly utomlands.  
 
Förföljelsen har i vissa fall varit mycket allvarlig. Detta gäller främst de som 
är bosatta i orter där de är i minoritet och/eller de som lämnat uppgifter till 
eller skall vittna vid Haagtribunalen. I dessa fall försvårar den svåra 
ekonomiska och sociala situationen i Bosnien-Hercegovina effekterna av 
hotbilden, detta främst vad gäller myndigheters förmåga eller vilja att beivra 
                                                 
163 Se UD/2002/503/MAP. 
164 Regeringen den 4 juli. UD/2002/299/MAP. 
165 Se ovan under Situationen för återvändande 3.2.2. 

 33



brottslighet och möjligheter till att erhålla ett internt flyktalternativ i 
praktiken. I flera fall har händelserna polisanmälts, men ingenting har hänt 
till följd av oförmåga eller ovilja av de lokala myndigheterna. 
 
En stor grupp har deserterat från kriget. De fruktar långa fängelsestraff 
och/eller har utsatts för social utstötning och trakasserier från den egna 
nationaliteten, för att ha svikit de sina.166

  
Slutligen har många levt flera år i Sverige. Deras barn har gått i svensk 
skola och talar svenska och familjen har i övrigt anpassat sig till det svenska 
levnadssättet. Ofta inges läkarintyg om mental ohälsa, till följd av rädslan 
och ovissheten inför tanken på att tvingas att återvända.  

 

4.4. Bedömningen av internt flyktalternativ 

4.4.1. Allmänna noteringar 

Regeringens beslut den 11 april år 2002 om att principen om internt 
flyktalternativ skulle tillämpas fullt ut, har lett till avslag i stor 
utsträckning.167 I många ärenden står det endast en hänvisning till 
regeringens beslut och ingen närmare individuell motivering. Det ligger nära 
till hands att tro att det inte har så stor betydelse vilka omständigheter som 
faktiskt uppges.168

 
Bevisbördan skall, enligt UNHCR, ligga på den som påstår något. Om 
myndigheterna påstår att en person inte är i behov av skydd till följd av att 
det finns ett internt flyktalternativ, som är relevant ur säkerhetssynpunkt och 
rimligt utifrån de personliga omständigheterna, så är det också 

                                                 
166 Se exempelvis Migrationsverket beslut 2002-09-13, beslut överklagan 2003-07-11. 
Migrationsverkets beslut 2003-04-08, beslut överklagan 2003-10-16. Migrationsverkets 
beslut 2001-08-09, beslut överklagan 2002-06-06. Migrationsverkets beslut 2003-01-24, 
beslut överklagan 2003-05-06. Migrationsverkets beslut 2001-04-18, beslut överklagan 
2002-07-19. Myndigheterna anger i beslutsmotiveringen att Federationen genom lag infört 
amnesti för flertalet brott under tiden 1 januari 1991-22 december 1995. Vidare hänvisar 
myndigheterna till en rapport från FN:s särskilda uppdrag i B-H, UNMIBH,  som uppger att 
lagstiftningen generellt tillämpas, men processen att bevilja en person amnesti dock kan 
vara långsam. Vidare säger man att UNHCR i en skrivelse har uttalat att denna grupp faller 
inom både republikens och Federationen Amnesti Lagar. Enligt våra myndigheter är det 
därför inte så sannolikt att desertörer riskerar att lagföras.  
167 Se ovan under 3.3. Statistik. Det är endast en mycket liten andel av de bifallsbeslut som 
meddelas som beviljats på flyktingskäl.  
168 Se exempelvis följande fall: Migrationsverket beslut 2003-10-30, Asylenheten 1 
Stockholm, ärendet är överklagat hos Utlänningsnämnden. Migrationsverkets beslut 2002-
02-08, beslut överklagan 2002-06-26. Migrationsverkets beslut 2001-08-22, beslut 
överklagan 2002-05-28. Migrationsverkets beslut 2001-06-18, beslut överklagan 
Utlänningsnämnden 2002-10-21. Migrationsverkets beslut 2003-03-07, beslut överklagan 
Utlänningsnämnden 2003-06-23. Migrationsverkets beslut 2001-07-16, beslut överklagan 
2002-07-02. Migrationsverkets beslut 2001-10-15, beslut överklagan 2003-01-18. 
Migrationsverkets beslut 2002-10-03, beslut överklagan 2003-02-05.   

 34



myndigheterna som har bevisbördan för detta. Generellt torde man kunna 
anse att bevisbördan för myndigheterna, för att ett internt flyktalternativ i 
Bosnien-Hercegovina är relevant, kan anses uppfylld genom regeringens 
vägledande beslut. Regeringens beslut får dock inte utesluta en avvikande 
bedömning i det enskilda fallet, när den enskilde presenterar omständigheter 
som föranleder att bevisbördan måste anses gå tillbaka till myndigheterna. 
Om myndigheterna har funnit att det finns ett relevant internt flyktalternativ, 
har de fortfarande bevisbördan för att ett internt flyktalternativ är rimligt. 
 
När det gäller kravet på rimlighet kan det, efter genomgång av samtliga 
avslagsärenden i denna undersökning, konstateras att det inte i något fall 
funnits en egentlig diskussion om huruvida det är rimligt att kräva att den 
asylsökande skall vända sig till ett internt flyktalternativ. Detta gäller även 
för de fall där en person utsatts för eller bevittnat allvarlig förföljelse under 
kriget och som även senare upplevt trakasserier.169 Således tas inte hänsyn 
till personliga, sociala och ekonomiska omständigheter som kan vara direkt 
eller indirekt avgörande för möjligheter att i praktiken bosätta sig på annan 
ort. Någon särbehandling för barnfamiljer i bedömningen av det interna 
flyktalternativet framgår inte heller, trots att det är rimligt att anta att dessa 
påverkas mer av sociala och ekonomiska faktorer än en enskild.170 Dessutom 
synes det inte tillmätas relevans om den sökande i hemlandet har gjort mer 
eller mindre omfattande försök att undgå förföljelse.171   

 

4.4.2. Exempel Fallet A172

I ett ärende rörande en familj där makarna var av blandad etnicitet (rom och 
muslim), anförde de sökande att de utsatts för ständig misshandel, hotelser 
och trakasserier. Även deras barn hade drabbats. I deras bostadsort pågick 
enligt de sökande, förföljelse och trakasserier mot framförallt romer. 

                                                 
169 Se exempelvis Migrationsverket beslut 2003-10-30, Asylenheten 1 Stockholm. Ärendet 
är överklagat och ligger nu hos Utlänningsnämnden. Migrationsverkets beslut 2002-02-11, 
beslut överklagan Utlänningsnämnden 2003-04-15. Migrationsverkets beslut 2001-04-25, 
beslut överklagan 2002-11-11. 
170 Se exempelvis Fall A (blandäktenskap), Migrationsverkets beslut 2001-12-07, beslut 
överklagan 2003-03-03. Fall G, beslut Migrationsverket 2003-04-07, beslut överklagan 
2003-10-08. Migrationsverkets beslut 2001-03-15, beslut överklagan 2001-07-23, beslut ny 
ansökan 2003-02-04. Migrationsverkets beslut 2001-04-25, beslut överklagan 2002-11-11. 
Migrationsverkets beslut 2001-08-22, beslut överklagan 2002-05-28. Migrationsverkets 
beslut 2001-06-18, beslut överklagan Utlänningsnämnden 2002-10-21. Migrationsverkets 
beslut 2003-03-07, beslut överklagan 2003-06-23. Migrationsverkets beslut 2001-10-15, 
beslut överklagan 2003-01-18. Migrationsverkets beslut 2002-10-03, beslut överklagan 
Utlänningsnämnden 2003-02-05. Migrationsverkets beslut 2002-03-28, beslut överklagan 
2003-03-12. Migrationsverkets beslut 2002-06-05, beslut överklagan Utlänningsnämnden 
2003-01-29. Migrationsverkets beslut 2001-04-06, beslut överklagan Utlänningsnämnden 
2002-09-10 (blandäktenskap).  
171 Se exempelvis Fall A nedan (beslut Migrationsverket 2001-12-07, beslut 
Utlänningsnämnden 2003-03-03). Migrationsverkets beslut 2003-03-24, beslut överklagan 
Utlänningsnämnden 2003-09-25. Migrationsverket beslut 2001-02-02, beslut överklagan 
Utlänningsnämnden 2003-06-05. 
172 Beslut Migrationsverket 2001-12-07, beslut Utlänningsnämnden 2003-03-03. 
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Familjen hade försökt att bosätta sig på annan ort, men hade även där utsatts 
för misshandel och trakasserier av befolkningen. Familjen uppgav att 
avståndstagandet mot i synnerhet romer var djupt rotat hos befolkningen, 
även hos polis och andra rättsvårdande myndigheter, och att de därför inte 
kunde påräkna skydd.   
 
I Migrationsverkets beslut redogjordes för gällande rättsregler och för 
regeringens vägledande beslut den 29 juni 2000. Familjens asylansökan 
avslogs med hänvisning till att normaliseringsprocessen i orterna fungerade 
”på en tillfredsställande nivå” respektive var ”mycket tydlig”. I beslutet 
framhöll man att det visserligen hade förekommit incidenter i anslutning till 
att minoritetsgrupper hade återvänt, men att det, enligt för Migrationsverket 
tillgänglig information, hos de lokala myndigheterna både fanns ”resurser 
och vilja att vidta rättsliga åtgärder i de fall brott begångna av enskilda 
riktas mot minoritetsgrupper”. Kommentaren framstår som 
anmärkningsvärd då man i ambassadrapporten från Utrikesdepartementet 
identifierar begränsningar både i resurser och vilja för att beivra brott som 
begås mot återvändande och personer tillhörande en etnisk minoritet.173

 
I Utlänningsnämnden vidhöll parterna vad de tidigare uppgett samt ingav 
intyg från säkerhetschefen på den senaste hemorten på att man inte där 
kunde erbjuda familjen skydd. Vidare tillade man att släktingar tagit avstånd 
från dem till följd av deras blandäktenskap. Familjen ingav dessutom flera 
psykiatriska utlåtanden, inklusive intyg från Barn och ungdomspsykiatrin 
(BUP), där familjemedlemmarnas psykiska ohälsa intygades.  
 
