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Summary 

Title: Women asylum seekers in Sweden-  A critical analysis of  seven cases 
 
Despite the fact that the concept of refugee under the Genèva Convention is 
gender neutral the interpretation of the term historically has been seen from 
a male perspective and through men´s experiences of persecution. The 
asylum procedure in practice took place from the male point of view and 
basis of valuation. UNHCR, already in the early 90´s, in an attempt to raise 
consciousness on the fact that refugee women have special protection needs 
that reflect their gender, called upon states to develop guidelines on gender 
related issues and implement those. In 2002 the Swedish Migration Board 
drew up guidelines for investigation and evaluation of the needs of women 
for protection.  
 
A reform of the Swedish Alien Act (2005:716) changed the categories of 
people who could be given refugee status. It was extended to include 
persecution on the ground of gender or sexual orientation. In the former 
Alien Act (1989: 59) this could not on its own lead to refugee status, but 
was regulated as a ground for residence permit as in need of protection on 
other grounds. This regulation was practiced in a very limited way and 
almost never exclusively. To be given the status of a refugee implies a lot of 
advantages to the foreigner compared to that of residence permit on other 
grounds. As a result of the law reform the Migration Board revised its 
guidelines and drew up new ones in the parts that deals with gender related 
persecution and sexual orientation.  
 
This thesis is a critical analysis study of the cases of seven asylum seeking 
women, following their way from the Migration Board to the Migration 
Court. It seeks to investigate and evaluate how the authorities applies the 
law, propositions, guidelines and UN Conventions on these cases. It also 
examines what kind of effect the reform of the Alien Act, concerning gender 
related persecution, had on these women in practice, more specifically 
suggesting there might be an increasing unpredictability in the asylum 
procedure following an attempt to adjust the ground of persecution to the 
unique situation in each of these cases.  



Sammanfattning 

Asylsökande kvinnors särskilda skyddsbehov har under de senaste åren 
uppmärksammats alltmer. Erfarenheter har visat att asylprocessen och 
prövningen ofta i praktiken skett utifrån manliga utgångspunkter och 
värderingar. Begreppet flykting har, trots att Genèvekonventionens 
flyktingdefinition är könsneutral, historiskt sett tolkats ur ett manligt 
perspektiv och med utgångspunkt i mäns erfarenheter av förföljelse.  
För att öka medvetandet kring den speciella problematik som personer som 
anför skäl hänförliga till kön kan ha i asylprocessen, uppmanade FN:s 
flyktingkommissarie (UNHCR) under 1990- talet stater att utveckla riktliner 
om könsfrågor i asylärenden och implementera dessa. År 2002 utfärdade 
Migrationsverket för första gången ett styrdokument med riktlinjer för 
asylsökande kvinnors ärenden.  
 
Efter en ändring i den svenska utlänningslagen (UtlL 1989:59) kan 
förföljelse på grund av kön eller sexuell läggning i sig självt nu leda till 
flyktingstatus (UtlL 2005:716). I tidigare lagstiftning omfattades förföljelse 
på grund av kön eller sexuell läggning av könsbestämmelsen i 
bestämmelsen om skyddsbehövande i övrigt. Bestämmelsen kom då att 
tillämpas i begränsad omfattning och sällan exklusivt. Att erhålla 
flyktingstatus jämfört med att få uppehållstillstånd som skyddsbehövande i 
övrigt innebär en rad fördelar för den asylsökande. Med anledning av 
lagändringen reviderade Migrationsverket sina riktlinjer från 2002 och 
fastlade nya för hur man i asylprocessen ska hantera dessa frågor.  
 
Denna uppsats är en kritisk analys av sju asylsökande kvinnors ärende i 
Migrationsverket och Migrationsdomstolen. I uppsatsen skärskådas och 
analyseras myndigheternas beslut och tillämpningen av lagstiftning, 
förarbeten, styrdokument och FN- konventioner. Det undersöks om 
lagändringen vad gäller förföljelse på grund av kön och sexuell läggning 
haft den betydelse för utveckling av praxis på området som man önskade, 
eller om man i ett försök att anpassa skyddsgrunden till den unika 
situationen istället ser tendenser till en ökad oförutsägbarhet i 
asylprövningen. 
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Förkortningar 

 
 
CAT                         Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman   
                                 or Degrading Treatment or Punishment 
CEDAW                  Convention on the Elimination of All Forms of  
                                 Discrimination against Women 
ECHR                       European Convention on Human Rights 
FN                            Förenta Nationerna 
ICCPR                      International Covenant on Civil and Political Rights 
KRG                         Kurdistan Regional Government 
MR                           Mänskliga Rättigheter 
Prop                          Proposition 
SOU                         Statens Offentliga Utredningar 
UtlL                          Utlänningslagen 
UDHR                      Universal Declaration of Human Rights 
UNHCR                   United Nations High Commissioner for Refugees 
VCLT                       Vienna Convention on the Law of Treaties 
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1 Inledning 

1.1 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att utreda och analysera hur Migrationsverket 
och Migrationsdomstolen bedömer några asylsökande kvinnors skyddsskäl. 
Hur tillämpas utlänningslagstiftningen i hanterandet av deras rätt att få 
skydd av asylrätten i Sverige? Vad säger besluten om möjligheterna att få 
skydd från förföljelse som är könsspecifik och könsrelaterad? Hur stor 
hänsyn tas till Migrationsverkets riktlinjer för asylsökande kvinnor?  
 
Sju asylsökande kvinnors ärenden kommer att presenteras. I respektive 
ärende kommer specifika problem och oklarheter behandlas.  
Myndigheternas formuleringar och motiveringar kommer därefter att 
analyseras. Jag vill undersöka vad besluten säger, vad de utelämnar och hur 
väl de överensstämmer med lagstiftningen, kommentarer till lagstiftningen, 
förarbeten, riktlinjer och konventioner om mänskliga rättigheter.  
 
I uppsatsen ämnar jag också studera hur uppgraderingen av skydd för 
kvinnliga asylsökande i 2006 års utlänningslagstiftning påverkat 
myndigheternas sätt att resonera kring förföljelse av könsrelaterad art. Har 
lagändringen ändrat diskursen, och i så fall hur? Syns tendenser till att 
asylansökningar innehållande uppgifter om våld eller hot om våld mot 
kvinnor samlats under flyktingparagrafen, och att myndigheterna i ett försök 
att anpassa skyddsgrunden till den unika situationen i så fall inte bidrar till 
att skapa en enhetlig praxis på området?   
 
 

1.2 Metod och material 

I den inledande fasen av uppsatsen kommer jag att använda mig av en 
rättsdogmatisk metod. Metoden innebär att man fastställer gällande rätt på 
området med hjälp av sedvanlig rättskällelära såsom lagtext, förarbeten och 
doktrin.  En överblick av det rådande rättsläget kommer att ges.  
 
Uppsatsen övergår sedan i ett avsnitt av kritisk rättsfallsanalys. Analysen 
knyter an till den diskursanalytiska metoden. Diskursanalys är ett luddigt 
och debatterat begrepp, främst på grund av att det brukas i ett flertal 
vetenskapliga och teoretiska sammanhang. Metoden går djupare in på de 
mönster som har lett fram till producerandet av gällande rätt. 
Argumentationerna och tolkningarna kan i sig vara föremål för analys, 
vilket gör utgången i det specifika målet eller uttalandena om de strikt 
rättsliga tolkningarna mindre relevant. Sett ur ett diskursanalytiskt 
perspektiv blir rätten således vidare än vad det traditionella gällande 
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rättstänkandet ger vid handen.1 Jag ämnar fokusera på de mönster som går 
att upptäcka bland beslutens motiveringar, och se om ändringen i 
utlänningslagen bidragit till att myndigheterna motiverat sina beslut 
annorlunda, det vill säga om det går att se en diskursändring.    
 
Jag refererar återkommande i uppsatsen till Maria Bexelius bok Asylrätt, 
kön och politik - En handbok för jämställdhet och kvinnors rättigheter.  
Avsikten med detta val av material är att ge läsaren en möjlighet att kritiskt 
reflektera över hur normer kring kön påverkar inte bara asylsökandes villkor 
utan också handläggares och beslutfattares. Naturligtvis kan flyktingar som 
är män i lika hög grad som kvinnor utmana allas våra bilder av ”den riktiga 
flyktingen”, men vad denna uppsats vill är att lyfta fram kvinnornas 
perspektiv och rätt till rättvisa asylprocesser  
 
 

1.3 Avgränsningar 

 
Då mitt syfte varit att skärskåda de viktigaste rekvisiten i asylprövningen 
har utgången i respektive fall inte varit av betydelse för mitt val av rättsfall. 
Då uppsatsen behandlar asylskäl i form av skyddsbehov har mitt urval 
istället styrts av att de alla berör utlänningslagens fjärde kapitel; 4 kap 1 § 
(flyktingbestämmelsen) och 4 kap 2 § (bestämmelsen om skyddsbehövande 
i övrigt). Valet av beslut har alltså avgjorts utifrån att sökande ifråga har 
varit kvinna och åberopat skyddsbehov i sina asylskäl.  
 
För att se hur Migrationsverkets och Migrationsdomstolens 
beslutsmotiveringar skiljer sig åt har jag medvetet valt rättsfall där besluten 
överklagats till andra instans efter lagändringen år 2006. Migrationsverkets 
beslut grundar sig således på 1989 års utlänningslag där förföljelse på grund 
av kön eller sexuell läggning inte inrymdes i flyktingbestämmelsen.   
 
 

                                                 
1 Börjesson, M. & Palmblad, E, Diskursanalys i praktiken 
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2 Den svenska asylprocessen 

2.1 Migrationsverket 

Migrationsverket är en svensk statlig förvaltningsmyndighet som utreder 
utlännings-, invandrings- och medborgarskapsfrågor samt fattar avisnings- 
och utvisningsbeslut. Verket har fem verksamhetsområden; asyl, besök och 
bosättning, medborgarskap, mottagningsplanering och tillsyn samt 
förvaltning och internationella frågor. Verksamhetsområdet Asyl, som är det 
område denna uppsats berör, har som huvuduppgift att avgöra huruvida de 
utlänningar som uppger att de söker asyl har tillräckliga skäl att erhålla detta 
och därmed få uppehållstillstånd i Sverige. Under tiden som den 
asylsökandes ärende handläggs har personen rätt att stanna i Sverige. Anses 
skälen som utlänningen åberopar vara tillräckliga för att han eller hon ska få 
asyl beviljas uppehållstillstånd. Om ansökan avslås beslutar 
Migrationsverket att personen ska avvisas. Avvisning kan ske både till 
hemlandet och till tredje land.  
 
Avslås inte ansökan om asyl med omedelbar verkan till följd av muntlig 
handläggning av ärendet, så ombeds den sökande ange eventuella 
preferenser gällande offentligt biträde. Saknas sådana preferenser utser 
Migrationsverket ett biträde om behovet av ett sådant anses existera. 
Därefter informeras den sökande om bidrag, boende, rätten till sjukvård och 
så vidare. Nästa fas äger rum på Migrationsverkets mottagningsenheter där 
ombud förordnas den sökande. I samband med detta samlas personuppgifter 
och foto på den asylsökande in och används för utformning av tillfällig ID-
handling.2 
 
 

2.1.1 De offentliga biträdena 

I regel förordnas ett offentligt biträde som ska företräda och tillvarata den 
sökandes intressen i samband med prövningen hos Migrationsverket och, 
om det blir aktuellt, hos Migrationsdomstolen och 
Migrationsöverdomstolen. Även om det offentliga biträdet utses och ersätts 
av Migrationsverket har biträdet endast att vara lojal mot sin klient.  
De offentliga biträdena utreder normalt de asylsökandes asylskäl och 
presenterar dem i inlagor till berörd instans. I inlagan presenterar biträdet 
den sökandes skäl för uppehållstillstånd som flykting och /eller eventuellt 
andra grunder; detta genom en juridisk argumentation som förs med 
utgångspunkt i svensk och internationell asylrätt.3  

                                                 
2 www.migrationsverket.se  
3 Bexelius M, Asylrätt, kön och politik – En handbok för jämställdhet och kvinnors 
rättigheter,  s. 75-76 
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Ett offentligt biträde måste vara advokat, biträdande jurist på advokatbyrå 
eller på annat sätt lämplig för uppdraget.4  
 
 

2.1.2 Muntlig handläggning 

Enligt svensk lag får Migrationsverket inte besluta om avvisning eller 
utvisning av en utlänning som har ansökt om asyl i Sverige utan att det 
förekommit en muntlig handläggning på Migrationsverket. I teorin medför 
detta fördelar som att den sökande träffar beslutsfattaren i ärendet under den 
muntliga handläggningen samt ger den sökande med biträde en mer aktiv 
roll. Grunder, yrkanden och bevisning skall presenteras av biträdena även 
om Migrationsverket har ansvaret för att ärendet utreds helt och fullt.5 
. 
Utgångspunkten är att beslut ska kunna fattas av Migrationsverket efter den 
muntliga genomgången, men det händer att nya uppgifter eller frågetecken 
framkommer under genomgången. Vid behov ber därför Migrationsverket 
det offentliga biträdet om att inkomma med förtydliganden och därefter 
avgörs om ansökan ska bifallas eller avslås, i enlighet med förutsättningarna 
som anges i kapitel 5 i utlänningslagen. Beslut ska alltid tas efter att efter att 
ansökan prövats i följande ordning: flyktingstatus enligt 4 kap 1 §, 
skyddsbehövande i övrigt enligt 4 kap 2 §, uppehållstillstånd på grund av 
synnerligen ömmande omständigheter enligt 5 kap 6 §.6 
 
Migrationsverkets ska, enligt officialprincipen, se till att ärendet blir så 
utrett som möjligt. Hur långt detta ansvar sträcker sig kan variera i olika 
typer av mål. Ansvaret för att presentera bevis och grunder för sin ansökan 
faller dock på den sökande själv.7  
 
 

2.1.3 Motivering och överklagande av beslut 

I de fall en utlänning får ett avvisningsbeslut har han eller hon rätt att 
överklaga beslutet till en Migrationsdomstol om detta inte vunnit laga kraft. 
Enligt 13 kap 10 § UtlL har utlänningen rätt till motivering av beslut i 
ärenden om uppehållstillstånd. I beslutsmotiveringen ska de skäl som 
påverkat utgången anges. Enligt 14 kap 3 § UtlL kan Migrationsverkets 
beslut överklagas till en Migrationsdomstol om det för den asylsökande 
inneburit avvisning, utvisning eller avslag på ansökan om uppehållstillstånd. 

                                                 
4 Lämplig för uppdraget kan någon som den asylsökande själv valt ut anses vara. Stora 
kunskaper ”på ett särskilt område” ställs dock på denna.  Är man som advokat eller 
biträdande jurist intresserad av att arbeta som offentligt biträde behöver dock inte 
lämplighet för uppdraget bevisas., Wikrén G. och  Sandesjö  H., Utlänningslagen med 
kommentar, s. 498 
5 A a s, s. 438 
6 Bexelius M., s. 76 
7 Wikrén G. och  Sandesjö H., s. 439 f. 
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Den sökande träffar sitt offentliga biträde för att gå igenom avslagsbeslutet, 
bemöta Migrationsverkets argumentation och eventuellt förtydliga 
asylskälen inför inlämningen av överklagandet till Migrationsdomstolen.8 
Migrationsverket fungerar sedan som motpart till den sökande i 
Migrationsdomstolen, enligt 16 kap 6 § UtlL.   
 
Domstolen kan lämna förelägganden dvs. begära in ytterligare handlingar, 
landrapporter eller andra uppgifter, eller kommunicera material som 
domstolen själv har kännedom om men som parterna inte åberopat. 
Domstolen kan bifalla, avslå eller återförvisa ett ärende till Migrationsverket 
för förnyad handläggning.9 Muntlig förhandling ska föras i 
Migrationsdomstolen om den sökande begär det. Syftet med den muntliga 
förhandlingen är att komplettera utredningen men också att parterna ska få 
utveckla sin talan. Det ersätter inte det skriftliga förfarandet i ett mål. 10  
 
Efter dom i Migrationsdomstolen kan båda parter ansöka om 
prövningstillstånd och överklaga till Migrationsöverdomstolen.  
Migrationsöverdomstolen har inte ändringsdispens, utan endast 
prejudikatsdispens och extraordinär dispens. Med prejudikatdispens menas 
mål som man tror kan bli vägledande för framtida beslut. Prövningstillstånd 
beviljas således inte för att ändra felaktiga domar, utan främst för att ta upp 
principiella juridiska frågor. Med extraordinär dispens menas att det finns 
synnerliga skäl att pröva överklagandet, till exempel om 
Migrationsdomstolen begått något allvarligt fel i handläggningen. Om 
prövningstillstånd inte medges fastställs Migrationsdomstolens dom. 11 
 
Efter att en person har uttömt nationella rättsmedel, dvs. gått igenom hela 
asylprocessen i Sverige, är det möjligt att anmäla Sveriges hantering av 
asylansökan till internationella organ, såsom FN:s kommitté mot tortyr, 
FN:s människorättskommitté, FN:s kommitté för avskaffning av all slags 
diskriminering mot kvinnor eller Europadomstolen för mänskliga 
rättigheter. Detta förutsatt att utvisningsbeslutet kan anses strida mot 
Sveriges folkrättsliga åtaganden avseende skyddet för mänskliga 
rättigheter.12 
 
 

2.2 Genusmedveten asylprocess 

De regler och instrument som knyter an till mänskliga rättigheter är ofta 
könsneutrala, det vill säga i lika grad hänförliga till såväl män som kvinnor. 
Därmed är det lätt att tro att också kvinnor och män är likställda i 
asylprocessen. I praktiken behöver detta inte vara fallet eftersom kvinnor 
många gånger kan komma i såväl ett utredningsmässigt som 
                                                 
8 Bexelius M., s. 76 
9 A a s,  s. 77 
10 Wikrén G. och Sandesjö H., s. 486 
11 Bexelius M., s. 77 
12 A.a s, s. 78. 
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bedömningsmässigt underläge på grund av att asylprocessen traditionellt 
skett utifrån i huvudsak manliga utgångspunkter och värderingar.  
Trots att alla asylsökande kan uppleva olika sorters svårigheter under 
asylprocessen, finns det en stigande oro för att dessa svårigheter förvärras 
för kvinnor, på grund av att själva procedurerna utformats på antagandet att 
de asylsökande är politiskt aktiva män som har varit förföljda av stater på 
grund av politiska aktiviteter. UNHCR understryker i sina riktlinjer att 
skydd för kvinnliga flyktingar inte bara kräver en genusmedveten tolkning 
av flyktingdefinitionen, utan också genusmedvetna procedurer. Det innebär 
inte bara att man måste bedöma asylsökande kvinnors skyddsskäl på ett 
rättssäkert sätt utan också att man bör omstrukturera asylprocedurerna så att 
de i allmänheten blir mer lyhörda för kvinnors behov.13  
 
Personer som blivit utsatta för förföljelse har många gånger inte avslöjat 
detaljer om förföljelsen för sina familjemedlemmar. Av olika anledningar 
vill de inte att familjemedlemmarna ska ta del av uppgifterna och kan därför 
vara ovilliga att ta initiativet till egna yrkande om uppehållstillstånd. Detta 
gäller särskilt personer som blivit utsatta för könsrelaterad förföljelse eller 
sexuellt våld.14 UNHCR:s riktlinjer understryker vikten av att intervjua 
familjemedlemmar separat.: ”Woman asylum-seeker should be interviewed 
separately, without the presence of male family members, in order to ensure 
that they have an opportunity to present their case. It should be explained to 
them that they may have a valid claim in their own right.”15 
 
Det bör också läggas vikt vid att kvinnor kan vara särskilt ovilliga att berätta 
om sina erfarenheter för manliga handläggare, tolkar och offentliga biträden 
och att de därför ska ges möjligheten att själv välja kön på sina företrädare.   
Forskning visar på en rad belägg för att många kvinnor åberopar sina 
asylskäl på sätt som markant skiljer sig från hur män gör det. Kvinnor kan 
möta svårigheter på grund av sin etnicitet och legala status som asylsökande 
generellt, men de kan också konfronteras med strukturella hinder som 
grundas i deras ställning som både kvinna och asylsökande.16  
 
 
 

                                                 
13 Aguirre M.Z., Riktlinjer för utredning och bedömning av kvinnors skyddsbehov- Ett 
fungerande verktyg?, Röda Korset, s 33 
14 A a s, s. 34 
15 UNHCR Guidelines on International Protection: Gender-Related Persecution within the 
context of Article 1A(2) of the 1951 Convention and/or its 1967 protocol relating to the 
Status of Refugees, s. 9 
 
16Aguirre M.Z., s. 34 
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3 Lagstiftningen 

3.1 Flyktingdefinitionen i 
Genèvekonventionen 

Artikel 1 i 1951 års konvention om flyktingars rättsliga ställning, den så 
kallade  Genèvekonventionen, definierar en flykting som en person ”som 
flytt sitt land i välgrundad fruktan för förföljelse på grund av ras, religion, 
tillhörighet till en viss samhällsgrupp eller politisk uppfattning, och som 
befinner sig utanför det land, vari han är medborgare och som på grund av 
tidigare nämnd fruktan inte kan eller vill återvända till det landet…”. 
 
Konventionen preciserar inte begreppet förföljelse. Anledningen till detta 
kan antas vara att ”de fördragsslutande länderna inte vill låsa 
rättsutvecklingen vid konventionens tillkoms och att deras strävan var att 
göra det möjligt att anpassa förföljelsebegreppet till ändrade värderingar 
och skiftande förhållanden”.17 Då Genèvekonventionen är en MR-traktat 
bör dess bakomliggande syfte utgöra grunden för tolkningen. Bestämmelsen 
kan på detta sätt allteftersom få en i viss utsträckning dynamisk tillämpning, 
som med hänsyn till dess mål och syfte kan anpassas efter tidens 
förhållanden.18  
 
Enligt 1969 års Wienkonvention om traktatsrätt (VCLT) artikel 31 p. 1, 
skall traktatbestämmelsen tolkas i god tro, i enlighet med dess ordinära 
betydelse, i ljuset av sitt mål och syfte och satt i sitt sammanhang. Sverige 
är part till konventionen och skyldig att följa dess tolkningsregler. I regel 
har konventioner som rör mänskliga rättigheter en minimikaraktär. 
Flyktingkonventionen ger därmed utrymme för en generösare tolkning av 
flyktingbegreppet än vad som uttrycks i artikel 1. Ordalydelsen i 
flyktingkonventionen utesluter inte att könsrelaterad förföljelse kan läggas 
till grund för flyktingskap.19  
 
Enligt Wienkonventionens artikel 31 p. 3b ska efterkommande praxis 
beaktas, som kan fastställa parternas uppfattning om tolkningen av traktatet.  
UNHCR:s riktlinjer, som förvisso inte är bindande för stater, bör ändå 
beaktas vid tolkning av Genèvekonventionen. En tolkning som har 
förespråkats av UNHCR kan rimligen inte anses kränka Wienkonventionens 
regler om tolkning i god tro. Enligt riktlinjerna för tillhörighet till viss 
samhällsgrupp rekommenderas en tolkning av flyktingbegreppet som 
omfattar könsrelaterad förföljelse, och efterföljande praxis visar också att 

                                                 
17 SOU 2004:31, Flyktingskap och könsrelaterad förföljelse, s. 32 
18 A a s, s. 94 f. 
19 A a s, s.12 
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flera länder numera följer en tolkning som innebär att förföljelse på grund 
av kön eller sexuell läggning omfattas av flyktingbegreppet. 20 
 
I konventionen finns inga egentliga bestämmelser om asylprocessen och 
därför varierar också denna från land till land. I Sverige grundar sig 
asylprocessen på utlänningslagen vilket redogjorts för i föregående kapitel.  
 
 

3.2 FN:s deklaration om avskaffande av 
våld mot kvinnor  

FN:s deklaration om avskaffande av våld mot kvinnor (CEDAW) definierar i 
artikel 1 diskriminering av kvinnor som  ”varje åtskillnad, undantag eller 
inskränkning på grund av kön som har till följd eller syfte att begränsa eller 
omintetgöra erkännandet av mänskliga rättigheter och grundläggande friheter 
på det politiska, ekonomiska, sociala, kulturella eller medborgerliga området 
eller något annat område för kvinnor, oberoende av civilstånd och med 
jämställdheten mellan män och kvinnor som grund, eller åtnjutandet eller 
utövandet av dessa rättigheter och friheter.”  
 
I artikel 2 stipuleras att ”Konventionsstaterna fördömer diskriminering av 
kvinnor i alla dess former, är eniga om att på lämpligt sätt och utan dröjsmål 
inrikta sin politik på att avskaffa diskriminering av kvinnor och åtar sig i detta 
syfte att   
a) införa principen om jämställdhet mellan män och kvinnor i sina nationella 
grundlagar eller andra lämpliga författningar, om så inte redan skett, och 
säkerställa att denna princip genomförs i praktiken genom författningar och 
andra lämpliga medel;  
b) vidta lämpliga lagstiftnings och andra åtgärder, vid behov innefattande 
påföljder, som förbjuder all diskriminering av kvinnor;  
c) skapa rättsligt skydd för kvinnors rättigheter på samma grunder som för män 
och att genom behöriga nationella domstolar och andra offentliga institutioner 
säkerställa ett effektivt skydd för kvinnor mot varje diskriminerande handling;  
d) avstå från varje diskriminerande handling eller förfarande mot kvinnor och 
säkerställa att myndigheter och offentliga institutioner handlar i 
överensstämmelse med denna skyldighet;  
e) vidta alla lämpliga åtgärder för att avskaffa diskriminering av kvinnor från 
enskilda personers, organisationers eller företags sida;  
f) vidta alla lämpliga åtgärder, inklusive lagstiftning, för att ändra eller 
upphäva gällande lagar och förordningar, sedvänjor eller bruk som innebär 
diskriminering av kvinnor;  
g) upphäva alla nationella straffbestämmelser som innebär diskriminering av 
kvinnor.  
 