I Utlänningsnämndens beslut inledde man med att redogöra för regeringens 
beslut år 2002. I beslutet kommenterade man att UNHCR i september 2001 
uttalat att personer som levde i så kallade blandförhållanden alltjämt utsattes 
för trakasserier och diskriminering vad gällde sociala rättigheter och att 
deras behov av skydd skulle avgöras från fall till fall.174 Därefter 
konstaterade Utlänningsnämnden att de trakasserier som familjen utsatts för 
var allvarliga, men att de inte var av den art och omfattning att de utgjorde 
asylgrundande förföljelse. Vidare sa man att familjen inte heller hade visat 
att de inte någonstans175 i Bosnien-Hercegovina kunde få myndigheternas 
skydd.  
 
Med tanke på att jag inte läst grundutredning eller asylutredning är det svårt 
för mig att få en säker uppfattning om hur allvarliga de uppgivna asylskälen 
var. Värt att notera i detta fall är att UNHCR har uttalat att personer i 
blandäktenskap kan vara särskilt utsatta och att Utlänningsnämnden har 
kommit till slutsatsen att trakasserierna var allvarliga. Även om man inte 
säkert kan säga att familjen riskerar asylgrundande förföljelse, borde det stå 

                                                 
173 UD, UD:s Ambassadrapport, se bl.a. stycke 3. Respekt för rätten till liv, kroppslig 
integritet och förbud mot tortyr.  
174 UNHCR:s Position on categories of persons from Bosnia and Hercegovina in continued 
need of international protection, september 2001, para. 94.  
175 Samma resonemang om ”inte någonstans” synes även i Utlänningsnämndens motivering 
av ärendet Migrationsverkets beslut 2001-12-11, beslut överklagan 2003-09-08. 
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klart att denna risk inte kan uteslutas. Fallet förefaller inte vara förenligt 
med principen om ”the benefit of the doubt”.  
 
Att uppställa krav på att familjen ska visa att de ”inte någonstans” kan få 
skydd, är inte bara orimligt utan även stick i stäv med UNHCR:s 
rekommendationer. UNHCR har uttalat att internationell rätt inte kräver att 
en person först uttömmer alla alternativ. Dessutom har UNHCR betonat att 
tillämpningen av principen om internt flyktalternativ inte får underminera 
rätten till asyl eller leda till en förstärkning av bevisbördan och att 
myndigheterna har bevisbördan för att ett internt flyktalternativ är relevant 
och rimligt. Regeringens vägledande beslut om att det finns ett internt 
flyktalternativ i Bosnien-Hercegovina kan anses innebära att myndigheterna 
har fullgjort sin initiala bevisbörda. Då familjen emellertid presenterat 
omständigheter som gjort att nämnden funnit att trakasserierna var 
allvarliga, borde bevisbördan ha gått tillbaka till myndigheterna. 
Resonemanget att uppställa krav på familjen ska visa att de inte någonstans 
kan få skydd är en indikation på att så inte skett.176

 
Någon särskild diskussion om det kunde anses rimligt att familjen 
hänvisades till ett internt flyktalternativ redovisades inte heller.  
Myndigheterna kan därför inte heller i detta sammanhang anses ha fullgjort 
sin bevisbörda. I ärenden framgick exempelvis att familjen hade försökt att 
bosätta sig på annan ort i syfte att undgå trakasserierna. Sådana faktorer 
borde påverka och medföra en diskussion om rimlighet. 

 

4.5. Vittnen vid Haagtribunalen 

4.5.1. Allmänna noteringar 

Av de bifallsärenden som beviljats uppehållstillstånd på grund av 
flyktingskäl och som ingått i undersökningen (6), har samtliga rört personer 
som lämnat vittnesuppgifter till Haagtribunalen.177 UNHCR uttalade 2003 att 
personer som lämnat vittnesuppgifter till Haagtribunalen var i särskilt behov 
av skydd.178

 
Mot bakgrund av regeringens vägledande beslut om att en person hyste 
välgrundad fruktan för förföljelse på grund av kommande vittnesmål vid 
Haagtribunalen, skulle svensk rättstillämpning kunna anses förenlig med 
UNHCR:s rekommendationer. Efter granskning av avslagsärenden framstår 
emellertid tillämpningen som stelbent och restriktiv. De ärenden som 
beviljats flyktingstatus har gällt de som själva varit eller är nära släkting till 
                                                 
176 Se ovan under principen om internt flyktalternativ. 
177 Migrationsverkets bifallsbeslut 2003-10-?, Asylenheten i Malmö. Beslut 
Migrationsverket 2000-12-28 och beslut överklagan 2002-10-30. Beslut Migrationsverket 
2002-05-28 och beslut överklagan 2003-02-10. Beslut Migrationsverket 2000-12-27 och 
beslut överklagan 2003-01-3. Beslut Migrationsverket 2001-03-01 och beslut överklagan 
2002-12-12. Beslut Migrationsverket 2000-11-20, beslut överklagan 2003-01-31. 
178 Se ovan under 3.2.2. under situationen för återvändande.  
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ett nyckelvittne i en rättegång vid Haagtribunalen.179 I fall som inte direkt 
fallit under de föreskrivna omständigheterna i regeringens beslut verkar asyl 
kategoriskt ha nekats. Det gäller exempelvis fall där den sökande har lämnat 
uppgifter till Haagtribunalen som antingen inte lett till åtal eller som lämnats 
av någon annan före dem eller där den sökande är ett potentiellt vittne som 
ännu inte fått det bekräftat om han skall vittna.180

 
Förfarandet är anmärkningsvärt, mot bakgrund av att arbetet med att ställa 
krigsförbrytare från före detta Jugoslavien inför rätta går mycket långsamt. 
Det torde vara en rimlig slutsats att det kan förekomma allvarliga 
trakasserier även mot dem som lämnat uppgifter, men som inte får vittna 
eller bli nyckelvittnen. Det torde också vara ett rimligt antagande att 
tribunalens slutliga avsikter med en avlagd vittnesredogörelse inte alltid står 
klart för förövarna.181

  
 

4.5.2. Exempel bifallsärende: Fall B182

 
I Migrationsverkets utredning framgick det att ärendet rörde en familj där 
maken suttit i serbiskt fångläger under två månader. Maken hade blivit 
utsatt för övergrepp under tiden i lägret och var svårt traumatiserad av sina 
upplevelser. Maken skulle lämna vittnesmål till Haagtribunalen angående 
förhållandena i fånglägret.  
 
Migrationsverkets utredning av omständigheterna i fallet var mycket 
kortfattad. Migrationsverket hänvisade till regeringens beslut den 29 juni 
2000 om att det endast var till minoritetsorter där det inte rådde en 

                                                 
179 Migrationsverkets bifallsbeslut 2003-10-?, Asylenheten i Malmö. Beslut 
Migrationsverket 2000-12-28 och beslut överklagan 2002-10-30. Beslut Migrationsverket 
2002-05-28 och beslut överklagan 2003-02-10. Beslut Migrationsverket 2000-12-27 och 
beslut överklagan 2003-01-3. Beslut Migrationsverket 2001-03-01 och beslut överklagan 
2002-12-12. Beslut Migrationsverket 2000-11-20, beslut överklagan Utlänningsnämnden 
2003-01-31. 
180 Migrationsverket beslut 2001-02-02, beslut överklagan Utlänningsnämnden 2003-06-05. 
I ärendet bedömde nämnden att sökande inte skulle beviljas skydd, trots att han lämnat 
uppgifter till Haagtribunalen, eftersom det inte var säkert att sökande faktiskt skulle komma 
att vittna. Nämnden hade varit i kontakt med en handläggare på Internationella 
brottmålstribunalen i Haag per telefon och skrev följande motivering till sitt avslagsbeslut. 
”Av handlingarna framkommer att sökande frivilligt lämnat uppgifter om vad han upplevt i 
lägret. Vidare framkommer att likvärdiga uppgifter lämnats av andra personer varför det i 
dagsläget inte är aktuellt för Haagtribunalen att kalla honom som vittne. Det är inte klart att 
sökande kommer att vittna inför Haagtribunalen. Att han är ett potentiellt vittne kan inte, 
mot bakgrund av att Haagtribunalen skyddar identiteten på dem som lämnat uppgifter, 
anses vara känt för de personer som han uppger sig vara hotad av. Sökande har inte gjort 
sannolikt att de hot som han uppges vara utsatt för har samband med de uppgifter han 
lämnat till Haagtribunalen.” Se även Fall C under 4.4.3. Migrationsverkets beslut 2003-03-
24, beslut överklagan 2003-09-25. Migrationsverket beslut 2003-10-30, Asylenheten 1 
Stockholm. Ärendet är överklagat och ligger nu hos Utlänningsnämnden. 
181 Se ovan 3.2. om Bosnien-Hercegovina i dagsläget, se särskilt Mänskliga rättigheter i 
Bosnien-Hercegovina. 
182 Migrationsverkets beslut 2000-12-28, beslut överklagan 2002-10-30. 
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normaliseringsprocess, som det kunde bli aktuellt att bevilja permanent 
uppehållstillstånd (politiskt humanitära skäl). Migrationsverket avslutade 
med att säga att vad den sökande anfört inte föranledde någon annan 
bedömning.  
 
I Utlänningsnämnden inkom en skrivelse från åklagarkontoret i Haag om att 
den sökande skulle vittna som ett led i åtalet mot två personer. Enligt 
skrivelsen var det också möjligt att den sökande skulle komma att kallas 
som vittne i ett ytterligare mål. Den sökande uppgav att han kom från ett 
serbdominerat område i Bosnien-Hercegovina och att det förelåg en påtaglig 
risk för att han skulle utsättas för vedergällningsaktioner vid ett 
återvändande.  
 
I Utlänningsnämndens beslut hänvisade man till regeringens vägledande 
beslut från 2002 om vittnesmål i Haagtribunalen, som fattats efter 
Migrationsverkets avgörande. I beslutet konstaterade man att rättegångarna 
vid Haagtribunalen följdes i Bosnien-Hercegovina. Det fanns enligt 
nämnden, precis som i regeringens vägledande beslut, anledning att anta att 
just detta åtal, samt det faktum att sökande skulle vittna, var känt i 
hemlandet och att personer som kunde tänkas stödja de åtalade hade 
uppmärksammat rättegången. Utlänningsnämnden beslöt därför att upphäva 
avvisningen och bevilja permanent uppehållstillstånd och flyktingförklaring. 
 