 

                                                 
20 A a s,  s. 12 
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3.3 Flyktingdefinitionen i svensk lag 

I svensk lag motsvaras FN:s flyktingdefinition av definitionen i 4 kap 1§ 
UtlL (2005:716). Här avses med flykting en utlänning  
 
”som befinner sig utanför det land som utlänningen är medborgare i, därför 
att han eller hon känner välgrundad fruktan för förföljelse på grund av ras, 
nationalitet, religiös eller politisk uppfattning eller på grund av kön, sexuell 
läggning eller annan tillhörighet till en viss samhällsgrupp, och 
- inte kan, eller på grund av sin fruktan inte vill, begagna sig av detta lands 
skydd. 
   Detta gäller oberoende av om det är landets myndigheter som är 
ansvariga för att utlänningen utsatts för förföljelse eller om dessa inte kan 
antas erbjuda trygghet mot förföljelse från enskilda. 
   Som flykting skall även anses en utlänning som är statslös och som - av 
samma skäl som anges i första stycket befinner sig utanför det land där han 
eller hon tidigare haft sin vanliga vistelseort, och 
- inte kan, eller på grund av fruktan inte vill, återvända dit. Lag 
(2005:1239). 
 
Att erhålla flyktingstatus innebär en rad fördelar jämfört med att få 
uppehållstillstånd som skyddsbehövande i övrigt, varför det är viktigt för 
den asylsökande att få sitt fall prövat enligt den bestämmelse som ger det 
starkaste skyddet. I det starkare skyddet ingår bland annat rätten till 
resedokument (en möjlighet att resa över Sveriges gränser), ett starkare 
skydd mot att riskera att bli utvisad för brott och en större möjlighet att få 
svenskt medborgarskap.21 
 
Nedan följer ett förtydligande av begreppen könsrelaterad och könsspecifik 
samt en genomgång av rekvisiten i 4 kap 1 § UtlL.  
 
 

3.3.1 Könsrelaterad och könsspecifik 

 
Ofta är grunderna för förföljelse av män och kvinnor desamma. Oavsett om 
det rör sig om förföljelse på grund av ras- eller etnisk tillhörighet eller 
politisk åskådning så används inte sällan olika förföljelsemetoder beroende 
på den drabbades kön. Sådan förföljelse är könsspecifik. Könsspecifik 
förföljelse kan i kvinnans fall utgöras av våldtäkt, könsstympning och 
tvångsmässigt utförd abort eller tvångssterilisering. Våldtäkt är inte alltid att 
betrakta som könsspecifik förföljelsemetod, då den används som 
tortyrmetod mot såväl män som kvinnor. Könsspecifik förföljelse avser 
förföljelsemetoden medan könsrelaterad förföljelse anger grunden för 
förföljelsen. För att det ska vara tal om könsrelaterad förföljelse ska grunden 
för förföljelsen kunna relateras till den drabbades kön. Det finns företeelser, 

                                                 
21 SOU 2004:31, s. 11 
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såsom könsstympning, som omfattas av båda begreppen. Det drabbar det 
kvinnliga könet och är per definition könsspecifikt. Könsstympning utförs 
främst för att män vill kontrollera kvinnors sexualitet och på grund av en 
föreställning om hur kvinnans kön ska se ut, dvs. könsrelaterade grunder. 
Könsrelaterad förföljelse kan också definieras genom att den har sin orsak i 
rådande föreställningar om kön, i likhet med könsroller eller 
könsdiskriminering.22 
 
 

3.3.2 Utanför ”sitt land” 

 
Enligt kommentarerna till utlänningslagen är det bara den som befinner sig 
utanför det land där han eller hon är medborgare som kan anses vara 
flykting. Denna regel är utan undantag.  För en statslös person räknas 
hemland som det land där han eller hon tidigare hade sin stadigvarande 
vistelseort. Det krävs dock inte att personen flytt sitt hemland, flyktingskap 
kan även uppstå efter att han eller hon lämnat hemlandet. Exempel på detta 
är personer som bedrivit politisk verksamhet i utlandet och detta har kommit 
till hemlandsmyndigheternas kännedom. 23  
 
 

3.3.3 Välgrundad fruktan 

 
För personen som befinner sig utanför sitt hemland kan förföljelse leda till 
flyktingstatus om den kan härledas till en av förföljelsegrunderna ras, 
nationalitet, religiös eller politisk uppfattning, kön, sexuell läggning eller 
annan tillhörighet till en viss samhällsgrupp. Fruktan måste vara välgrundad. 
Rekvisitet välgrundad fruktan har diskuterats i doktrin och det har sagts 
innefatta både ett subjektivt och ett objektivt element. Enligt kommentaren 
till utlänningslagen ska tyngdpunkten ligga på det subjektiva elementet, det 
vill säga den fruktan för förföljelse som den asylsökande känner.24 Denna 
fruktan ska dock ha fog för sig (det objektiva elementet). Det objektiva 
elementet av välgrundad fruktan består av två delar. Fruktan måste vara 
välgrundad mot bakgrund av  
1. De personliga omständigheterna  
2. Relevant landinformation om människorättssituationen i hemlandet.  
 
En grundläggande princip i flyktingskapsbedömningen är att asylskälen ska 
utredas individuellt. Det innebär att det är viktigt att få information om 
exempelvis den sökandes personlighet, bakgrund, profil, inflytande, 
förmögenhet och erfarenheter.25  

                                                 
22 SOU 2004:31, s. 74 f. 
23 Wikrén G. och  Sandesjö H., s 126 f. 
24 A a s, s. 128 f. 
25 Bexelius M., s. 136 
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Att förföljelsen redan har ägt rum är inte en förutsättning för att en 
välgrundad fruktan för förföljelse ska anses föreligga. Däremot utgör en 
sådan omständighet en del av underlaget för en framåtsyftande 
riskbedömning. Vid den individuella riskbedömningen har även åtskilliga 
andra omständigheter betydelse, exempelvis sökandes bakgrund och 
politiska verksamhet, förföljelse av anhöriga, vänner eller politiska 
meningsfränder samt inte minst förhållandena i hemlandet.26 
 
 

3.3.4 Förföljelsens intensitet 

 
För att rekvisitet förföljelse ska vara uppfyllt krävs det att förföljelsen ska 
ha en viss intensitet. Det krävs alltså att förföljelsemetoderna inte är enstaka 
brottshandlingar. De åtgärder som i första hand anses vara förföljelse är 
gärningar riktade mot utlänningens liv eller hälsa.27 Enligt andra 
uppfattningar ska även gärningar som innebär en allvarlig kränkning av de 
mänskliga rättigheterna anses utgöra förföljelse. Exempel på sådana 
gärningar kan vara förbud mot religionsutövning, förbud att gå i vanliga 
skolor, ständig övervakning eller stort antal arresteringar. Det är av 
betydelse hur ingripande åtgärderna är för att den ska räknas som förföljelse. 
Det kan räcka med åtgärder som medför allvarliga ekonomiska nackdelar, 
hindrande av anställning eller utbildning eller andra inskränkningar i 
normalt garanterade mänskliga rättigheter såsom yttrandefrihet, 
religionsfrihet m.m.28 Varje understödd eller systematisk förvägran av de 
centrala mänskliga rättigheterna bör anses som förföljelse.29  
 
 

3.4 Skyddsbehövande i övrigt 

Förutom flyktingdefinitionen innehåller svensk lag kompletterande 
skyddsgrunder. Med skyddsbehövande i övrigt avses, enligt 4 kap 2 § UtlL, 
den som  
 
1. Känner välgrundad fruktan för att straffas med döden eller att utsättas 
för kroppsstraff, tortyr eller annan omänsklig och förnedrande behandling 
eller bestraffning,  
2. Behöver skydd på grund av yttre eller inre väpnad konflikt eller på grund 
av andra svåra motsättningar i hemlandet känner välgrundad fruktan att 
utsättas för allvarliga övergrepp, eller  
3. Inte kan återvända till sitt hemland på grund av en miljökatastrof. 

                                                 
26 SOU 2004:31, s. 32 
27 Wikrén G. och  Sandesjö H., s. 130 
28 Goodwin- Gill, Guy S., The Refugee in International Law, s. 16 
29 Hathaway J.,  The Law of Refugee status, s. 108 
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Om man söker asyl och nekas flyktingstatus finns således fortfarande en 
möjlighet att få skydd. Det främsta som skiljer flyktingstatusbedömningen 
från bedömningen om en person är skyddsbehövande i övrigt är att det i det 
sistnämnda lagrummet inte finns något krav på att den välgrundade fruktan 
ska ha en specifik orsak. Graden av förföljelse som krävs är densamma men 
bestämmelsen om skyddsbehövande i övrigt gäller oberoende av vilken 
grund sökanden riskerar att utsättas för viss behandling eller bestraffning. 
En person anses i princip inte riskera sådan behandling om han eller hon kan 
få ett effektivt skydd i någon del av sitt hemland. 30 Det interna 
flyktalternativet aktualiseras i en helt annan utsträckning här jämfört med 
enligt flyktingbestämmelsen.  
 
 

3.5 Statligt skydd 

 
Om den sökande fruktar statlig förföljelse aktualiseras inte frågan om 
statligt skydd eftersom detta då kan antas vara obefintlig. Men förföljelsen 
kan även utgå från enskilda eller grupper av enskilda. Då statsmakten på 
grund av bristande vilja eller förmåga inte skyddar landets medborgare från 
förföljelse kan den drabbade ha rätt till skydd enligt flyktingbestämmelsen. 
Vid inbördeskrig kan ett land vara helt i avsaknad av fungerande statsmakt 
och även i en sådan situation kan den enskilde beviljas skydd.  Det 
väsentliga är om sökanden riskerar förföljelse och inte från vem 
förföljelsens utgår. En flykting är en person som inte åtnjuter sin regerings 
skydd oavsett om han är ur stånd att eller icke önskar att begagna sig av 
detta skydd. 31 
 
Enligt UNHCR: s handbok tolkas rekvisitet ur stånd i sådana fall när det 
föreligger omständigheter som den berörde personen inte kan råda över. 
Exempel på detta är krigstillstånd, inbördeskrig eller andra svåra oroligheter 
som förhindrar medborgarskapslandet att erbjuda skydd. I de fall 
medborgarskapslandets skydd nekats ska skall en sådan vägran anses 
bekräfta eller förstärka den sökandes fruktan. Vad en sådan vägran innebär 
ska bedömas utifrån de enskilda omständigheterna. Om den sökande vägrats 
tjänster som till exempel att få ut hemlandspass som normalt tillkommer 
hans landsmän, kan detta utgöra en vägran i definitionens mening.32 
Rekvisitet icke önskar syftar på flyktingar som vägrar att acceptera skydd 
från medborgarskapslandets regering.33 
 

                                                 
30 Wikrén G. och  Sandesjö H.,  s. 153 
31 SOU 2004:31, s. 36-37  
32 UNHCR Handbook on Procedures and Criteria for Determining Refugee Status, par  98-
99 
33 A a s,  par 100 
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3.6 Intern flykt 

 
Internflyktalternativet är inte ett rekvisit som nämns i flyktingdefinitionen. 
Frågan om huruvida ett sådant existerar kan dock uppkomma inom ramen 
för flyktingbestämmelsen när den sökande fruktar förföljelse från icke-
statliga aktörer.34 
 
Begreppet internt flyktingalternativ aktualiseras i de fall när en asylsökande 
har möjlighet att leva inom en annan del av hemlandet och där kan få skydd 
och även rörelsefrihet och möjlighet till försörjning. Om den sökande kan ta 
sig till ett sådant område på ett säkert sätt föreligger inget behov av fristad i 
Sverige.35 I praktiken innebär detta att en person inte kan flyktingklassas om 
ett internt flyktalternativ finns, även om personen i övrigt uppfyller kraven 
på flyktingskap. I UNHCR:s riktlinjer framhålls att vid enstaka konflikter 
eller svårare oroligheter, innefattande förhållande som inbördeskrig, kan 
förföljelse av specifik etnisk eller nationell grupp förekomma i endast en del 
av landet. En person kan inte uteslutas från möjligheten att bli klassad som 
flykting, endast på grund av att han eller hon kunde ha sökt tillflykt i en 
annan del av landet, om det under rådande omständigheter inte hade varit 
rimligt att förvänta sig av honom eller henne att göra detta. Det är den 
asylprövande myndigheten som har bevisbördan, dvs. ska kunna visa varför 
internflykt är såväl relevant som rimligt.36 Om förhållandena i området inte 
uppfyller grundläggande krav i fråga om medborgerliga, politiska och 
ekonomiska rättigheter eller om säkerheten där på annat sätt är illusorisk 
eller oförutsägbar, föreligger inte heller ett inre flyktalternativ. 37  
 
Migrationsverkets riktlinjer reglerar det inre flyktalternativet. Det får bara 
hänvisas till detta om det finns ett effektivt skydd och en realistisk möjlighet 
till försörjning för den sökande i en annan del av hemlandet. Alternativet får 
inte innebära onödigt lidande eller umbäranden. 38 Migrationsverkets 
riktlinjer reglerar sålunda ett undantag för Sveriges skyldighet att skydda en 
person som annars uppfyller rekvisiten i flyktingdefinitionen. Riktlinjerna 
skyddar flyktingen från att bli återsänd till sitt hemland om han eller hon där 
inte har några faktiska flyktmöjligheter.  
 