Migrationsverkets agerande visar på osjälvständighet i förhållande till 
regeringen. Migrationsverket hänvisar i detta fall till det befintliga beslutet 
från regeringen och den enda personliga motivering som framgår från av 
beslutet är ”vad den sökande anfört föranleder ingen annan bedömning”. 
Migrationsverket och Utlänningsnämnden ska visserligen följa praxisbeslut 
från regeringen, men tillämpningen får aldrig leda till att principen om non-
refoulement kränks. I detta fall verkar det som att Migrationsverket blint 
rättat sig efter det befintliga regeringsbeslutet, utan att egentligen pröva 
omständigheterna i det individuella fallet.  
 
  

4.5.3. Exempel Avslagsärende: Fall C183

Fall C är intressant ur flera aspekter. Dels berörde ärendet en man som 
lämnat en vittnesredogörelse till Haagtribunalen och som fått slutligt avslag 
på sin ansökan, dels betraktades sökandens ansökan som uppenbart 
ogrundad av Migrationsverket. Omständigheten att maken lämnat 
vittnesredogörelse verkar inte ha varit känt för Migrationsverket vid tillfället 
för deras beslut. Migrationsverkets behandling kommer därför inte 
redogöras för här utan behandlas under avsnittet om uppenbart ogrundade 
ansökningar (4.5.2).  
 
Ansökan rörde en kroatisk familj som kom från en by där de befann sig i 
minoritet och som kontrollerades av muslimer. Under kriget hade maken 
suttit i muslimskt fångläger och därefter deltagit i den kroatiska armén där 

                                                 
183 Beslut Migrationsverket 2002-05-07, Utlänningsnämnden 2003-08-28.  
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han ådrog sig skador som ledde till att han blev invalidiserad till 80 procent. 
Av läkarintyg och makans redogörelse framgick att maken led av 
efterkrigstrauma och ångest och att han försökt ta livet av sig vid två 
tillfällen. I överklagan till Utlänningsnämnden kom det fram att maken hade 
lämnat en vittnesredogörelse till Haagtribunalen om tiden i det muslimska 
fånglägret. Uppgifterna rörde behandlingen av de fängslade och innefattade 
personuppgifter på såväl lägerchefen som lägervakterna. Maken hade 
lämnat sitt samtycke till att vittna vid Haagtribunalen vid en eventuell 
rättegång.  
 
De trakasserier som föranledde familjens ansökan om asyl hade enligt dem 
själva successivt börjat tiden efter det att vittnesredogörelsen lämnats. 
Trakasserierna yttrade sig bland annat i telefonsamtal av okända personer 
som hotade att döda maken eftersom han deltagit i kriget mot muslimerna. 
De hotade också att ta livet av frun och deras barn. Familjen utsattes för 
verbala trakasserier när de vistades utomhus och såväl dagtid som nattetid 
bultade personer på familjens dörr. Familjen uppgav att deras rörelsefrihet 
var kraftigt beskuren. Dessutom hade en av dem som satt i fångläger 
samtidigt som make hittats död i floden. Maken var övertygad om att detta 
berodde på de uppgifter mannen lämnat till tribunalen.  
 
Till stöd för sin talan att maken medverkat i en undersökning vid 
Haagtribunalen ingav familjen en skrivelse från Haagtribunalen. Nämnden 
fick äktheten bekräftad av den svenska ambassaden i Sarajevo. En utredare 
på tribunalen hade intervjuat maken angående krigsförbrytelser i lägret. 
Tribunalen hade emellertid inte undersökt fallet vidare och hade inte heller 
väckt något åtal. Familjen gavs möjlighet att bemöta uppgifterna från 
ambassaden och uppgav då att det var känt vilka som lämnat information 
och att dessa personer trakasserades. Vidare sa man att situationen för den 
enskilde var ytterst riskabel, eftersom det fortfarande förekom motsättningar 
mellan olika folkgrupper och varken FN eller EU kunde erbjuda de utsatta 
skydd. 
 
Utlänningsnämnden beslutade att avslå ansökan om flyktingförklaring och 
fann inte heller skäl att bevilja uppehållstillstånd på skyddsbehov i övrigt 
eller på humanitära grunder. Trakasserierna ansågs inte ha sådan karaktär att 
förföljelse i Utlänningslagens mening förelåg. I sitt beslut hänvisade 
Utlänningsnämnden inledningsvis till regeringens beslut om bedömningen 
av dem som lämnat vittnesmål till tribunalen. Därefter uppgav nämnden 
följande motivering. ”De trakasserier som familjen påstår att de har utsatts 
för är dock inte av sådan karaktär att förföljelse i utlänningslagens mening 
föreligger. Mot bakgrund av att Haagtribunalen har uppgett att man inte har 
undersökt de påstådda krigsförbrytelserna vidare och att det inte har väckts 
något åtal, framstår makens fruktan för att de vid ett återvändande kommer 
att utsättas för förföljelse som överdriven.”  
 
I avgörandet deltog ordföranden och två andra ledamöter. En av 
ledamöterna var skiljaktig till beslutet. Den skiljaktige var av uppfattningen 
att det inte var uteslutet att maken riskerade förföljelse i hemlandet, av 
personer som fått vetskap om att han lämnat vittnesuppgifter. Hans fruktan 
för att han och hans familj vid ett återvändande kunde komma att utsättas 
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för förföljelse fick därför anses välgrundad. Ledamoten fann därför, i 
motsats till de två andra beslutsfattarna, att ansökan om asyl skulle bifallas. 
Ledamotens förslag förefaller ha byggt på principen om the benefit of the 
doubt (se ovan 2.2.7). 
  
Enligt min bedömning var Utlänningsnämndens motivering till avslag 
formulerad på ett sätt som ger läsaren intryck av att man misstror familjens 
uppgifter. I beslutet skriver man att de trakasserier som familjen ”påstår” att 
de utsatts för istället för att säga ett mer neutralt ord som familjen ”uppgett” 
att de utsatts för. Med tanke på att maken ostridigt lämnat en 
vittnesredogörelse till Haagtribunalen och att omständigheterna i fallet 
måste ha haft viss tyngd eftersom en ledamot ville flyktingförklara 
sökanden, är det inte troligt att trovärdigheten var avgörande. Att uttrycka 
sig på sådant sätt framstår därför som ett försök till att misskreditera den 
asylsökande och att ”förbättra sin motivering” med lösryckta fakta. Det är 
enligt min mening ett onödigt och respektlöst sätt att uttrycka sig på.  
 
Med tanke på att ett felaktigt beslut i ett asylärende kan få fatala 
konsekvenser, att regeringen har uteslutit ett intern flyktalternativ för vissa 
vittnen till Haagtribunalen, att straffriheten är enorm för de krigsförbrytelser 
som begåtts och att myndigheterna lyder under principen om non-
refoulment, hade myndigheterna mycket goda skäl för att bevilja 
uppehållstillstånd på the benefit of the doubt. 
 
 

4.6. Uppenbart ogrundade ansökningar 

4.6.1. Allmänna noteringar 

Allt fler ärenden från Bosnien-Hercegovina betraktas som ”uppenbart 
ogrundade”. Enligt uppgift från Migrationsverket var antalet uppenbart 
ogrundade ansökningar, som avvisades omedelbart till Bosnien-
Hercegovina,  977 under år 2002 och 835 under år 2003. År 2000 och 2001 
var motsvarande siffror 130 och 268.184  
 
Att ett ärende betraktas som uppenbart ogrundat får allvarliga konsekvenser 
för rättsäkerheten. I ett sådant ärende får avvisningsbeslutet verkställas 
omedelbart, utan att få vänta på att beslutet vunnit laga kraft eller att beslutet 
överklagats. Som regel genomförs inte ett ordentligt utredningsförfarande 
och ett behov av offentligt biträde bedöms inte föreligga. På detta sätt 
försämrar man väsentligen förutsättningarna för ett ordentligt 
beslutsunderlag till ett så allvarligt ingrepp som att neka asyl och förorda 
om omedelbar verkställighet. Ett förenklat förfarande tar exempelvis inte 
hänsyn till att traumatiska upplevelser kan vara svåra att uppge omedelbart 
eller att den asylsökande inte vet vilka uppgifter som är av verklig betydelse 
för bedömningen. Det offentliga biträdets roll är ju just att ta till vara 

                                                 
184 Korrespondens med Christer Lyck , presstjänsten Migrationsverket 2003-12-09. Se även 
ovan under 3.3. Statistik över asylsökande från Bosnien-Hercegovina. 
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klientens rättigheter och att se till att uppgifter som är av betydelse för 
prövningen också framkommer i processen.  
 
Av hänsyn till beslutets ingripande karaktär är det av synnerlig vikt att 
kravet på ”uppenbarhet” upprätthålls. I förarbetena sägs bland annat att en 
ansökan inte skall klassificeras som uppenbart ogrundat om det råder någon 
som helst tvekan om den sökandes uppgifter kan medföra rätt till asyl eller 
huruvida uppgifterna är trovärdiga.185 Mot bakgrund av detta och då 
auktoritära landrapporter fortfarande betraktar läget för mänskliga 
rättigheter som problematiskt, finner jag det alarmerande att antalet 
uppenbart ogrundade ansökningar ökat kraftigt. Att använda 
regeringsbeslutet, och i förlängningen principen om internt flyktalternativ, 
som en förevändning för att neka en fullständig prövning av den sökandes 
skäl, går dessutom emot UNHCR:s rekommendationer.186

 
I nästan alla av de fem uppenbart ogrundade ansökningar som ingått i min 
undersökning, torde det vara tydligt att uppenbarhetsrekvisitet inte varit 
uppfyllt. 187 Jag anser inte att det varit utom tvekan att det saknats grund för 
uppehållstillstånd. Jag har dessutom sett många andra beslut, där 
omständigheterna som uppgetts varit i stort sett densamma, men där 
ansökan inte betraktats som uppenbart ogrundad. Följaktligen framstår det 
som synnerligen godtyckligt vilka fall som blir uppenbart ogrundade och 
vilka fall som inte blir det.  
 
I samtliga fem fall har de asylsökande inte beviljats ett offentligt biträde. I 
två av fallen uppger de asylsökande i sin överklagan till Utlänningsnämnden 
att de inte fått redogöra ordentligt för sina asylskäl och att uppgifter de 
lämnat inte har medtagits i Migrationsverkets beslut.188 Den omedelbara 
verkställigheten upphävdes dessutom i två fall av Utlänningsnämnden, då 
det senare framkom omständigheter som förändrade bedömningen att 
ansökan var uppenbart ogrundad.189 Detta indikerar att Migrationsverket 
inte uppfyllt sin utredningsplikt, utan alltför lättvindigt avfärdat fall som 
uppenbart ogrundade, med hänvisning till regeringens beslut. 
 
 
 

                                                 
185 Prop.1 988/89:86 s. 198. 
186 Se ovan 2.2.4. Principen om internt flyktalternativ. UNHCR avråder från att ett ärende 
som berör frågor om internt flyktalternativ behandlas i förenklade förfaranden eller att 
principen används som ett argument för att neka en person en asylprövning överhuvudtaget.  
187 Beslut Migrationsverket 2002-03-22, Utlänningsnämnden 2002-05-31. Beslut 
Migrationsverket 2003-07-15, beslut Utlänningsnämnden 2003-08-22. Beslut 
Migrationsverket 2002-10-11, beslut Utlänningsnämnden, 2002-12-19. Beslut 
Migrationsverket 2003-06-19, beslut Utlänningsnämnden 2003-10-24. Beslut 
Migrationsverket 2002-05-07, beslut Utlänningsnämnden 2003-08-22. Fallet redogörs för 
nedan under 4.5.2 och kallas då fall D. 
188 Migrationsverket 2002-10-11, beslut Utlänningsnämnden, 2002-12-19. Beslut 
Migrationsverket 2002-03-22, Utlänningsnämnden 2002-05-31. 
189 Beslut Migrationsverket 2002-05-07, beslut Utlänningsnämnden. Fallet redogörs för 
nedan under 4.5.2 och kallas då fall D. Se även beslut Migrationsverket 2003-06-19, beslut 
Utlänningsnämnden 2003-10-24. 
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4.6.2. Exempel: Fall D190

Detta ärende har även behandlats under Fall C, men då fästes vikt vid 
Utlänningsnämndens behandling av att maken lämnat vittnesuppgifter till 
Haagtribunalen (se 4.4.3.). Här kommer fokus att vara på Migrationsverkets 
behandling av ärendet, i synnerhet på slutsatsen att ansökan var uppenbart 
ogrundad.   
 
Som redogjorts för ovan rörde ansökan en kroatisk familj som kom från en 
by där de befann sig i minoritet och som kontrollerades av muslimer. Som 
skäl för asyl uppgav familjen till Migrationsverket följande grunder. Under 
kriget blev maken tillfångatagen av muslimska styrkor och satt i fångläger 
(intyg bifogat). Han blev senare transporterad därifrån av UNPROFOR, för 
att snart därefter bli mobiliserad till den kroatiska armén. Maken 
skottskadades, låg inlagd på olika sjukhus och genomgick sammanlagt 12 
operationer. I dagsläget var han invalidiserad till 80 procent och led av 
efterkrigstrauma och ångest. Maken hade också försökt att ta livet av sig vid 
två tillfällen. Familjen hade trakasserats och provocerats av muslimerna på 
orten sedan 1998. Okända personer hade ringt och hotat att döda maken 
eftersom han deltagit i kriget mot muslimerna. De hade även hotat att ta 
livet av frun och barnen.  Familjen hade vidare fått order om att lämna sin 
lägenhet. Makan uppgav att hon som kroat inte hade några rättigheter i 
Bosnien-Hercegovina. Familjen uppgav att de inte kunde återvända till sin 
hemort som dominerades av muslimer och att maken inte heller kunde få 
erforderlig vård i hemlandet.  
 
I sitt beslut hänvisade Migrationsverket till regeringsbeslutet om principen 
om internt flyktalternativ. Man påpekade att det normalt var en uppgift för 
ett lands rättsvårdande myndigheter att tillhandahålla skydd mot trakasserier 
från enskilda personer. Med hänsyn till detta och mot bakgrund av vad 
familjen uppgett, var de därför inte att anse som flyktingar eller 
skyddsbehövande i övrigt. Den sökandes hälsotillstånd betraktades inte 
heller vara av sådan art att maken kunde beviljas uppehållstillstånd av 
humanitära skäl. Därefter konstaterade Migrationsverket, utan närmare 
motivering, att man också fann det uppenbart att familjen inte hade skäl för 
asyl eller någon annan grund för uppehållstillstånd (skyddsbehov eller 
humanitära skäl). Familjen skulle därför avvisas med omedelbar 
verkställighet. På grund av de redovisade omständigheterna, saknades det 
också enligt Migrationsverket behov av offentligt biträde.  
 
Den omedelbara verkställigheten kom sedermera att inhiberas av 
Utlänningsnämnden, till följd av behov av utredning av uppgifter om att 
maken medverkat till en förundersökning vid Haagtribunalen. I 
Utlänningsnämnden framkom det att de trakasserier man sagt att man utsatts 
för successivt hade börjat efter det att vittnesredogörelsen lämnats. Av 
överklagan till Utlänningsnämnden framgick att familjen nu hade ett 
ombud. 
 

                                                 
190 Beslut Migrationsverket 2002-05-07, Utlänningsnämnden 2003-08-28. 
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Beslutet att betrakta ärendet som uppenbart ogrundat är anmärkningsvärt. 
Migrationsverket har visserligen inte haft vetskap om att den sökande har 
lämnat en vittnesredogörelse till Haagtribunalen, men likväl fanns det ett 
flertal omständigheter som inte borde leda Migrationsverket att komma till 
denna slutsats. Ansökan gällde en person som suttit i fångläger, som hade 
allvarliga fysiska och psykiska men sedan lägret och tjänstgöringen i armén, 
som begått två självmordsförsök och där familjen uppgivit att man blivit 
utsatta för allvarliga telefonhot. Det torde inte vara utan tvekan att 
uppehållstillstånd inte skulle kunna beviljas på flyktingskäl, skyddsbehov 
eller av humanitära skäl, så att det skulle vara motiverat att förenkla 
utredningsförfarandet.  
 
Det är framförallt rimligt att anta att de senare uppgifterna om medverkan 
till en förundersökning vid Haagtribunalen hade framkommit om familjen 
från början hade beviljats en ordentlig utredning och ett offentligt biträde.  
 
 

4.7. Humanitära skäl 

4.7.1. Allmänna noteringar 

Efter att myndigheterna prövat om det finns skyddsbehov, övergår man till 
att pröva om det finns humanitära skäl för uppehållstillstånd i Sverige. 
Denna prövning faller således utanför asylbedömningen.191 Anledningen till 
att bedömningen av humanitära skäl ändå ingår i denna undersökning är för 
att utreda om den rimlighetsbedömning som rekommenderas av UNHCR 
kan anses uppfylld genom möjligheten att bevilja uppehållstillstånd av 
humanitära skäl. Som redogjorts för ovan uppmanar UNHCR stater att ta 
hänsyn till personliga omständigheter när man bedömer om det finns ett 
internt flyktalternativ. Enligt UNHCR bör inte en person anses ha att ett 
rimligt internt flyktalternativ om hon där skulle tvingas möta ”undue 
hardship”.192 Jämförelsen mellan UNHCR:s rimlighetsanalys och 
humanitära skäl är adekvat, eftersom personliga omständigheter kan ligga 
till grund för uppehållstillstånd på humanitära skäl.  
 
I de allra flesta ärenden som ingått i undersökningen har myndigheterna 
gjort en prövning av de humanitära skälen. Ibland har motiveringarna varit 
relativt individuella och ingående.193 I andra fall har motiveringen knappt 
varit mer än en mening som konstaterat att det i det aktuella fallet saknats 
skäl för att bevilja uppehållstillstånd på humanitära skäl.194 Det är mycket 
vanligt att myndigheterna inledningsvis redogör för förutsättningarna för att 
bevilja uppehållstillstånd på humanitära skäl och påpekar att bestämmelsen i 
praxis har tolkats mycket restriktivt.195  

                                                 
191 Se ovan 2.2.6. Humanitära skäl.  
192 Se ovan 2.2.4. Principen om internt flyktalternativ. 
193 Se exempelvis Migrationsverkets beslut 2002-03-01, beslut överklagan 2003-10-20.  
194 Se exempelvis Migrationsverkets bifallsbeslut 2002-02-?, Asylenheten Göteborg. 
195 . Man påpekar då ofta att uppehållstillstånd främst har beviljats till personer med 
livshotande sjukdomar, för vilka vård ej kan beredas i hemlandet och till de med 
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Efter undersökning av samtliga ärenden kan det noteras att det är främst 
allvarliga medicinska skäl, ibland i kombination med lång vistelse i Sverige 
som beaktats.196 En klar majoritet av bifallsbesluten på humanitära skäl har 
involverat barn och beviljats till följd av att barnet lider av en allvarlig 
sjukdom eller av en svår psykisk ohälsa.197 Portalparagrafen om barn har 
således haft viss genomslagskraft vad gäller humanitära skäl. Även lång 
vistelsetid och anknytning till Sverige har haft betydelse vid sammantagna 
bedömningar.198 Normalt har det rört sig om att familjen vistats tre till fem 
år i Sverige.199 Den långa tiden har i regel inte tillmätts betydelse om den 
långa tiden berott på att familjen undandragit sig verkställighet av nämndens 
avvisning eller utvisningsbeslut.  
 