 

                                                 
34 Bexelius M., s. 165 
35 Prop 1996/ 97: 25, Svensk migrationspolitik i ett globalt perspektiv, s 101 
36 UNHCR UNHCR Guidelines on International Protection: Gender-Related 
Persecution within the context of Article 1A(2) of the 1951 Convention and/or its 1967 
protocol relating to the Status of Refugees, par  9 
 
37 Hathaway J.,  s. 134 
38 Utlänningshandboken , 40.1, s. 20 f. 
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3.7 Genusmedveten tolkning av 
flyktingbestämmelsens rekvisit 

Begreppet kön bör enligt regeringens resonemang användas i den vidaste 
bemärkelsen. Det har i svensk lagstiftning använts för att beskriva biologiskt 
såväl som socialt kön och innefattar även maktstrukturer mellan kvinnligt 
och manligt samt en persons egen uppfattning om sin könstillhörighet. 
Förföljelsegrunden kön skall omfatta den biologiska skillnaden mellan män 
och kvinnor såväl som socialt och kulturellt bestämda, stereotypa, 
föreställningar om hur män respektive kvinnor bör bete sig.39 Hittills har det 
svenska ordet kön ansetts vara den lämpligaste översättningen av engelskans 
gender. Begreppet kön brukas även av flertalet av de nordiska 
institutionerna och motsvarar som sagt väl engelskans gender, som används 
i internationella sammanhang.40 Nedan följer en redogörelse för hur en 
genusmedveten tolkning av utlänningslagens rekvisit kan se ut. 
 
 

3.7.1 Utanför ”sitt land” 

  
Ett grundläggande rekvisit i flyktingdefinitionen är att en flykting måste 
befinna sig utanför det land vari hon är medborgare eller har sin vanliga 
vistelseort. Asylskäl kan också uppstå utanför hemlandet. De som beviljas 
asyl under sådana omständigheter kallas flykting ”sur place”. Sådana skäl 
har vanligtvis åberopats av män och ett vanligt skäl har varit att det skett 
stora politiska omvälvningar i hemlandet under tiden personen vistades 
någon annanstans. Men uppkomst av flyktingskap kan likväl relatera till 
frågor om könsroller och kvinnors rättigheter i stat, samhälle och/ eller 
familj. Sådana exempel kan vara att situationen för kvinnor i hemlandet 
blivit sämre eller att familjerelationerna förändrats, exempelvis genom att en 
kvinna skilt sig i exil, fått ett utomäktenskapligt barn eller lever på ett sätt 
som resulterar i fruktan för stat eller enskilda i hemlandet. Hennes 
ekonomiska och socio- politiska situation kan ha förändrats till följd av att 
det sociala nätverket försvunnit, vilket medför en risk att efter ett 
återsändande tvingas in i prostitution för att klara försörjningen. 41 
 
 
 
 

                                                 
39 Prop. 2005/06:6,  Flyktingskap och förföljelse på grund av kön eller sexuell läggning, s. 
21. 
40 SOU 2004:31, s. 73 f. 
41 Bexelius M., s. 109 
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3.7.2 Välgrundad fruktan 

 
Ett genusperspektiv på rekvisitet välgrundad fruktan innebär för kvinnors 
del att fruktan tolkas med utgångspunkt från deras individuella 
karaktäristika, en kunskap om den sociala och politiska kontext de härrör 
från och hur människorättssituationen för kvinnor ser ut där. Detta 
inbegripet förekomsten av könsrelaterat våld och könsdiskriminering liksom 
andra könsrelaterade kränkningar.42 För att bedömningen av det subjektiva 
elementet ska bli korrekt krävs en sammantagen bedömning som tar hänsyn 
till att människor som är rädda, som hyser en fruktan, kan ge uttryck för den 
och agera på många olika sätt beroende på sin personlighet, sina tidigare 
livserfarenheter och den kulturella/sociala kontexten. Ett genusperspektiv i 
tolkningen av välgrundad fruktan innebär att man inte bara utgår från mäns 
klassiska erfarenheter utan också bl.a. tar hänsyn till kvinnors erfarenheter 
av och fruktan för könsrelaterad förföljelse.43  
 
 

3.7.3 Förföljelsens intensitet  

 
Det har varit ett problem för kvinnor att förföljelsebegreppet historiskt sett 
tolkats med utgångspunkt från mäns (traditionella) erfarenheter. Olika 
former av mäns våld mot kvinnor och könsdiskriminering har därigenom 
förbisetts och inte betraktats som förföljelse. Det kan handla om att våldtäkt, 
misshandel och kontroll i nära relationer, social utstötning med risk för att  
tvingas in i prostitution, eller tvångsgifte inte ansetts vara tillräckligt starka 
kränkningar för att uppgå till förföljelse. Det kan också handla om att den 
statliga diskrimineringen av kvinnor avseende rätten till skydd mot våld och 
diskriminering från enskilda, inte ansett vara en tillräckligt allvarlig 
kränkning för att i sig eller kumulativt utgöra förföljelse. Sexuellt våld, 
annat könsrelaterat våld och könsdiskriminering har många gånger betraktas 
som privata angelägenheter eller som övergrepp vilka inte har haft 
karaktären av människorättskränkningar och därför har kvinnor som fruktat 
förföljelse av enskilda haft svårare att få flyktingstatus än de som primärt 
fruktat statlig förföljelse. Icke-statlig förföljelse har länge stått i skuggan av 
statlig förföljelse men båda inryms i flyktingdefinitionen.44 
 

3.7.4 Statligt skydd 

 
Bristen på genusperspektiv vid tolkningen av statens skydd medför problem 
för kvinnor som felaktigt förutsatts kunna vända sig till rättsvårdande 

                                                 
42 A a s, s. 130 
43 A a s, s. 131 
44 A a s, s. 113 f.  
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myndigheter för könsrelaterat våld och könsdiskriminering. Kvinnors 
erfarenheter avseende möjligheten att få effektivt och varaktigt statligt 
skydd mot människokränkningar kan skilja sig från mäns. Relevant 
individorienterad landinformation och rimlighetsbedömningar är därför 
nödvändiga ingredienser i en genusmedveten prövning av statens vilja och 
förmåga att ge skydd. Kvinnor kan ha svårt att visa att 
hemlandsmyndigheterna inte har förmågan att ge dem skydd, eller att de av 
rädsla inte vill begagna sig av skyddet. En anledning till detta problem, har 
varit att bedömningen av statens skydd utgått från landinformation som 
snarare förmedlat en generell mansorienterad bild av rättssäkerheten i 
landet, än en bild som tagit avstamp i kvinnors verklighet och erfarenheter 
av statsapparatens faktiska agerande till skydd för kvinnors rättigheter. 45 
 
 

3.7.5 Intern flykt 

 
För en kvinna finns det inte alltid rimliga möjligheter att ta anställning och 
försörja sig och eventuella barn på en ny ort. Dessutom kanske hon inte 
längre är accepterad av familj och vänner vilket gör det omöjligt att räkna 
med deras hjälp och skydd. Kanske riskerar hon att återigen 
försättas i en utsatt position och bli måltavla för nya övergrepp. Bristen på 
genusperspektiv vid tolkningen av internsflyktsalternativet har medfört 
problem för kvinnor som felaktigt förutsatts kunna förflytta sig och bosätta 
sig i annan del av landet. Tolkningen kräver en medvetenhet om att kvinnors 
möjligheter att resa till, bosätta sig och få skydd i andra delar av landet ofta 
ser annorlunda ut än mäns. För att säkerställa en genusmedveten bedömning 
av internflyktsalternativet krävs en relevans- och rimlighetsbedömning som 
tar hänsyn både till kvinnans personliga förhållanden och till 
människorättssituationen i landet för kvinnor.46 UNHCR: s riktlinjer tar till 
skillnad från Migrationsverkets inte upp kvinnors och homosexuellas unika 
problem vid flykt inom hemlandet.47  
 
 

3.8 ”Non-refoulement” 

Förbudet mot refoulement innebär att en avvisning eller utvisning aldrig får 
verkställas till ett land där den asylsökande har en välgrundad fruktan för att 
råka ut för förföljelse eller hotas av dödsstraff, tortyr eller annan omänsklig 
eller förnedrande behandling eller bestraffning som kränker 
människovärdet. Personen får inte heller avvisas till ett land där han eller 
hon inte är skyddad mot att sändas vidare till ett land där sådan fara skulle 
föreligga. Principen stipuleras i FN:s Tortyrkonvention (CAT) artikel 3 och 

                                                 
45 A a s,  s. 153 f. 
46 Bexelius M., s. 165 
47 Utlänningshandboken  40.1, s. 21 
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i Europakonventionen (ECHR) artikel 3. Då förbudet i Tortyrkonventionen 
är undantagslöst är den mer långtgående än Flyktingkonventionens artikel 
33 som också stipulerar principen om non-refoulement.48 Risken för tortyr 
måste vara mer än bara en teoretisk möjlighet och det måste föreligga mer 
än bara en misstanke om risken. Med tortyr avses en medveten handling 
genom vilken allvarlig smärta eller svårt lidande, fysiskt eller psykiskt 
tillfogas någon.49 
 

3.9 Beviskrav 

 
Det är en internationellt accepterad princip att den asylsökande har 
bevisbördan för att han eller hon är flykting eller skyddsbehövande. Detta 
framgår bland annat av UNHCR: s handbok vid fastställande av flyktingars 
rättsliga ställning.50 Det förväntas av den sökande att han eller hon lägger 
fram alla relevanta fakta som syftar till att styrka ansökningen samt att han 
eller hon samarbetar med myndigheten i utredningen.51  
 
Prövningsmyndigheten har en skyldighet att hjälpa den sökande att få fram 
nödvändiga bevis, om detta är möjligt. Däremot betyder detta inte att 
bevisbördan ligger på myndigheten, förutom i det fall när myndigheten har 
en rimlig möjlighet att kontrollera en uppgift men avstår att göra det. Den 
senare principen om omvänd bevisbörda framgår ur doktrin från FN: s 
kommitté mot tortyr.52  
 
Inom asylrätten tillämpas en bevisregel till förmån för den asylsökande, 
benefit of the doubt, om det finns uppgifter som inte låter sig bevisas. 
Bevisregeln tillämpas emellertid endast när den sökande har lämnat en 
allmänt trolig och rimlig berättelse om vad han eller hon har varit med om.53 
Principen som till svenska närmast kan översättas till ”tvivelsmålets fördel” 
framgår också av UNHCR:s handbok. 54 Betydelse i trovärdighetshänseende 
tillmäts också det förhållandet att berättelsen till sina huvuddrag förblir 
oförändrad under asylprövningen i olika instanser.”55 
 
Vad gäller beviskraven överensstämmer Migrationsverkets riktlinjer väl 
med UNHCR: s handbok . Svårigheten för den sökande med att bevisa 
välgrundad fruktan framhävs av såväl Migrationsverket som UNHCR. 
Bevisningen utgörs ofta av information om de allmänna omständigheterna i 
landet och vittnesmål från andra kvinnor i liknande situationer. Det är bara 

                                                 
48 Wikrén G och Sandesjö H., s. 147 
49 A a s, s. 147. 
50 UNHCR Handbook on Procedures and Criteria for Determining Refugee Status,  par  196 
51 Utlänningsnämndens beslut UN 48-92 
52 CAT/CE/25/D/149/1999 
53 SOU 2004:31, s. 37-38 
54 UNHCR Handbook on Procedures and Criteria for Determining Refugee Status, par  203, 
204 
55 SOU 2004:31,  s. 38 

 20



Migrationsverket som uttryckligen lägger bevisbördan hos den enskilda men 
framhåller emellertid vikten av att beviskraven hålls på en rimlig nivå. 56 
 
 

3.10 Migrationsverkets riktlinjer för 
utredning och bedömning av kvinnors 
skyddsbehov 

På uppmaning av FN:s flyktingkommissarie utfärdade Migrationsverket 
2002  riktlinjer för utredning och bedömning av kvinnors skyddsbehov. 
Enligt regeringens proposition var förhoppningen med riktlinjerna att skapa 
former för utredningsarbetet som underlättade för kvinnor att berätta om 
upplevelser av känslig natur och föra fram alla relevanta aspekter.57  
År 2006 reviderades riktlinjerna första gången för att kunna omfatta 
ändringen i utlänningslagen, enligt vilken personer som känner välgrundad 
fruktan för förföljelse på grund av kön eller sexuell läggning ska kunna 
betraktas som flyktingar. Dessutom inkluderades HBT- personer och deras 
skyddsbehov. Sedan dess har de reviderats ytterligare en gång 2009. 
Numera heter de Riktlinjer för utredning och bedömning av kvinnors 
skyddsbehov och skyddsbehov på grund av sexuell läggning.  
 