Allvarliga traumatiska upplevelser från kriget i Bosnien-Hercegovina och en 
svår social och ekonomisk situation är levnadsomständigheter som delas av 
många sökande från Bosnien-Hercegovina. Det finns många exempel på 
ansökningar där de sökande bevisligen har suttit i fångläger, varit utsatt för 
eller bevittnat sexuellt våld och/eller andra fruktansvärda övergrepp. 
Dessutom är det mycket vanligt att de asylsökande väntat flera år på slutligt 
besked från Utlänningsnämnden. Nedan kommer att redogöras för två 
exempel, Fall E och Fall F, där man meddelat bifallsbeslut på dessa 
faktorer.200 Samtidigt finns det betydligt fler ansökningar där man uppgett 
till synes samma omständigheter, men där avslag likväl meddelats med 
hänvisning till att praxis är restriktiv. Detta åskådliggörs genom 
nedanstående exempel på avslagsbeslutet, Fall G.201  

                                                                                                                            
synnerligen svårt handikapp Se exempelvis Fall G, migrationsverkets beslut 2003-04-07, 
beslut överklagan Utlänningsnämnden 2003-10-08. 
196 Se exempelvis bifallsbeslut från Migrationsverket 2002-01-?. Regionkansli Syd. Av 
beslutet framgår att uppehållstillstånd beviljats till följd av innehållet i läkarintyg och till 
följd av att familjen vistats relativt lång tid i Sverige (knappt två år. Ansökan om asyl 
inlämnades i mars 2000). 
197 Se exempelvis beslut Migrationsverket 2003-02-14, beslut överklagan 
Utlänningsnämnden 2003-10-02. Beslut Migrationsverket 2000-11-29, beslut överklagan 
Utlänningsnämnden 2002-12-19. Beslut Migrationsverket 2002-03-01, beslut överklagan 
Utlänningsnämnden 2003-10-20. Se även Migrationsverkets bifallsbeslut 2002-05-?, 
Asylenheten Skåne. Migrationsverkets bifallsbeslut 2003-08-?, Europagruppen Göteborg. 
Migrationsverkets bifallsbeslut 2002-07-?, samt Migrationsverkets bifallsbeslut 2002-05-? 
Asylenheten Småland. Liknande resonemang fördes i migrationsverkets bifallsbeslut 2002-
08-?.  
198 Migrationsverkets bifallsbeslut 2002-02-?, Asylenheten Småland. Familjen hade 1992-
1998 befunnit sig i Tyskland. I beslutet fästes vikt vid att barnen inte vistats i hemlandet 
sedan 1992 och att barnen saknade varje form av anknytning till Bosnien-Hercegovina.  
199 Se Migrationsverkets beslut 2003-04-?. Familjen hade vistats fem och ett halvt år i 
Sverige och hela tiden varit inskriven på en mottagningsenhet. Det hade gått över fyra år 
sedan myndigheternas beslut om avvisning vann laga kraft och beslutet hade därför upphört 
att gälla (enligt 8:15 1st.). I ärendet framgick att familjen inte undandragit sig 
verkställighet. I beslut 2002-07-?, Asylenheten gr1, Göteborg, Familjen hade vistats i 
Sverige i fyra år. Av betydelse var också att familjen mått psykiskt dåligt till följd av 
osäkerhet över sin situation och att en av familjemedlemmarna fått barn.   
200 Se nedan under 4.6.2. Fall E och under 4.6.3. Fall F. 
201 Jämför exempelvis fall E under 4.6.2. och fall F under 4.6.3., med Fall D under 
4.5.2.och Fall G under 4.6.4. Se även exempelvis Migrationsverket beslut 2003-10-30, 
Asylenheten 1 Stockholm. Ärendet är överklagat och ligger nu hos Utlänningsnämnden. 
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4.7.2. Exempel Bifallsärende: Fall E202

Ärendet rör en kvinna som vid en sammantagen bedömning ansågs ha 
humanitära skäl av sådan styrka att den sökande skulle beviljas permanent 
uppehållstillstånd. Kvinnan var rom. 1994 våldtogs och misshandlades hon 
av maskerade soldater. Kvinnan blev gravid, men förlorade barnet till följd 
av de skador hon åsamkades. Kvinnan uppgav att det var mycket svårt att 
vara rom och att hon den senaste tiden levt på allmosor och tiggeri. Hennes 
föräldrar och syskon fanns i Sverige.  
 
I beslutet tog man fasta på att den sökande saknade familj och släkt i 
hemlandet och att hon hade större delen av sin familj här i Sverige. Den 
sökande hade svåra upplevelser bakom sig vilka medfört att hon mådde 
psykiskt dåligt. Dessutom hade hon såsom ensamstående kvinna under en 
längre tid haft svårigheter att klara sin försörjning i hemlandet. Risken för 
att hon vid ett återvändande skulle tvingas att leva under synnerligen svåra 
förhållanden ansågs vara avsevärd.  
 
Fallet var ett ovanligt exempel på att hänsyn kan tas till ekonomiska och 
sociala skäl samt till de traumatiska upplevelser som kvinnan upplevt.   
 

4.7.3. Exempel Bifallsärende (ny ansökan): Fall F203  

Denna person beviljades uppehållstillstånd på sin tredje nya ansökan. Fallet 
rörde en kvinna och hennes son, där kvinnan utsatts för grova övergrepp 
under kriget. Kvinnan hade precis fått besked om att makens kvarlevor hade 
återfunnits i en massgrav, och detta hade förorsakat att hennes 
posttraumatiska stressyndrom blivit mycket allvarlig. Av läkarintyg 
framgick att kvinnans son skulle skadas i sin psykosociala utveckling utan 
grundtrygghet. Av journalanteckningar som inlämnats framgick att kvinnan 
´sökt samtalsstöd på vårdcentral på grund av att hon led av återkommande 
tankar på det förflutna dag som natt. Hon hade dessutom uppgett sig ha 
suicidtankar.  
 
I bifallsbeslutet redogjorde Utlänningsnämnden inledningsvis för de krav 
som gäller för ny ansökan. Därefter refererade man till UNHCR:s skrivelse 
från 2003 ”Concerns with the Designation of Bosnia and Hercegovina as a 
safe country of origin”. Utlänningsnämnden konstaterade att UNHCR uttalat 
att personer som har blivit svårt traumatiserade, genom att ha bevittnat eller 
varit offer för sexuellt våld, dödande och tortyr inte kunde förväntas kunna 
återvända till hemlandet.  
 
Efter att ha redogjort för förutsättningarna för att bevilja uppehållstillstånd 
på humanitära skäl, motiverade Utlänningsnämnden sitt beslut. Kvinnans 
hälsotillstånd betraktades inte vara av sådan allvarlig art att den i sig 
                                                 
202 Beslut Migrationsverket 2001-05-08, beslut Utlänningsnämnden 2002-10-17.  
203Beslut Utlänningsnämnden 2002-09-?, beslut ny ansökan Utlänningsnämnden 2003-11-?. 
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utgjorde skäl för uppehållstillstånd. Utlänningsnämnden bedömde dock att 
hennes nedsatta hälsa till väsentlig del hade sin grund i de grova övergrepp 
hon bevittnat och varit utsatt för under kriget. Vidare påpekade nämnden att 
kvinnan fått en akut krisreaktion i samband med att hon fick veta att makens 
kvarlevor återfunnits i en massgrav och att kvinnan och sonen sedan en 
längre tid mått dåligt och genomgått samtalsterapi. Vid en sammantagen 
bedömning av omständigheterna, varvid särskild hänsyn tagits till de 
övergrepp kvinnan bevittnat och även själv varit utsatt för, samt till det 
faktum att familjen nu vistats drygt tre år i Sverige, fann 
Utlänningsnämnden att det stred mot humanitetens krav att nu verkställa 
avvisningen av familjen.  
 
Utgången av ärendet var oväntad. Detta fall är det enda exempel jag sett där 
man i skälen för sitt beslut uttryckligen har refererat till UNHCR:s 
rekommendationer från 2003 och där man fäst så stor vikt vid att den 
sökande utsatts för övergrepp. Samtidigt är inte omständigheterna i fallet 
ovanliga. Fallet kan tas som en indikation på att UNHCRs uttalanden har 
betydelse i asylprocessen, men att de inte beaktas i vare sig tillräcklig eller 
konsekvent utsträckning. 
 
 

4.7.4. Exempel Avslagsärende: Fall G204

Ärendet rörde en kvinna som var bosniak/muslim. 1992 flydde hon från sin 
hemby eftersom denna brändes ned. 1995 fördes hon till fångläger av serber 
och i detta fångläger avrättades fadern och brodern framför hennes ögon och 
modern fördes bort. Under perioden kvinnan var krigsfånge våldtogs hon.  
 
Ett till två år senare träffade hon sin nuvarande make. När maken fick reda 
på att hon utsatts för våldtäkt under kriget började han att misshandla henne. 
Han kallade henne vid skällsord och sa att de gemensamma barnen inte var 
hans. Han tvingade henne till samlag med hans vänner och hotade att döda 
henne. Maken misshandlade även deras äldste son. Kvinnan anmälde 
misshandeln till polisen, men de lyssnade inte på henne. I asylansökan 
uppgav hon att hon lämnat sitt hemland dels för att ingen kunde skydda 
henne från maken, dels för att hon saknade inkomst och bostad. Om 
familjen återvände skulle maken fortsätta att trakassera och misshandla dem 
och kvinnan var rädd för att maken slutligen skulle döda henne och barnen. 
Enligt kvinnan skulle maken hitta henne var hon än befann sig.  
 
Till följd av vad hon upplevt i hemlandet mådde hon psykiskt dåligt, hade 
svår ångest och hörde röster som uppmanade henne att ta sitt liv. I 
läkarintyg, undertecknat av en överläkare, framgick det att sökande varit 
inlagd för vård för posttraumatiskt stressyndrom under en månads tid under 
2003. Sökande hade vid ett senare tillfälle lagts in på nytt på grund av 
ångest och tilltagande rösthallucinationer. Under vårdtiden och med hjälp av 
medicineringen ansåg läkaren att kvinnans tillstånd blivit bättre. I intyget 
framgick att suicidrisken ansågs vara svårbedömd, men att den rimligen 

                                                 
204 Beslut Migrationsverket, 2003-04-07, beslut Utlänningsnämnden 2003-10-08. 
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skulle öka vid ett hot om avvisning. Kvinnan själv uppgav att hon inte 
skulle kunna erhålla den psykiatriska vård hon var i behov av eftersom hon 
saknade tillräckliga ekonomiska medel att betala för den.  
 
Såväl Migrationsverket och Utlänningsnämnden avslog sökandes ansökan 
om asyl med en hänvisning till regeringens principbeslut, utan närmare 
individuell motivering. Därefter övergick man till att bedöma huruvida det 
fanns humanitära skäl för att bevilja asyl.  
 
Migrationsverket ansåg i sin bedömning att det fanns möjligheter till att 
erhålla adekvat behandling för personer som led av psykiska besvär i 
Bosnien-Hercegovina. Fackkunskapen beträffande posttraumatisk 
belastningsstörning ansågs vara hög, till och med högre än den i Västeuropa. 
Mot bakgrund av detta och då praxis när det gäller att bevilja 
uppehållstillstånd på humanitära skäl var mycket restriktiv, betraktade 
Migrationsverket inte skälen som anförts tillräckligt starka för 
uppehållstillstånd. 
 
Inte heller Utlänningsnämnden ansåg att det åberopade hälsointyget visade 
att personens psykiska hälsotillstånd kunde jämställas med en livshotande 
sjukdom eller ett handikapp av synnerligen allvarlig art. Angående kvinnans 
självdestruktiva handlingar och uttalanden bedömde Utlänningsnämnden att 
kvinnans hälsotillstånd inte var av så allvarlig karaktär att hon saknade 
förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar. Det som i övrigt framkommit 
om familjen kunde inte anses utvisa att barnets bästa äventyrades om 
familjen återvände till hemlandet. Inte heller vid en samlad bedömning av 
familjens situation i övrigt, med hänsyn tagen till att ärendet rörde 
minderåriga barn, fann Utlänningsnämnden omständigheterna att vara 
sådana att uppehållstillstånd kunde beviljas på humanitär grund.  
 
Detta fall har stora likheter med fall F som redogjorts för ovan. Båda har 
blivit utsatta för och bevittnat allvarliga övergrepp under kriget. I detta fall 
hade kvinnan dessutom blivit utsatt för ytterligare övergrepp och dödshot 
efter att maken fick vetskap om att hon blivit våldtagen. Båda kvinnorna 
hade en svår försörjnings och social situation. I detta fall hade kvinnan 
dessutom ansvar för barn, vilket kvinnan i fallet ovan inte hade. Mot 
bakgrund av de påfallande likheter som faktiskt finns och med hänsyn tagen 
till att denna kvinna dessutom har ansvar för barn, borde detta ha blivit ett 
bifallsbeslut.  Detta avgörande torde definitivt ha fallit under UNHCR:s 
rekommendationer, precis som fall F. 
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5. Slutsatser 

5.1. Garanti om rättssäker prövning  

Regeringen har möjlighet att meddela vägledande beslut i ärenden som kan 
antas få betydelse för frågan om uppehållstillstånd för en grupp utlänningar. 
Migrationsverket och Utlänningsnämnden har att vägledas av regeringens 
beslut, men är dessutom skyldiga att aldrig återsända någon som riskerar 
allvarliga kränkningar av sina mänskliga rättigheter. Detta förbud följer av 
regler om non-refoulement, som återfinns i bland andra 1951 års 
Konvention angående flyktingars rättsliga ställning, Konventionen mot 
tortyr (CAT), förbudet mot tortyr i Europakonventionen, samt 
utlänningslagens regler om verkställighetshinder. Förbudet är i stort sett 
absolut och någon begränsning kan endast bli aktuell om flyktingen gjort sig 
skyldig till brott mot mänskligheten eller utgör en fara för landets säkerhet. 
Det skall dock understrykas att förbudet mot att återsända någon till 
dödsstraff, tortyr eller annan omänsklig eller förnedrande behandling eller 
bestraffning, under alla omständigheter är absolut. 
 
För att kunna respektera principen om non-refoulement torde myndigheterna 
vara skyldiga att i alla lägen tillförsäkra en asylsökande en individuell och 
rättssäker prövning av sina asylskäl. Myndigheterna måste därför också 
bibehålla ett mått av självständighet i förhållande till regeringens 
vägledande beslut och kunna meddela ett beslut, avvikande från 
regeringens. Skyldigheten att respektera non-refoulement väger i alla lägen 
tyngre än skyldigheten att följa regeringens beslut. 
 
Internationella organisationers rapporter om läget i Bosnien-Hercegovina, 
visar att det allmänna säkerhetsläget har förbättrats sedan krigstiden och de 
närmast efterföljande åren. Läget för mänskliga rättigheter är dock 
fortfarande långt ifrån tillfredställande. Etniska motsättningar gör sig 
gällande på samtliga politiska plan, och trakasserier och allvarlig 
diskriminering till följd av etnisk tillhörighet, är en del av vardagen i 
Bosnien-Hercegovina. Det råder brist på bostäder och arbeten, den 
ekonomiska situationen är allmänt svår och förhållandena för 
internflyktingar är på många håll inte acceptabel. Särskilt alarmerande är 
den straffrihet som råder för krigsförbrytare från forna Jugoslavien, som i 
kombination med bristande vittnesskydd och rättsäkerhet i Bosnien-
Hercegovina, avskräcker medborgare till att medverka till rättegångarna, 
skapar en otrygg tillvaro i samhället och försvårar arbetet med att lagföra 
krigsförbrytelser i sin helhet. Det finns därför anledning att i individuella 
fall allvarligt beakta och vara lyhörd inför den sökandes behov av 
internationellt skydd. Detta är också en av de viktiga uppmaningar som 
UNHCR uttalat under 2003, vad gäller asylsökande från Bosnien-
Hercegovina. 
 

 49



Den 11 april 2002 gjorde regeringen bedömningen att situationen i Bosnien-
Hercegovina var sådan att en person, som utsattes för trakasserier på en viss 
ort, kunde söka sig till en annan ort och att principen om internt 
flyktalternativ därför skulle beaktas fullt ut. Beslutet har fått till konsekvens 
att myndigheterna i stor utsträckning avslår asylansökningar från 
medborgare från Bosnien-Hercegovina, utan individuell bedömning. I 
beslutet hänvisas bara rutinmässigt till regeringens avgörande. Av de 
asylsökande som faktiskt har fått uppehållstillstånd i Sverige har nästan 
samtliga beviljats på humanitära grunder. Statistiken visar att det av alla 
beviljade uppehållstillstånd åren 2001-2003, är det endast 1,7 % år 2001, 
1,3%  år 2002, samt 2,2% år 2003, som fått uppehållstillstånd för 
flyktingskäl eller skyddsbehov eller varit kvotflyktingar. Motsvarande siffra 
var år 2000 19,2%. Resterande fall har beviljats av humanitära skäl. 
Regeringens beslut har skapat en så stark presumtion för återvändande att 
bevisbördan för den enskilde i praktiken blivit orimlig. Detta trots att 
UNHCR i sina riktlinjer uppmanat att principen om internt flyktalternativ 
inte får leda till att den enskildes bevisbörda höjs och att bevisbördan skall 
ligga på den som påstår något. Detta menar UNHCR, innebär att när 
myndigheterna påstår att det finns ett internt flyktalternativ, så har de också 
bevisbördan för detta.  
 
Ett tydligt exempel på att bevisbördan stärkts och att UNHCR:s riktlinjer 
inte efterlevs är Utlänningsnämndens beslutsmotivering i Fall A, som gällde 
en familj som levde i blandäktenskap. I det fallet ansåg Utlänningsnämnden 
att trakasserierna visserligen var allvarliga, men att de inte kunde anses nå 
upp till förföljelse och att familjen hursomhelst inte visat att de ”inte 
någonstans” kunde finna skydd. Till saken hörde också att familjen flyttat 
en gång för att undgå trakasserierna. Regeringens vägledande beslut om att 
det finns ett internt flyktalternativ i Bosnien-Hercegovina innebar att 
myndigheterna fullgjorde sin initiala bevisbörda. Då familjen emellertid 
presenterat omständigheter som gjort att nämnden funnit att trakasserierna 
var allvarliga, borde bevisbördan ha gått tillbaka till myndigheterna. 
Myndigheternas krav på att familjen ska visa att de inte någonstans kan få 
skydd är en indikation på att så inte skett. Beslutet kan dessutom kritiseras 
på grunden att UNHCR uttalat att internationell rätt inte kräver att en 
individ först skall uttömma alla sina alternativ inom ett land för att få asyl. 
 
Den kraftiga ökningen av antalet ansökningar som betraktas som uppenbart 
ogrundade med hänvisning till regeringens beslut, visar också att den 
individuella prövningen försämrats. Att ett ärende betraktas som uppenbart 
ogrundade får allvarliga konsekvenser ur rättsäkerhetssynpunkt och därför 
måste kravet på uppenbarhet upprätthållas strikt. Migrationsverket förefaller 
emellertid återigen alltför rutinmässigt avvisa fall som uppenbart ogrundade. 
Detta antyds genom Fall D, som gällde en kroatisk familj som levde i 
minoritet i en ort som dominerades av bosnjaker. Maken i familjen hade 
suttit i serbiskt fångläger, tjänstgjort i den kroatiska armén och blivit 
invalidiserad till 80%. Mannen led av posttraumatiskt stressyndrom och 
hade försökt begå självmord vid två tillfällen. Hela familjen hade blivit 
utsatt för mordhot och trakasserier till följd av att maken deltagit i 
krigföringen mot muslimerna.  Enligt min uppfattning är dessa 
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omständigheter inte sådana att det är uppenbart att asylskäl saknas. 
Migrationsverket tyckte annorlunda. Ansökan var uppenbart ogrundad och 
därför saknades behov av offentligt biträde. Familjen skulle avvisas 
omedelbart. Att den omedelbara verkställigheten senare kom att inhiberas 
till följd av nya uppgifter, får anses vara en allvarlig indikation på att 
myndigheterna varken uppfyllt sin utredningsplikt eller kravet på 
uppenbarhet och att förfarandet som sådant riskerar att förbise viktig 
information.  
 
UNHCR har dessutom i sina riktlinjer för bedömningen av internt 
flyktalternativ uppmanat stater att inte förkorta eller neka en asylprocess, 
med hänvisning till principen om internt flyktalternativ. Migrationsverkets 
praxis torde därför kunna angripas även ur denna synpunkt. 
 