Riktlinjerna omfattar utrednings- respektive bedömningsaspekter i samma 
kapitel av Utlänningshandboken, Migrationsverkets interna handbok.58 
Handboksavsnittets främsta syfte att sprida kunskap om både utrednings- 
och bedömningsaspekterna i fall rörande kön och sexuell läggning 
och”…att öka personalens medvetande kring den speciella problematik som 
personer som anför skäl hänförliga till kön och sexuell läggning kan ha i 
asylprocessen, samtidigt som sökanden själv skall ges så goda förutsättning 
som möjligt att berätta om sina upplevelser och då också i delar av högst 
känslig och privat natur.”59 
 
Formerna för utredningsarbetet innebär bland annat att ärenden där det finns 
indikationer på att förföljelse på grund av kön eller sexuell läggning har 
förekommit ska handläggas med förtur. Sökanden ska i dessa fall få 
möjlighet att välja om utredningen ska hanteras av en man eller en kvinna. 
Detsamma skall gälla vid valet av tolk och offentligt biträde. 60 Valet av 
offentligt biträde, utredare och tolk kan under asylprocessens olika delar 
vara av avgörande betydelse för den fortsatta asylutredningen. Deras 
biologiska kön spelar många gånger roll för den sökandes benägenhet att 
berätta om sexualitet, sjukdomar, död, sexuella och andra övergrepp och 
andra särskilt känsliga delar av asylprocessen.61 Dessutom framhålls 
                                                 
56 Utlänningshandboken  40.1, s. 21 
57 Prop. 2005/06:6, s. 15 
58 Utlänningshandboken  40.1, s. 3 
59 A a s, s. 2 
60 A a s, s. 11-12 
61 Bexelius M., s. 86 
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betydelsen av att intervjuer och övrig utredning genomförs avskilt från 
utredningen av den sökandes anhöriga, i de fall då asyl sökts tillsammans 
med någon närstående. Det kan vara avgörande för att sökanden vill och 
vågar gå närmare in på sina asylskäl.62 
 
Riktlinjerna för bedömningsaspekterna omfattar flera frågor: grund för 
förföljelse, orsakssambandet mellan förföljelsen och flyktinggrunderna, 
statens skydd, inre flyktalternativ, bevisvärdering, trovärdighet och 
omständigheter kring bedömningen. I avsnittet som beskriver könsrelaterad 
förföljelse anförs att könrelaterad förföljelse ofta har en stark koppling till 
legala, sociala, kulturella och traditionella skillnader i maktförhållandena 
mellan kvinnor och män och där kvinnorna ofta framstår som den klart 
svagare parten. I många kulturer har män och pojkar automatiskt ett högre 
ekonomiskt och socialt värde. Kvinnor som hävdar sin sexuella 
självbestämmanderätt kan riskera förföljelse. Förföljelse kan också föreligga 
om kvinnan förhindras att själv välja make eller klädedräkt.63   
 
Varje år antar UNHCR, FN:s flyktingorganisation, riktlinjer för statens 
handlande. Även om dessa inte är formellt bindande bör deras inflytande 
över internationell flyktingpolitik inte underskattas.64 Vid en jämförelse av 
UNHCR:s riktlinjer för könsrelaterad förföljelse65 och Migrationsverkets 
riktlinjer för bedömning av kvinnors skyddsbehov och skyddsbehov på 
grund av sexuell läggning, finner man att Migrationsverkets riktlinjer svarar 
väl mot UNHCR:s rekommendationer, vad gäller utrednings- och 
bedömningsavsnitten. Migrationsverkets riktlinjer är utformade at reglera 
handläggning och bedömning i just det svenska systemet. Följaktligen är 
texten mer konkret vad gäller specifika tjänstemäns uppgifter än den senare. 
UNHCR: s riktlinjer skall på motsatt sätt kunna appliceras på olika länders 
asylprocesser. De båda gör en stark koppling mellan den ökade förståelsen 
för genusperspektivet i asylprocessen och utvecklingen av de mänskliga 
rättigheterna. Kopplingen riktlinjerna emellan förstärks av att 
Migrationsverket hänvisar till UNHCR:s definition av begreppet 
samhällsgrupp.66 

                                                 
62 Utlänningshandboken  40.1, s. 13 
63 A a s, s. 5 
64 Wikrén G. och Sandesjö H., Utlänningslagen med kommentar, s 35 f. 
65 UNHCR Guidelines on International Protection: Gender-Related Persecution within the 
context of Article 1A(2) of the 1951 Convention and/or its 1967 protocol relating to the 
Status of Refugees 
 
 
66 Utlänningshandboken, 40.1, s.6 
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4 Fallen 

De sju fall jag nedan kommer att analysera och kommentera har alla berört 
asylsökande kvinnor. Inledningsvis kommer jag kortfattat redogöra för 
bakgrunden, dvs. det som de sökande har åberopat. Därefter följer en 
kommentar av mig till Migrationsverkets och Migrationsdomstolens beslut 
och motivering. Jag ska analysera vad beslutsfattaren inkluderar i sin 
motivering och vad som utelämnas. För att göra detta undersöker jag hur 
beslutsmotiveringarna behandlar och i vilken grad de överensstämmer med 
rekvisiten i utlänningslagen och anknytande kommentarer. Jag ska också 
undersöka i vilken grad beslutsfattaren med sitt beslut visat medvetenhet om 
de förhållanden som råder för de asylsökande kvinnorna i deras hemländer 
och hur detta i så fall påverkat beslutet. Slutligen ska jag undersöka hur 
implementeringen av Migrationsverkets riktlinjer påverkat och 
överrensstämmer med beslutens motiveringar. Hur pass omfattande är 
kännedomen och användningen av riktlinjerna hos myndigheternas 
handläggare? 
 
Samtliga asylansökningar jag redogör för har avslagits av Migrationsverket 
och överklagats till Migrationsdomstolen. Fallen är i den högre instansen 
avgjorda enligt 2006 års utlänningslag. I sex av de sju fallen tar 
Migrationsverket beslut enligt utlänningslagen från 1989. Förföljelse på 
grund av kön omfattades i 1989 års lag inte av flyktingbestämmelsen i  
3 kap 2 §, utan var en av skyddsgrunderna i 3 kap 3 § UtlL som behandlade 
skyddsbehövande i övrigt. Migrationsverkets riktlinjer hade vid denna tid 
inte heller reviderats för att anpassas till den nya lagen och såg därför 
avseende bedömningsaspekterna något annorlunda ut. I den mån jag 
hänvisar till riktlinjerna skiljer de gamla och nya inte sig åt och jag kommer 
därför i samtliga fall att hänvisa till riktlinjerna från 2006.  
 
 

4.1  Fall 1 (UM 271-06 E) 

I detta fall ansökte F, en kvinna från Guinea, om uppehålls- och 
arbetstillstånd i Sverige. Migrationsverket avslog kvinnans ansökan och tog 
beslut om avvisning till Guinea och Elfenbenskusten. F överklagade beslutet 
till Migrationsdomstolen. Migrationsdomstolen återsände ärendet till 
Migrationsverket med motiveringen att utredningen varit allför summarisk 
för att det skulle gå att bedöma om F hade ett individuellt skyddsbehov.  
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4.1.1 Bakgrund och yrkanden 

 
F uppgav följande. Under sin uppväxt hade hon behandlats illa av sin 
fosterfamilj med fysisk misshandel, tvångsmässig könsstympning och 
försök till tvångsgifte med en äldre man, som följd. F flydde på grund av 
detta från sin fosterfamilj. Genom att bryta äktenskapslöftet med en äldre 
man hade hon vanärat sin familj och fruktade därför svåra konsekvenser vid 
ett återsändande till hemlandet. Hon saknade också ett socialt skyddsnät. 
 
F kompletterade senare sina asylskäl genom sitt offentliga biträde med att 
hon blivit sexuellt utnyttjad. Anledningen till att detta inte framkommit 
tidigare i utredningen var att F: s tolk på Migrationsverket varit man.  
 
I inlaga från det offentliga biträdet framgick att F gifts bort med en man från 
en annan by.  
 
 

4.1.2 Kommentar till Migrationsverkets 
motivering 

 
I detta fall har Migrationsverket inte tagit hänsyn till sina egna riktlinjer i ett 
antal avseenden. F har åberopat omständigheter i form av könsrelaterade 
kränkningar som asylskäl. Då det finns indikationer på förföljelse av 
könsrelaterat slag ska enligt riktlinjerna handläggningen ske med förtur. F 
skulle erbjudits möjlighet att välja om utredare, tolk och offentligt biträde 
skulle vara man eller kvinna.67 Migrationsverket fäster i sin 
beslutsmotivering ingen tilltro till att tolkens kön skulle ha påverkat F:s 
möjligheter att berätta om de sexuella övergreppen. Det konstateras att det  
” inte kan uteslutas att F försökt använda uppgifterna om sexuellt 
utnyttjande i syfte att stärka sitt skyddsbehov”. Tilläggen som gjordes till 
asylskälen i biträdesinlagan kom alltså att skada F:s trovärdighet i 
Migrationsverkets bedömning. Tydligen har F:s berättelse saknat så pass 
mycket trovärdighet att principen benefit of the doub inte ansetts behöva 
tillämpas. Eventuella faktorer som kan ha lett till att F inkommit med 
uppgifter om sexuella utnyttjanden först i biträdesinlagan lämnas utan 
kommentar. Av Migrationsverkets riktlinjer framgår att det kan vara svårt 
för den sökande att berätta om våld och kränkningar som han eller hon 
upplevt för utomstående eller myndighetspersoner. Dessa svårigheter kan 
bero på starka skamkänslor hos den sökande och kan leda till att han eller 
hon, medvetet eller omedvetet, väljer att delge sina egentliga asylskäl först 
på ett senare stadium i processen.68  
 

                                                 
67 Utlänningshandboken, 40.1, s 11 
68 A a s, s. 15 f. 
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Migrationsverket tar i sitt beslut inte heller hänsyn till de 
samhällsförhållanden som råder för kvinnor i F:s hemland. Det konstateras 
att F kan vända sig till de ivorianska myndigheterna med uppgifter om 
sexuellt utnyttjande, men det görs ingen utvärdering av hur myndigheter 
bemött sådana påstående i likartade fall. Då F befunnit sig i ett 
beroendeförhållande torde det dessutom vara extra besvärligt för henne att 
lämna denna typ av uppgifter.  
 
Eftersom Migrationsverket helt koncentrerar sig på F:s bristande 
trovärdighet görs inte någon hänvisning till källor eller förs något vidare 
resonemang kring flyktingrekvisiten. Man nöjer sig med att konstatera att 
F:s anförda omständigheter inte är av sådan art som här avses.  
 
Det konstateras slutligen att F:s asylskäl inte heller kan inbegripas i 3 kap 3 
§ UtlL om skyddsbehövande i övrigt och att hon inte uppfyller kriterierna i 
2 kap 4 § första stycket 5 UtlL om uppehållstillstånd på grund av 
humanitära skäl.  
 
 

4.1.3 Kommentar till Migrationsverkets andra 
utredning 

 
Vid den kompletterande utredningen yrkade F i första hand att hon skulle 
beviljas uppehållstillstånd enligt regler om uppskjuten invandringsprövning. 
Utöver detta yrkade F uppehållstillstånd såsom skyddsbehövande i övrigt.  
 
Migrationsverket ansåg inte att det hade tillkommit några uppgifter som 
påverkade den ursprungliga bedömningen av skyddsbehovet utan stod fast 
vid att F:s inte var att anse som flykting eller skyddsbehövande i övrigt. 
Utredningen behandlade inte den ursprungliga asylgrunden utan beviljade F 
uppehållstillstånd på grund av anknytning.  
 
När Migrationsdomstolen återsände ärendet till Migrationsverket för 
förnyad handläggning efterlystes en ytterligare utredning rörande den 
asylgrund F åberopade vid första tillfället. Migrationsverket har istället 
behandlat hennes anknytning till Sverige. Enligt Migrationsverkets riktlinjer 
ska flyktingskapet prövas först och sedan den bestämmelse som anses ge det 
starkaste skyddet.69 I den andra utredningen har Migrationsverket valt att 
enbart göra en ny prövning avseende F:s skäl till uppehållsstillstånd på 
grund av anknytning. Vad verket skulle ha gjort är en prövning om 
flyktingskap och därefter en prövning av asylskälen i förhållande till den 
bestämmelse som kan anses ge det starkaste skyddet. Det konstateras 
visserligen att Migrationsverket gör samma bedömning som tidigare, dvs. 
att F inte är att anse som flykting, men då ingen ytterligare utredning av 
flyktingskälen gjorts i denna del torde den fortfarande inte vara tillräcklig. 

                                                 
69 A a s, s.16 
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Beslutet bidrar inte till någon klarhet om F faktisk kunnat få det starkare 
skydd som flyktingsstatus medför.  
 
 

4.2 Fall 2 (UM 876-06) 

I detta fall ansökte M, en kvinna från Kamerun, om uppehålls- och 
arbetstillstånd samt flyktingförklaring och resedokument.  
Migrationsverket avslog ansökan och beslöt att avvisa M till Kamerun.  
M överklagade beslutet till Migrationsdomstolen som beviljade henne 
permanent uppehållstillstånd i Sverige samt flyktingförklaring och 
resedokument. 
 

4.2.1 Bakgrund och yrkanden 

 
M uppgav följande. I sitt hemland Kamerun riskerade hon tvångsgifte med 
hövdingen i sin hemby och att utsättas för könsstympning. Kort innan M 
mot sin vilja fördes till hövdingens palats kom det en man till byn och satte 
ett korallarmband på hennes arm. Detta symboliserade en mans avsikt att 
äkta en kvinna och handlingen hade en andlig innebörd i området. M vågade 
inte ta av sig armbandet av rädsla för att djävulen skulle ta över hennes ande 
eller på annat sätt skada henne. Väl hos hövdingen tvingades hon genomgå 
religiösa ritualer och informerades om att hon skulle träffa hövdingen för att 
genomgå en omskärelse. M:s försök att hindra honom misslyckades och han 
våldtog henne också. Med viss hjälp lyckades M fly från palatset och hölls 
därefter gömd tills det att hon kunde fly till Sverige. Det vilade en 
förbannelse över henne sedan hon tagit av sig korallarmbandet. Vid ett 
återvändande till Kamerun skulle även hennes familj komma att drabbas av 
förbannelsen.  
 
Till stöd för berättelse uppvisades en rapport från polisen i Kamerun som 
intygade att M polisanmält byhövdingen för hans gärningar. Polisen hade 
emellertid inte gjort någonting. På grund av traditionell sedvanerätt var de 
maktlösa i ärendet. M hänvisades att reda ut sin situation själv vilket intyget 
i princip förklarade.  
 
 

4.2.2 Kommentar till Migrationsverkets 
bedömning 

 
Migrationsverket konstaterar att M:s asylskäl inte kan hänvisas till någon av 
förföljelsegrunderna i 3 kap 2§ UtlL (1989:59). Att det finns flera 
internationella dokument som förbjuder att äktenskap ingås utan båda 

 26



makarnas fria och fullständiga samtycke kommenteras inte. Bland annat 
framgår förbudet av FN:s allmänna förklaring om de mänskliga 
rättigheterna (UDHR) artikel 16 p. 2. En asylsökandes fruktan för 
tvångsäktenskap kan ha sin grund i att hon riskerar att tvingas leva kvar i ett 
redan ingått äktenskap, alternativt att on fruktar att bli bortgift. Förarbeten 
till 1989 års utlänningslag stipulerar att om en kvinnans fruktan är 
välgrundad och hon inte har möjlighet att begagna sig av hemlandets 
myndigheters skydd kan hon omfattas av förföljelsegrunden tillhörighet till 
viss samhällsgrupp. Det är vidare en mänsklig rättighet att endast ingå 
äktenskap med fritt och fullständigt samtycke. Denna rättighet är så 
grundläggande för kvinnans identitet att hon inte ska tvingas till några 
eftergifter.70  
 
Vad gäller den åberopade risken att utsättas för könsstympning framhåller 
Migrationsverket tre olika rapporter, däribland UD:s Mänskliga rättigheter i 
Kamerun 2005, för att klargöra förekomsten av könsstympning i Kamerun 
och konstaterar att det är tveksamt om M kan erhålla myndigheters skydd 
mot denna typ av övergrepp. Utan att problematisera över detta faktum  
konstaterar man att M:s rädsla för omskärelse ändå inte kan hänföras till 
någon av förföljelsegrunderna i 3 kap 2§.  
 
I sin bok ”Kvinnor på flykt” skriver Maria Bexelius om ett 
stornämndsbeslut från Utlänningsnämnden, där myndigheter tar ställning till 
begreppet könsstympning. Enligt nämndens beslut från 1996 konstateras att 
könsstympning är en behandling som står i strid med FN:s deklaration om 
de mänskliga rättigheterna. Underlåtenhet från statens sida att förhindra ett 
ingrepp av detta slag anses nämnden innebära att den som drabbas utsätts 
för förföljelse i den mening som avses i 1951 års flyktingkonvention och 3 
kap 2 § utlänningslagen.”71 I de fall Bexelius analyserar anses fruktan för 
könsstympning vara välgrundad i samhällen där de starka sociala normer 
som förespråkar könsstympning leder till svårigheter att motstå det sociala 
trycket.72 Kamerun torde, enligt de rapporter Migrationsverket själva 
åberopar, vara ett sådant samhälle men trots föregående domar från 
Utlänningsnämnden gör Migrationsverket inte denna tolkning av lagen och 
därmed förs heller inte något resonemang kring rekvisitet välgrundad 
fruktan. Än märkligare är kanske ändå att alla resonemang kring 
könsbestämmelsen i 3 kap 3§ p. 3.utelämnas. 
 
Slutligen konstaterar Migrationsverket i sitt beslut att M kan utnyttja det 
interna flyktalternativet. Internflyktalternativet är inte ett rekvisit som 
nämns i flyktingdefinitionen. Frågan om huruvida ett sådant existerar kan 
dock uppkomma inom ramen för flyktingbestämmelsen när den sökande, 
som i detta fall, fruktar förföljelse från icke-statliga aktörer. I praktiken 
innebär detta att en person inte kan flyktingklassas om ett internt 
flyktalternativ finns, även om personen i övrigt uppfyller kraven på 

                                                 
70 SOU 2004:31, s. 116 f. 
71 Bexelius M,, Kvinnor på flykt- En analys av svensk asylpolitik ur ett genusperspektiv, s. 
126 
72 A.a s, s. 126 
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flyktingskap.73 Enligt Migrationsverkets riktlinjer ska hänvisningar till detta 
göras med försiktighet och får inte innebära onödigt lidande eller 
umbäranden för personen.74 Trots att M uppgett att ingen i hennes familj 
skulle våga hjälpa henne vid ett återvändande till Kamerun gör 
Migrationsverket bedömningen att hon kan vända sig till släktingar om 
hjälp. Det nämns ingenting om trovärdighet eller grund för bristande 
trovärdighet hos M i beslutet. Trots detta konstateras att M kan vända sig till 
släktingar, tvärtemot hennes utsaga. Varför Migrationsverket här inte 
tillämpat bevisregeln benefit of the doubt är oklart. Denna ska tillämpas om 
det finns uppgifter i asylberättelsen som inte låter sig bevisas, under 
förutsättning att den sökande i övrigt lämnat en allmänt trolig och rimlig 
berättelse om vad han eller hon har varit med om.75 Om Migrationsverket 
ansett att M:s berättelse brister i trovärdighet framgår inte detta av beslutet. 
Att M är 20 år och aldrig varit yrkesverksam är faktorer som försvårar det 
interna flyktalternativet, vilket riktlinjerna påpekar specifikt. Detta 
uppmärksammas inte heller i beslutet. 
 
Vid överklagandet till Migrationsdomstolen vidhöll M vad hon tidigare 
anfört men preciserade sina yrkanden. Hon gjorde gällande att hon i första 
hand var att betrakta som flykting eftersom hon kände en välgrundad 
fruktan för förföljelse på grund av sitt kön. I andra hand skulle hon betraktas 
som skyddsbehövande i övrigt då hon kände en välgrundad fruktan för att 
utsättas för omänsklig eller förnedrande behandling. I vart fall förelåg det 
skäl att bevilja henne uppehållstillstånd på grund av synnerligen ömmande 
skäl enligt 5 kap 6 § UtlL.  
 
Migrationsverket bestred ändring och vidhöll att M inte var att betrakta som 
flykting eller skyddsbehövande i övrigt. I bedömningen hänvisades till det 
överklagade beslutet, utan att verket tog  vidare ställning till att lagen vid 
överklagandet ändrats och att könsbestämmelsen då omfattades av 
flyktingbestämmelsen. 
 
 

4.2.3 Kommentar till Migrationsdomstolens 
bedömning 

 
Vid tiden för Migrationsdomstolens dom har förföljelse på grund av kön 
förts in i flyktingparagrafen 4 kap 1§ (2005:716). M har också preciserat sitt 
yrkande till denna grund. Migrationsdomstolen anser det stå klart att den 
förföljelse M blivit utsatt för är av sådan intensitet att den är att betrakta 
som förföljelse på grund av kön. Något resonemang kring rekvisitet 
välgrundad fruktan förs inte. 
 

                                                 
73 Prop. 1996/97:25, s.101 
74 Utlänningshandboken 40.1, s. 21  
75 SOU 2004:31, s. 38 
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Liksom Migrationsverket uppvisar Migrationsdomstolen relativt stor 
medvetenhet om samhällsförhållandena för kvinnor i Kamerun. 
Hänvisningar till källor görs avseende förekomst av tvångsäktenskap och 
könsstympning.  
 
Både Migrationsverket och Migrationsdomstolen utreder M:s interna 
flyktalternativ. Trots att asylberättelsen inte förändrats kommer man dock 
fram till olika resultat. Migrationsdomstolen gör i denna del en hänvisning 
till lagens förarbeten och kommer fram till slutsatsen att M inte skulle kunna 
leva i en annan del av Kamerun. Migrationsverket kommer fram till det 
motsatta, dock utan att hänvisning till källa. Till Migrationsverkets riktlinjer 
som också behandlar det interna flyktalternativet görs ingen referens.  
 
 
 

4.3 Fall 3 (UM 674-06) 

I detta ärende har Z, en kvinna från Syrien, ansökt om uppehållstillstånd 
samt flyktingförklaring och resedokument. Migrationsverket avslog hennes 
ansökan. Migrationsdomstolen fastställde Migrationsverkets beslut. 
 

4.3.1 Bakgrund och yrkanden 

 
Z beviljades 2003 tidsbegränsat uppehålls- och arbetstillstånd i Sverige på 
grund av anknytning till make som var bosatt i Sverige. Z skilde sig ett år 
senare och återvände till hemlandet men reste in i Sverige på nytt samma år 
och ansökte om tillstånd för bosättning.  
 
Z yrkade på permanent uppehållstillstånd och som stöd för sitt yrkande 
åberopade hon skyddsbehov.  Z uppgav följande. Efter skilsmässan från 
maken började hennes far och bror att bli misstänksamma och ifrågasätta 
varför hon blivit lämnad. Hon blev rädd och bestämde sig för att lämna 
Syrien och återvända till Sverige. Vid ett återvändande till Syrien riskerade 
hon att bli utsatt för hedersmord. Möjligheterna att erhålla skydd från de 
rättsvårdande myndigheterna i Syrien var obefintlig. Hon hade heller inte 
någon möjlighet att bosätta sig i en annan del av Syrien, då nästan alla 
kurder kände varandra och ryktet gick. Z :s anknytning till Sverige var stark. 
Hon hade varit bosatt i Sverige i två år, hade svenska vänner och en 
praktikplats.  
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4.3.2 Kommentar till Migrationsverkets 
bedömning 

 
Beslutet är väldigt svårt att kommentera eftersom det är så pass kortfattat. 
Det redovisas inte några källor, trovärdigheten hos Z omnämns inte och 
rekvisiten om välgrundad fruktan i 3 kap 2 § UtlL kommenteras inte heller 
eftersom verket helt enkelt konstaterar att Z inte förföljts på någon av 
skyddsgrunderna i paragrafen och därför inte att anse som flykting. 
Migrationsverkets resonemang kring 3 kap 3 § UtlL om Z kan erhålla 
uppehållstillstånd som skyddsbehövande i övrigt handlar bara om den tilltro 
verket sätter till de syriska myndigheternas möjlighet att skydda henne. 
Övriga resonemang om skyddsgrunder och rekvisit i 3 kap 3 § UtlL förs 
inte.  
 
Migrationsverket bemöter inte Z:s påstående om att hennes möjlighet att 
erhålla skydd av de rättsvårdande myndigheterna i Syrien är obefintlig. Utan 
att hänvisa till någon källa görs bara bedömningen att hon borde kunna 
vända sig till de syriska myndigheterna för hjälp. Man verkar mena att 
eftersom det finns en teoretisk möjlighet för Z att få hjälp av myndigheterna 
ska hennes ansökan avslås. Det omnämns inget om de kulturella och sociala 
faktorer som styr rimligheten av att en kvinna i Z:s situation kan erhålla 
skydd mot att drabbas av hedersrelaterat våld. Begreppet hedersrelaterat 
våld existerar överhuvudtaget inte i motiveringen. Z:s tidigare vistelsetid 
och anknytning till Sverige kommenteras inte. 
 
Vid överklagandet till Migrationsdomstolen yrkade Z att hon ska beviljas 
permanent uppehållstillstånd samt flyktingförklaring och resedokument. I 
första hand var hon anses som flykting, i andra hand såsom 
skyddsbehövande i övrigt och i tredje hand på grund av att det förelåg 
synnerligen ömmande omständigheter. Skyddsgrunden preciserades inte. Z 
gjorde också några tillägg till sin asylberättelse, främst angående de hot hon 
uppgett sig ha blivit utsatt för och betydelsen av den tid hon vistats och 
anpassat sig till Sverige.  
 