Det enda undantaget från principen om internt flyktalternativ i Bosnien-
Hercegovina, har gällt de som vittnat vid Haagtribunalen. Regeringen har 
ansett att dessa personer har en välgrundad fruktan för förföljelse och att de 
inte har någon möjlighet till internt flyktalternativ. Samtliga bifallsbeslut på 
flyktingskäl som ingått i denna undersökning har beviljats med hänvisning 
till detta beslut. Samtidigt har asylsökande, som ”bara” lämnat 
vittnesredogörelser eller varit så kallade potentiella vittnen som inte fått det 
bekräftat om de skall vittna, tämligen kategoriskt nekats skydd. Det kan 
naturligtvis förekomma trakasserier även mot andra än de som säkert skall 
vittna eller har vittnat. Tribunalens intentioner med en avlagd 
vittnesredogörelse kan inte alltid stå klar för den potentiella förövaren och 
det är rimligt att föreställa att den skyldige skulle kunna vara intresserad av 
att försäkra sig om att vittnesmålet aldrig avges. Härav, och mot bakgrund 
av att Sverige bör underlätta eller i vart fall inte motverka arbetet för att 
beivra straffriheten i Bosnien-Hercegovina, bör svenska myndigheter ha en 
mer självständig och generös inställning till att bevilja skydd till dem som 
lämnar vittnesuppgifter. 
 
I tveksamma fall, där man kunnat bevilja uppehållstillstånd på 
bevislättnadsregeln ”the benefit of the doubt”, verkar man ha valt att hellre 
ge avslag. Det visar inte minst Fall C som just gällde en man som lämnat 
vittnesuppgifter till Haagtribunalen. En skiljaktig ledamot ansåg att det inte 
var uteslutet att den sökande skulle utsättas för risk för förföljelse vid ett 
återvändande. Även Fall A, där utlänningsnämnden betraktade 
trakasserierna som allvarliga, illustrerar myndigheternas oförmåga eller 
ovilja inför att använda sig av denna bevislättnadsregel. Ett misstag kan få 
fatala konsekvenser och tveksamhet bör därför komma den asylsökande 
tillgodo inte bara i teorin.  
 
Min uppfattning är att bedömningen av den sökandes asylskäl sker i en 
bakvänd ordning. Det vore rimligt att först utreda om de uppgivna 
trakasserierna når upp till förföljelse i utlänningslagens mening i ett visst 
område. Först om svaret på den frågan är jakande, är det nödvändigt att gå 
in på bedömningen om det finns ett internt flyktalternativ. Nu gör 
myndigheterna precis tvärtom. Nästan oberoende av vad som uppges i fallet, 
utesluter myndigheterna att det kan röra sig om förföljelse (led 1), med 
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hänvisning till den befintliga presumtionen för internt flyktalternativ (led 2). 
Denna bakvända ordning leder till att det inte i alla fall görs en ordentlig 
utredning av vad den sökande faktiskt uppger. Det finns inga realistiska 
möjligheter för den enskilde till att övervinna den bevisbörda som åläggs 
honom eller henne. En mer metodisk bedömning, där myndigheterna först 
prövar led 1 och sedan led 2, istället för tvärtom, torde skapa bättre 
förutsättningar för en individuell prövning.  
 
Sammanfattningsvis är jag av uppfattningen att regeringens beslut, 
tillsammans med myndigheternas mekaniska och osjälvständiga 
tillämpning, inneburit att en individuell och rättssäker prövning inte längre 
kan garanteras och att bevisbördan kraftigt förstärkts. Förfarandet riskerar 
att åsidosätta principen om non-refoulement och underminera rätten till asyl.  
 
 
 
 
 

5.2. Rimlighetsbedömning av det interna 
flyktalternativet 

I förarbeten till utlänningslagen står det att man vad gäller tolkningen av 
flyktingdefinitionen, skall rätta sig efter UNHCR:s handbok och dess 
exekutivkommittés konklusioner.  I paragraf 91 i handboken står det att en 
individ inte skall kunna anses använda sig av ett internt flyktalternativ om 
det inte samtidigt är rimligt att kräva detta. I UNHCR:s riktlinjer om hur art 
91 om internt flyktalternativ skall tolkas, påpekar UNHCR att bedömningen 
av om det finns ett internt flyktalternativ skall ske i två steg. Första steget, 
en relevansanalys, syftar till att utröna om en individ kan vara säker från 
förföljelse och allvarliga trakasserier i det interna alternativa området. Om 
det interna alternativet betraktas som relevant, skall bedömningen övergå till 
steg två, rimlighetsanalysen.  
 
Om myndigheterna har funnit att det finns ett relevant internt flyktalternativ, 
har de fortfarande bevisbördan för att ett internt flyktalternativ är rimligt. I 
rimlighetsanalysen skall det undersökas om det är rimligt att kräva av den 
enskilde att denne söker sig till det alternativa området. Enligt UNHCR 
skall man i rimlighetsanalysen ställa sig frågan om den sökande, mot 
bakgrund av förhållanden i landet, kan leva ett relativt normalt liv utan att 
möta omänskliga villkor ("undue hardship") och om det föreslagna området 
tillhandahåller ett meningsfullt alternativ (”a meaningful alternative"). Man 
måste enligt UNHCR ta hänsyn till de personliga omständigheterna i det 
enskilda fallet. Faktorer av betydelse är exempelvis kön, hälsa, 
familjesituation och relationer, etniska, religiösa och kulturella 
överväganden, politisk och social bakgrund, yrkesbakgrund och 
yrkesutsikter, tidigare upplevd förföljelse och dess psykologiska effekt. 
Faktorer som inte var för sig utesluter ett internt flyktalternativ kan göra det 
på kumulativa grunder.  Personer som utsatts för eller bevittnat allvarlig 
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förföljelse och som vid ett återvändande riskerar ett trauma, skall inte 
tvingas återvända till ett internt flyktalternativ. 
 
Att en rimlighetsanalys skall kunna utesluta ett internt flyktalternativ har 
inte bara uttalats i UNHCR:s riktlinjer och i artikel 91, utan också fastslagits 
i svensk praxis. I Utlänningsnämndens beslut UN 287-95 beviljades en 
person uppehållstillstånd, då det interna flyktalternativet inte ansågs rimligt 
med hänsyn till de personliga omständigheterna i fallet. I regeringens 
vägledande beslut nämns emellertid ingenting om rimlighetsbedömningar. 
Framförallt har det inte i något av de 79 beslut jag undersökt, inom ramen 
för flyktingbedömningen, ingått en diskussion eller utredning om huruvida 
det interna alternativet faktiskt är rimligt. 
 
Eftersom rimlighetsbedömningen är vedertagen svensk rätt, torde denna 
ingå i myndigheternas utredningsplikt. Om myndigheterna trots allt har haft 
rimlighetsanalysen i åtanke när de fattade sitt beslut och utrett att rimlighet 
inte skulle utesluta det interna flyktalternativet, borde resonemang om detta 
ha ingått i beslutsmotiveringen. Detta enligt den motiveringsskyldighet som 
myndigheterna har enligt förvaltningslagen. Det torde vara en rimlig slutsats 
att myndigheterna systematisk antingen brustit i sin motiveringsskyldighet 
eller ignorerat att utreda den rimlighetsanalys som fastslagits i svensk praxis 
och som rekommenderats av UNHCR. Myndigheterna kan härmed inte 
anses ha fullgjort sin bevisbörda.  
 
Det finns ett flertal omständigheter som borde få betydelse i en eventuell 
rimlighetsanalys för medborgare från Bosnien-Hercegovina. 
Utgångspunkten borde vara att ta hänsyn tas till personliga, sociala och 
ekonomiska omständigheter som i praktiken utesluter eller kraftigt försvårar 
tillgången till ett internt flyktalternativ. Många av dem som söker asyl från 
Bosnien-Hercegovina har utsatts för eller bevittnat tortyr, våldtäkt, mord 
eller annan allvarlig förföljelse. För många av dessa har bosättningen i 
Bosnien-Hercegovina inneburit att svåra minnen från kriget ständigt gjort 
sig påminda och de upplever inte att de kan eller vågar vända sig vart som 
helst i Bosnien-Hercegovina. Till följd av den svåra ekonomiska situationen, 
med bland annat hög arbetslöshet och allmän bostadsbrist, har många inte 
heller en ekonomisk frihet att uppsöka ett alternativ. Slutligen finns etniska 
motsättningar på samtliga politiska plan och mellan enskilda, och är en del 
av vardagen. Diskriminerande behandling på grund av etnicitet av den grupp 
som tillhör majoritetsbefolkningen på orten är vanligt i skolor och i 
samhället överlag. Detta innebär ytterligare begränsande faktorer för 
rörelsefriheten och användandet av ett internt flyktalternativ. 
 
Barnfamiljer är ännu känsligare inför ekonomiska och sociala faktorer och 
har mer begränsat handlingsutrymme än en enskild. Någon särskild hänsyn 
till barn inom ramen för bedömning av det interna flyktalternativet tycks 
emellertid inte tas, trots att Sverige anslutit sig till Barnkonventionen. I 
Utlänningslagen har det införts en portalparagraf om att hänsyn till barnets 
bästa skall genomsyra tillämpningen av Utlänningslagen. Bestämmelsen 
verkar i beslutsförfarandet främst ha fått betydelse vad gäller barn och 
humanitära skäl och inte beträffande barn och rimlighetsbedömningen av 
det interna flyktalternativet.  
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I nuläget synes man inte heller differentiera mellan fall där den sökande har 
gjort försök för att undgå trakasserier och inte. Eftersom UNHCR uttalat att 
internationell rätt inte kräver att asylsökande har uttömt alla alternativ inom 
landet för att beviljas asyl, torde våra myndigheter vara skyldiga att beakta 
in genuina försök i bedömningen. Att rutinmässigt hänvisa en person, som 
gjort omfattande försök att undgå trakasserierna, till en annan ort i Bosnien-
Hercegovina, torde därför varken vara rimligt eller förenligt med 
internationell rätt.  
 