Migrationsverket bestred bifall och vidhöll vad som anförts i det 
överklagade beslutet. Det hänvisades också till en skrivelse från Sveriges 
ambassad i Damaskus angående risken för hedersmord och möjligheten till 
flykt inom landet. Ingenting nämndes om ändringen i utlänningslagen. 
 

4.3.3 Kommentar till Migrationsdomstolens 
motivering 

 
Vad gäller förekomsten av hedersmord i Syrien hänvisar 
Migrationsdomstolen till den skrivelse från Sveriges ambassad i Damaskus 
som Migrationsverket hänvisat till i sitt bestridande av bifall till 
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överklagandet. I den konstateras bl.a. att ”Risken för hedersmord är mindre 
om en kvinna gifter sig med en man mot familjens vilja eller om hon har ett 
utomäktenskapligt förhållande, då skamproblematiken inträder i högre 
grad. Det är tveksamt om myndigheterna kan eller vill erbjuda skydd till 
muslimska kvinnor, särskilt på landsbygden. En kvinna som riskerar att 
straffas eller mördas av hedersskäl går sällan till polisen eftersom frågan är 
starkt tabubelagd.”  
 
Gällande bedömningen av Z:s skyddsbehov konstaterar sedan 
Migrationsdomstolen att Z ” har inte gift sig mot familjens vilja och inte 
heller haft något utomäktenskapligt förhållande. Hon kommer från Aleppo, 
Syriens näst största stad och är högskoleutbildad. Med hänsyn härtill och 
mot bakgrund av vad som är upplyst i målet om riskerna i allmänhet för 
hedersmord i Syrien kan hon inte ha ansetts ha lämnat en allmänt trovärdig 
och rimlig berättelse om vad som har föranlett henne att lämna sitt hemland 
och inte heller om de eventuella risker hon bedömer föreligga vid ett 
återsändande. Det finns därmed inte skäl att betrakta henne som 
skyddsbehövande, vare sig som flykting eller i övrigt.” 
 
Vid bedömningen om huruvida synnerligen ömmande omständigheter skulle 
föreligga konstaterar Migrationsdomstolen att vad som framkommit om Z:s 
hälsotillstånd, anpassning till Sverige, situation i hemlandet eller personliga 
situation i övrigt finns inget av en sådan art att hon skulle kunna beviljas 
uppehållstillstånd på grund av synnerligen ömmande omständigheter. 
 
Motiveringen i Migrationsdomstolens avgörande skiljer sig från 
Migrationsverket genom att Migrationsdomstolen väljer att uppmärksamma 
just det faktum att den sökande är kvinna. Då Migrationsverket fokuserar på 
Z:s  möjligheter att erhålla hemlandets myndigheters skydd, fokuserar 
Migrationsdomstolen på Z:s trovärdighet. Migrationsverket hänvisar inte till 
några källor medan Migrationsdomstolen hänvisar till en, skrivelsen från 
Sveriges ambassad i Damaskus. Men eftersom beslutet handlar om Z:s 
bristande trovärdighet tar inte Migrationsdomstolen vidare ställning till 
kvinnors faktiska möjligheter att få skydd av myndigheter från 
hedersrelaterat våld och inte heller förs något resonemang kring lagens 
övriga rekvisit.  
 
 

4.4 Fall 4 (UM 247-06) 

I detta ärende ansökte A, en kvinna från Etiopien, om uppehålls- och 
arbetstillstånd. Migrationsverket avslog kvinnans ansökan. 
Migrationsdomstolen fastställde Migrationsverkets beslut.  
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4.4.1 Bakgrund och yrkanden 

 
A uppgav följande. Hon kom från staden Assela i Etiopien. Hennes far hade 
makt under Dergtiden. När regimen störtades och EPDF tog makten 
fängslades han och hon hade inte hört från honom sen dess. A hade två barn. 
Hon var inte tillsammans med barnens far. Sedan faderns gripande utsattes 
familjen för ständig bevakning. De förde ett liv i isolering, hindrade från att 
röra sig fritt. Ungefär tre månader innan A lämnade Etiopien våldtogs hon 
av soldater. A anmälde händelserna till polisen men efter det hände 
ingenting. Hon sökte vård i Addis Abeba. A hade inte varit politiskt aktiv.  
 
Ärendet kompletterades med inlagor från det offentliga biträdet. Dessa 
styrkte bl. a. att fadern varit general under den förra regimen i Etiopien. 
Biträdet förtydligade även A:s asylskäl. De husrannsakningar som gjorts i 
A:s hem hade varit i sökandet efter dokument fadern troddes ha förvarat där. 
A var medlem i oppositionspartiet men politiskt aktiv. Hon hade utsatts för 
förföljelse på grund av sin fars arbete. A riskerade att dödas vid ett 
återvändande, Hon var rädd för att återigen våldtas och mådde fysiskt och 
psykiskt dåligt.  
 

4.4.2 Kommentar till Migrationsverkets 
bedömning 

 
Migrationsverket kommenterar inledningsvis i domen hur den politiska 
situationen ser ut i Etiopien. Konstitutionen från 1994 tillgodoser flertalet 
krav vad gäller respekt för mänskliga rättigheter men bristen på ekonomiska 
resurser och demokratiska traditioner påverkar i hög grad förmågan att svara 
upp mot dessa krav. Det konstateras dock att de allmänna förhållandena i 
Etiopien inte är sådana att de i sig utgör grund för asyl i Sverige. 
 
Migrationsverket skriver att det faktum att A:s far sitter fängslad för brott 
inte utgör en asylgrund för A och att inget i ärendet tyder på att A skulle 
vara av intresse på grund av hennes fars aktiviteter. Att förföljelsen av 
fadern inte i sig kan utgöra en asylgrund för A är klart. Däremot uttrycker 
lagens förarbeten att förföljelse av anhöriga är en sådan omständighet som 
ska vägas in vid den individuella riskbedömningen för huruvida välgrundad 
fruktan för förföljelse föreligger eller ej.76 Dessutom skriver 
Migrationsverket att "Sedan din far greps har familjen utsatts för ständig 
bevakning. Ni fick inte röra er fritt. Det har skett otaliga 
husrannsakningar". Är detta sant råder det i min mening inget tvivel om att 
de etiopiska myndigheterna hyser åtminstone ett visst intresse för A och 
hennes familj. En hypotes skulle vara att A:s berättelse saknar trovärdighet. 
Dock nämns det inget om trovärdighet i hela beslutet.  
 

                                                 
76 SOU 2004:31, s. 32 
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Vad gäller A:s uppgifter om att hon skulle ha blivit utsatt för våldtäkt 
konstaterar Migrationsverket att även om det är soldater som har utfört 
våldtäkten så har de agerat på eget bevåg, utan myndigheternas stöd och 
utanför den lagstiftning som finns i Etiopien. Migrationsverket hänvisar A 
att söka skydd hos landets myndigheter mot förföljelse och övergrepp då det 
är deras uppgift att utreda och beivra brott. Det har inte kommit till dess 
kännedom något som talar mot att de etiopiska myndigheterna kan ge henne 
skydd. Det är svårt att argumentera mot Migrationsverkets bedömning på 
denna punkt eftersom det inte ges någon källanvisning till var uppgifterna 
inhämtats. Det hade varit intressant att veta var kännedom kommer ifrån 
eftersom det som framkommit i fallet tyder på raka motsatsen. I utredningen 
har framkommit att A anmält våldtäkten till polisen men att det sedan inte 
hänt någonting.  
 
Begreppet "enskilda tjänstemän" förekommer ibland i Migrationsverkets 
beslut, men det ges ingen klarhet om var gränsen går mellan enskilda 
tjänstemäns överskridande av befogenhet och myndighetssanktionerad 
förföljelse.  
 
Migrationsverket konstaterar att om myndigheterna i A:s hemstad är passiva 
eller motarbetar henne så får hon vända sig till myndigheter i andra delar av 
hemlandet. Det är anmärkningsvärt att Migrationsverket inte på något sätt 
kommenterar den eventuella möjligheten att myndighetens underlåtenhet att 
utreda brott skulle kunna ha ett direkt samband med hennes situation i 
övrigt. Det nämns i denna del inte något om kvinnors möjligheter att få 
hjälp av myndigheterna i Etiopien och inte heller görs någon kommentar till 
Etiopiens låga MR- profil.  
 
Migrationsverket finner slutligen att A:s fruktan för repressalier vid ett 
återvändande till Etiopien är överdriven och inte välgrundad. Det förefaller 
som om verket bara tagit hänsyn till den objektiva delen av rekvisitet 
"välgrundad fruktan", även om många kommentatorer till utlänningslagen 
och Genèvekonventionen framhållit att det ska tas hänsyn till både den 
subjektiva och objektiva delen. Någon närmare genomgång av vad som i 
detta fall skulle krävas för att A:s fruktan skulle vara välgrundad nämns inte. 
Genom att konstatera att fruktan inte är välgrundad behöver inte verket ta 
vidare ställning till asylgrunderna i 3 kap 2 § och 3 kap 3§ UtlL.  
 
Beslutet säger i min mening väldigt lite. Det konstateras att myndigheternas 
bevakning inte kan anses utgöra förföljelse av sådan art och omfattning att 
den kan vara asylgrundande. Vad gäller rekvisiten i kap 3 kap 3§ UtlL 
"omänsklig behandling eller bestraffning" hänvisas det varken till 
förarbeten, lagmotiv eller praxis som uttryckt någonting om hur detta ska 
tolkas. Slutligen kommenterar Migrationsverket uppgiften om att A mår 
psykiskt och fysiskt dåligt efter våldtäkten. I denna del hänvisar 
Migrationsverket till ett vägledande beslut där regeringen uttalat sig om att 
uppehållstillstånd under åberopande av medicinska omständigheter endast 
kan beviljas i undantagsfall. Omständigheterna i detta fall är inte sådana att 
A kan beviljas tillstånd på denna grund. 
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4.4.3 Kommentar till Migrationsdomstolens 
bedömning 

 
I Migrationsdomstolen yrkade A att Migrationsverkets beslut skulle 
upphävas samt att hon skulle beviljas permanent uppehållstillstånd i Sverige 
i egenskap av flykting, alternativt såsom skyddsbehövande i övrigt. I sista 
hand yrkades uppehållstillstånd på humanitära grunder.   
 
Migrationsdomstolen delar Migrationsverkets uppfattning att faderns 
politiska uppfattning och verksamhet inte får anses ha påverkat A: s tillvaro 
till den grad att hon kan vara att anse som flykting av detta skäl. 
Migrationsdomstolen har dock ett helt annat fokus än vad Migrationsverket 
har. Man resonerar kring huruvida A:s politiska uppfattning är otillåten och 
om hon verkligen riskerar förföljelse på grund av sina åsikter i hemlandet, 
eftersom det är detta som krävs för att en person ska få skydd på grund av 
politisk uppfattning. Med utgångspunkt i UD:s rapport "Mänskliga 
rättigheter i Etiopien 2005" konstateras att landets konstitution uppfyller 
kravet på yttrandefrihet, även om inskränkningar förekommer. Etiopien har 
också ratificerat Konventionen om de medborgerliga och politiska 
rättigheterna (ICCPR). Oppositionspartierna erkänns av regeringen och 
tillåts verka under regeringens kontroll. Migrationsdomstolen konstaterar att 
A stödjer Etiopiens största oppositionsparti, men att hon inte har en 
framträdande roll inom partiet. I beslutet skriver Migrationsdomstolen att 
"Hon hyser ingen otillåten politisk uppfattning och hon kan inte ha ansetts 
hindrats att engagera sig politiskt". Faderns tidigare ställning inom den 
numera störtade militärregimen i Etiopien förändrar inte denna bedömning.  
Så eftersom A:s politisk uppfattning, enligt UD:s rapport, inte är att klassa 
som otillåten, verkar Migrationsdomstolen vara av uppfattningen att hennes 
fruktan för följelse inte heller kan vara välgrundad. Det förs dock inget 
resonemang kring rekvisitet välgrundad fruktan.  
 
Trots att A aldrig anfört något yrkande om att hon söker uppehållstillstånd 
på grund av sin politiska uppfattning ägnar Migrationsdomstolen i princip 
hela beslutet åt detta. A:s anförda asylskäl handlar istället om de övergrepp 
och trakasserier hon blivit utsatt för på grund av faderns politiska 
engagemang. Angående de övergrepp A uppger att hon blivit utsatt för 
refereras endast till UD:s rapport: "Etiopiens konstitution från 1994 
tillgodoser flertalet krav på respekt för de mänskliga rättigheterna men att 
ålderdomlig lagstiftning, brist på ekonomiska resurser och demokratiska 
traditioner emellertid påverkar förmågan att svara upp mot de krav som 
ställs. Bristerna har dock erkänts av regeringen, reformer genomförs och 
lagstiftningen är under omarbetande. Kvinnans rättsliga ställning vid 
misshandel eller våldtäkt är uppenbart diskriminerande och enligt 
rapporten rotad i en traditionell syn på kvinnans roll."  
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Det faktum att Etiopiens konstitution tillgodoser flertalet krav på mänskliga 
rättigheter innebär inte att dessa i praktiken följs, vilket rapporten också 
indikerar. Det är oklart vad Migrationsdomstolen egentligen vill peka på när 
den väljer att ta upp detta i sin beslutsmotivering men inte sedan tar vidare 
ställning till vad som står. Den etiopiska statsmakten kan i detta fall indirekt 
göras skyldig för att A inte är tillförsäkrad något effektivt skydd. Lagens 
förarbete stipulerar att hemlandets skydd saknas om den som förföljelsen 
riktas mot inte längre kan sägas åtnjuta statsmaktens beskydd.77 A uppger 
att hon anmält den våldtäkt hon blivit utsatt för men inte fått något gensvar 
från polisen. Detta torde styrka uppfattningen att hon inte skulle vara 
tillförsäkrad ett sådant beskydd som lagen föreskriver. Migrationsdomstolen 
resonerar inte heller kring den eventuella möjlighet att våldtäkten skulle 
kunna vara sanktionerad av de etiopiska myndigheterna utan konstaterar 
bara att det är ett brott som inte utförts av statsmakten och att skydd därför 
ska sökas i hemlandet. Migrationsdomstolen konstaterar vidare att de 
husrannsakningar A blivit utsatt för inte är av så svår karaktär att de utgör 
förföljelse enligt 4 kap 1 § UtlL.  
 