Utöver krav på en obligatorisk rimlighetsbedömning inom ramen för 
flyktingbedömningen, bör även det subjektiva elementet av rekvisitet 
”välgrundad förföljelse” tillmätas större betydelse. Rekvisitet ”välgrundad 
fruktan för förföljelse” är flyktingdefinitionens nyckelfras och innefattar 
både ett subjektivt och objektivt element. Enligt UNHCR sägs fruktan vara 
ett sinnestillstånd och en subjektivt upplevd belägenhet som måste bedömas 
från fall till fall och som skall tillmätas vikt enligt definitionen. Genom att 
fruktan skall vara ’välgrundad’ framkommer det objektiva elementet, d.v.s. 
ett krav på att asylsökandes uppgifter skall ha fog för sig. En person som har 
utsatts för trakasserier och övergrepp, och som samtidigt lider av 
posttraumatiskt stressyndrom, kan befinna sig i ett tillstånd där denne 
upplever en välgrundad fruktan för förföljelse. Någon egentlig metod eller 
rutin för att ta hänsyn till den subjektiva upplevelsen av förföljelsen, verkar 
emellertid inte vara särskilt etablerad i svensk rätt.  
 
Om myndigheterna tillämpade den rimlighetsanalys som faktiskt är 
fastslagen i svensk rätt, fullgjorde sin bevisbörda och tog erforderlig hänsyn 
till flyktingdefinitionens objektiva och subjektiva element, skulle det 
sannolikt finnas betydligt fler bifallsärenden än i dag. Det kan inte vara ett 
acceptabelt tillvägagångssätt att man, samtidigt som man säger sig göra en 
individuell prövning av flyktingskälen, inte ger någon särskild hänsyn till 
personliga omständigheter som i praktiken utesluter eller kraftigt försvårar 
användandet av ett internt flyktalternativ. Förfarandet är synnerligen 
anmärkningsvärt då principen om non-refoulement utgår från att en individ 
aldrig får återsändas till en situation där han eller hon riskerar allvarliga 
kränkningar av sina mänskliga rättigheter. Förfarandet är således varken 
förenligt med svensk rätt, UNHCR:s riktlinjer eller med vedertagna 
internationella principer.  
 
 

 

5.3. Rimlighetsbedömning och humanitära skäl  

Uppehållstillstånd på humanitära skäl omfattas inte av reglerna om asyl, 
men åberopas ofta av den asylsökande som grund för uppehållstillstånd. 
UNHCR anser att personliga omständigheter kan utesluta att ett internt 
flyktalternativ är rimligt. Eftersom personliga omständigheter också kan 
ligga till grund för uppehållstillstånd på humanitära skäl, är det relevant att 
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dessa regler ingår i analysen av tillämpningen av internt flyktalternativ. 
Detta för att se om bristen på rimlighetsanalys i flyktingbedömningen, kan 
ursäktas genom möjligheter till att bevilja uppehållstillstånd på humanitära 
skäl.   
 
Efter genomgång av samtliga asylärenden kan det konstateras att 
myndigheter i princip alltid gör en mer eller mindre omfattande prövning av 
de humanitära skälen. Praxis är medvetet mycket restriktiv och 
uppehållstillstånd på denna grund har varit avsedd att främst meddelas till 
personer med livshotande sjukdomar för vilken vård inte kan erhållas i 
hemlandet, synnerligen allvarligt handikapp eller med en suicidrisk kopplad 
till allvarlig psykisk störning. Enligt portalparagrafen om barn i 
utlänningslagen skall bedömningen om humanitära skäl vad gäller barn vara 
mindre restriktiv, vilket också avspeglas i de bifallsbeslut på medicinska 
humanitära grunder jag har haft att tillgå. De allra flesta av dessa har gällt 
situationer där just barns fysiska och/eller psykiska ohälsa har varit så svår 
att det tett sig inhumant att återsända familjen.  
 
I undantagsfall har man tagit hänsyn till andra personliga omständigheter 
som påverkat rimligheten av ett internt flyktalternativ, såsom tidigare 
upplevelser av allvarliga övergrepp och sociala och ekonomiska faktorer. I 
två fall har dessa grunder lett till uppehållstillstånd på humanitära skäl. 
Dessa omständigheter, sammantaget med den etablerade rutinen att pröva de 
humanitära skälen och den mildare bedömningen för barn, skulle tala för att 
prövningen av humanitära skäl skulle kunna anses motsvara den 
rimlighetsbedömningen som rekommenderas av UNHCR. 
 
Mot detta skall invändas att den rimlighetsbedömning som UNHCR 
rekommenderar är tänkt att göras inom ramen för bedömningen av 
flyktingstatus. Enligt UNHCR skall inte ett internt flyktalternativ godtas, om 
det inte är både relevant och rimligt.  Flyktingbedömningen omfattas av 
tvingande regler, medan bedömningen av humanitära skäl får betraktas som 
frivilliga nationella regler. Av principiella skäl är det därför direkt felaktigt 
att ursäkta avsaknaden av en rimlighetsbedömning i flyktingbedömningen, 
med möjligheten att bevilja uppehållstillstånd på humanitära skäl. Mot 
bakgrund av de allvarliga rättssäkerhetsbrister som idag finns inom 
asylprocessen, finns det en sannolik förklaring till att så många i dag i 
asylprocessen bryter ihop och efter en tid har humanitära skäl att få stanna i 
Sverige. Människor beviljas inte asyl trots verkliga skyddsskäl och fruktar 
givetvis att sändas tillbaka till förföljelse och tortyr. Dessa människor skall 
beviljas uppehållstillstånd på skyddsbehov och inte av humanitära skäl. 
 
Dessutom är bedömningen av humanitära skäl alltför restriktiv, 
inkonsekvent och oförutsägbar för att motsvara UNHCR:s krav på 
rimlighetsbedömning. De två bifallsärenden på humanitära skäl, Fall E och 
Fall F, beviljades på betungande ekonomiska och sociala skäl respektive att 
den sökande upplevt och bevittnat allvarliga övergrepp under kriget. 
Samtidigt är sådana omständigheter verklighet för väldigt många sökande 
från Bosnien-Hercegovina, som ändå fått avslag på sina ansökningar. 
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Problematiken åskådliggörs genom redogörelsen för avslagsfallet Fall G, 
som innehöll många likheter med Fall E och F, men som inte fick bifall med 
motiveringen att praxis vad gäller humanitära skäl är restriktiv. 
 
Resonemangen leder till slutsatsen att rimlighetsanalysen i 
flyktingbedömningen inte kan tillgodoses genom möjligheten att bevilja 
uppehållstillstånd på humanitära skäl. Svensk rättstillämpning vad gäller 
internt flyktalternativ kan därför inte, även med hänsyn tagen till dessa 
regler, anses i överrensstämmelse med svensk rätt, UNHCR:s riktlinjer eller 
internationella principer.  
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Övrigt 
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Beslut Utlänningsnämnden (sorterade efter datum för Utlänningsnämndens beslut) 
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Migrationsverkets beslut 2001-04-25, beslut överklagan 2002-11-11. 
 
Migrationsverkets beslut 2001-03-01, beslut överklagan 2002-12-12 
Migrationsverkets beslut 2000-11-29, beslut överklagan 2002-12-19.  
Migrationsverkets beslut 2002-10-11, beslut överklagan 2002-12-19.  
Migrationsverkets beslut 2000-12-27, beslut överklagan 2003-01-3.  
Migrationsverkets beslut 2001-10-15, beslut överklagan 2003-01-18 
Migrationsverkets beslut 2002-06-05, beslut överklagan 2003-01-29. 
Migrationsverkets beslut 2000-11-20, beslut överklagan 2003-01-31 
Migrationsverkets beslut 2002-10-03, beslut överklagan 2003-02-05. 
Migrationsverket beslut 2000-12-28 och beslut överklagan 2003-02-10.  
Migrationsverkets beslut 2002-05-28, beslut överklagan 2003-02-10.  
 
Migrationsverkets beslut 2001-12-07, beslut överklagan 2003-03-03 
Migrationsverkets beslut 2002-03-28, beslut överklagan 2003-03-12 
Migrationsverkets beslut 2002-02-11, beslut överklagan 2003-04-15 
Migrationsverkets beslut 2003-01-24, beslut överklagan 2003-05-06 
Migrationsverket beslut 2001-02-02, beslut överklagan 2003-06-05 
Migrationsverkets beslut 2003-03-07, beslut överklagan 2003-06-23  
Migrationsverkets beslut 2002-09-13, beslut överklagan 2003-07-11  
Migrationsverkets beslut 2003-07-15, beslut överklagan 2003-08-22.  
Migrationsverkets beslut 2002-05-07, beslut överklagan 2003-08-28. 

 61



Migrationsverkets beslut 2001-12-11, beslut överklagan 2003-09-08 
 
Migrationsverkets beslut 2003-03-24, beslut överklagan 2003-09-25. 
Migrationsverkets beslut 2003-02-14, beslut överklagan 2003-10-02. 
Migrationsverkets beslut, 2003-04-07, beslut överklagan 2003-10-08 
Migrationsverkets beslut 2003-04-08, beslut överklagan 2003-10-16  
Migrationsverkets beslut 2002-03-01, beslut överklagan 2003-10-20. 
Migrationsverkets beslut 2003-06-19, beslut överklagan 2003-10-24.  
Migrationsverket beslut 2000-12-28, beslut överklagan 2002-10-30. 
 
 
Beslut Ny ansökan 
Migrationsverkets beslut 2001-03-15, beslut överklagan 2001-07-23, beslut ny ansökan 
2003-02-0  
 
 
Migrationsverkets beslut 
Bifallsärenden: 
Migrationsverket 2002-01-?. Regionkansli Syd.  
Migrationsverkets bifallsbeslut 2002-02-?, Asylenheten Göteborg. 
Migrationsverkets bifallsbeslut 2002-02-?, Asylenheten Småland  
Migrationsverkets bifallsbeslut 2002-05-?, Asylenheten Skåne.  
Migrationsverkets bifallsbeslut 2002-05-? Asylenheten Småland.  
Migrationsverkets bifallsbeslut 2002-07-? 
Migrationsverkets beslut 2002-07-?, Asylenheten gr1, Göteborg, 
Migrationsverkets bifallsbeslut 2002-08-?.  
Migrationsverkets bifallsbeslut 2003-04-?.  
Migrationsverkets bifallsbeslut 2003-08-?, Europagruppen Göteborg. 
Migrationsverkets bifallsbeslut 2003-10-?, Asylenheten i Malmö. 
 
Avslagsbesked Migrationsverket 
Migrationsverket beslut 2003-10-30, Asylenheten 1 Stockholm, ärendet är överklagat hos 
Utlänningsnämnden. 4. 
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