Utan att gå närmare in på det konstateras sedan att A inte heller kan få 
uppehållstillstånd som skyddsbehövande i övrigt eller på grund av 
synnerligen ömmande omständigheter.78  
 
Migrationsverkets riktlinjer om utredning av asylsökande kvinnor 
uppmärksammar att kvinnors politiska engagemang ofta inte är av samma 
karaktär som mäns: "Den sedvanliga asylutredningen och asylprövningen är 
normalt kopplad till metoder och värderingar som är typiska för manliga 
asylsökande. Detta kan gälla t.ex. aktiviteter inom politiska oppositionella 
partier eller deltagande i gerillagrupper. Kvinnors politiska engagemang 
kan ta sig annorlunda uttryck än vad som normalt gäller män men ändock 
skapa en många gånger likvärdig risk och utsatthet - något som bör beaktas 
vid prövningen". Av Migrationsverkets och Migrationsdomstolens 
beslutsmotiveringar framgår inte att några sådana hänsyn har tagits.  
 
  
 

4.5 Fall 5 (UM 2923-07) 

Makarna B och Z reste in i Sverige i september 2006 och ansökte om asyl. 
Deras dotter S föddes i Sverige i november 2006. Asylansökan inlämnades 
för henne också. Migrationsverket avslog deras ansökningar i ett och samma 
beslut. Beslutet överklagades till Migrationsdomstolen som gav bifall och 
beviljade makarna och deras dotter permanent uppehållstillstånd i Sverige.  
 

                                                 
77 SOU 2004: 31, s. 37 
78 Begreppet humantära skäl har i 2006 års lagstiftning ersatts av synnerligen ömmande 
omständigheter enligt 5 kap 6 § UtlL.  
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4.5.1 Bakgrund och yrkanden 

 
Makarna uppgav följande.  De var hemmahörande i Erbil i KRG-styrda 
området i norra Irak. Familjen riskerade att vid ett återvändande till Irak 
utsättas för förföljelse av hedersrelaterad art eftersom de inledde sitt 
förhållande utan godkännande av Z:s familj. De rymde och gifte sig i 
Bagdad. Z:s far och bröder hotade att döda henne eftersom hon dragit skam 
över familjen. Detta eftersom B inte var turkmen.  B:s familj försökte att nå 
förlikning med familjen men utan resultat. Makarna trodde inte att de kunde 
få skydd av landets myndigheter. De ansåg sig inte ha någon möjlighet att 
leva på annan plats i Kurdistan.  
 
 

4.5.2 Kommentar till Migrationsverkets 
bedömning 

 
Till skillnad från de andra fallen beslutar Migrationsverket enligt den nya 
utlänningslagen. 
 
Det faktum att makarna fick ett gemensamt beslut och att de i beslutet 
refereras till som ”de” eller ”makarna” tyder på att Migrationsverket 
tillämpat asylrätten utan att ta hänsyn till den särskilda försiktighet i 
utredningsfasen som riktlinjerna förordar.  I fall då asyl söks tillsammans 
med anhöriga framhålls här betydelsen av att intervjuer och övrig utredning 
genomförs separat.79 Att det är kvinnan som blivit dödshotad av sina 
släktingar gör det särskilt anmärkningsvärt att makarnas asylskäl inte utretts 
var och en för sig.  
 
Migrationsverket har ägnat i stort sett hela sitt beslut åt att redogöra för den 
allmänna situationen i Irak. Med stöd av UD:s rapport ”Mänskliga 
rättigheter i Irak 2005” konstateras att situationen avseende de mänskliga 
rättigheterna i Irak påverkats negativt av det mycket allvarliga 
säkerhetsläget, vilket präglats av tilltagande spänningar mellan olika etniska 
och religiösa grupper. KRG- området  är visserligen, enligt rapporten, 
säkrare än övriga delar av landet men UNHCR avråder stater från att med 
tvång verkställa avvisning till detta område om den sökande inte har 
anhöriga eller annan koppling till området som kan ge tillgång till skydd och 
boende eller liknande. Migrationsverket konstaterar också att den kurdiska 
myndigheten har gjort betydande framsteg vad gäller fördömandet av 
hedersmord. Strafflindring förekommer inte för dessa brott och ett 
omfattande opinionsarbete bedrivs. (Country of Origin Information Report, 
2006)  
 

                                                 
79 Utlänningshandboken 40.1, s. 13 
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Den individuella prövningen av makarnas asylskäl är i det närmaste 
obefintlig. Det faktum att Z är kvinna uppmärksammas inte i beslutet och 
därmed nämns inte några hänvisningar till rapporter om kvinnors situation i 
Irak. Att den kurdiska myndigheten har gjort betydande framsteg vad gäller 
fördömandet av hedersmord, vilket nämns i beslutsmotiveringen, säger inte 
något om hur situationen för kvinnor i Irak är i realiteten. 
 
Hur Migrationsverket kommer fram till att de hot makarna åberopat att de 
utsatts för har sin grund i omständigheter som faller utanför 
flyktingbestämmelsen, redovisas inte. En närmare utredning av 
allvarligheten i de hot Z uppger att hon utsatts för har Migrationsverket låtit 
bli att redogöra för, eller inte utrett överhuvudtaget. Kanske menar man att 
hoten inte är av sådan art och omfattning att de uppfyller kraven för 
förföljelse enligt utlänningslagen. Detta skulle i så fall förklara varför man 
inte brytt sig om att redogöra för rekvisitet välgrundad fruktan.  
 
Vad gäller skyddsbehov i övrigt konstaterar Migrationsverket att makarna 
kan vända sig till landets myndigheter för de hot de uppger att de blivit 
utsatta för. Migrationsverket anser att myndigheterna har både vilja och 
förmåga att ingripa mot enskilda som utför kriminella handlingar. Denna 
uppfattning verkar bl. a. grunda sig på Migrationsverket egen rapport från 
en resa i den kurdiska regionen 2005. I denna konstateras att det finns även 
verksamma medlingsinstitutet i landet där omkring 80 % av fallen löses.  
Verket anser även att familjen bör kunna undgå sina problem genom att 
bosätta sig på annan ort i det KRG-styrda området i norra Irak.  
Makarna har inte heller uppgett sådana skäl som kan anses vara synnerligen 
ömmande. 
 
Vid överklagandet till Migrationsdomstolen ändrade B och Z sina yrkanden 
till att de och deras dotter skulle beviljas uppehållstillstånd som 
skyddsbehövande i övrigt. Makarna vidhöll vad de tidigare anfört men 
tillade i huvudsak följande. De saknade anhöriga, boende, arbete och andra 
skyddsmöjligheter i KRG-området. De kunde inte bosätta sig på annan ort i 
norra Irak eftersom Z:s familj då skulle hitta dem. Z anförde att hennes far 
sagt till B:s far att han skulle döda henne. Hon var säker på att de skulle 
bränna henne om hon återvände. Hon anförde också att inget i praktiken 
hände med de som begick hedersmord. Myndigheterna kunde inte skydda 
henne eftersom de fortfarande var under uppbyggnad. Det hänvisades till en 
rapport från oktober 2006 där det framgick att det trots åtgärder var många 
kvinnor som inte fick skydd eller hjälp när det gällde hedersmord.  
Migrationsverkets bestridande av bifall till överklagandet gick i huvudsak ut 
på följande. Makarna hade inte uttömt möjligheten att få skydd av irakiska 
myndigheter. Den kurdiska myndigheten hade gjort betydande framsteg vad 
gällde fördömandet av hedersmord, däribland förekom inte längre 
strafflindring för dessa brott, och ett omfattande opinionsarbete bedrevs.  I 
denna del hänvisades till samma rapport från 2006, och Migrationsverkets 
egen rapport från 2005, ”Utredningsresa i den kurdiska regionen i Irak”.  
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Jag anser att Migrationsverket här borde närmare motivera vad för slags 
skydd myndigheterna skulle ha förmåga att erbjuda makarna. I de fall Z och 
hennes familj skulle återvända till Irak och anmäla hedersrelaterad 
brottslighet till polisen i hemlandet skulle det vara svårt för henne att bevisa 
att risk för övergrepp föreligger - om inte övergreppen redan skett. I 
praktiken är det väldigt svårt att erhålla skydd för brott som ännu inte 
begåtts. Det faktum att den kurdiska myndigheten gjort betydande framsteg 
i fördömandet av hedersmord betyder inte att brotten ändå inte begås. Att 
hedersmördare döms enligt lagstiftningen i hemlandet utesluter inte 
omedelbart risk att utsättas för hedersmord. För makarna att bevisa att 
hemlandsmyndigheterna inte är kapabla att erbjuda skydd förefaller som 
högt ställt, med tanke på svårigheten att kunna bevisa något som inte ännu 
hänt.  
 

4.5.3 Kommentar till Migrationsdomstolens 
bedömning 

 
Migrationsdomstolen väljer att lyfta fram en betydligt mörkare bild än 
Migrationsverket av den rådande situationen i Irak, och lägger denna till 
grund för sin bedömning.  Källorna som används skiljer sig inte. Enligt 
rapporten ”Country of Origin Information report Iraq” från 2006, har viktiga 
framsteg gjort för att höja medvetenheten om hedersrelaterat våld i Irak men 
ändå har det under senaste tiden skett en ökning av kvinnlig dödlighet till 
följd av olyckor eller brott i den kurdiska regionen. Migrationsverkets egen 
rapport från en resa i den kurdiska regionen i Irak från 2005 vittnar om 
svårigheterna för unga flickor och pojkar vars föräldrar inte godkänner 
äktenskap. Migrationsdomstolen hänvisar också till ett dokument publicerat 
2006 av UNHCR. I ett avsnitt berättas om svårigheterna att flyga inom 
landet för irakiska asylsökande i de centrala och södra delarna av Irak på 
grund av det utbredda våldet, osäkerheten och överträdelserna av de 
mänskliga rättigheterna i dessa regioner.  
 
Utan att kommentera eller utreda makarnas individuella asylskäl närmare 
konstateras att de  ”får anses ha lämnat en sammanhängande berättelse 
som i allt väsentligt är fri från motsägelser eller överdrifter”. 
Migrationsdomstolen anser att B och Z gjort sannolikt att de vid ett 
återvändande kan komma att utsättas för sådana övergrepp som anges i 4 
kap 2 § första stycket 1. UtlL och beviljar permanent uppehållstillstånd till 
makarna och deras barn. Någon redogörelse för lagens rekvisit görs inte. 
Inte heller redogörs det för varför flyktingbestämmelsen inte är aktuell.  
Hela beslutet tycks vila på den lägesrapport om Irak som förmedlas via 
källorna som använts, och att det inte kan anses ha framkommit att de av 
myndigheterna i KRG- området kan skyddas gentemot sådana övergrepp 
som makarna beskrivit. Det interna flyktalternativet nämns som en icke 
realistisk möjlighet till undanröjande av risk för övergrepp, men diskuteras 
inte närmare.   
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4.6 Fall 6 (UM 328-06) 

I detta fall ansökte S, en kvinna från Iran, om uppehålls- och arbetstillstånd 
under åberopande av rätt till asyl, samt att hon skulle beviljas 
flyktingförklaring och resedokument. Migrationsverket avslog hennes 
ansökan men Migrationsdomstolen biföll det överklagade beslutet och 
beviljade ansökan om uppehållstillstånd i Sverige.  
 

4.6.1 Bakgrund och yrkanden 

 
S uppgav följande. Vid ett återvändande till Iran riskerade hon att utsättas 
för förföljelse på grund av sin politiska uppfattning.  Sedan 1998 hade hon 
varit engagerad i frågor som av myndigheterna uppfattades som kritiska mot 
regimen och mot islamska värderingar. Detta ledde till en husrannsakan där 
regimkritiskt material beslagtogs i hennes bostad. S uppmanades också att 
avstå från att skriva sin avhandling kring morden i Kerman där ett antal 
ungdomar dödades på grund av att de ansetts bedriva ett osedligt leverne. 
Trots detta hade hon fortsatt sin forskning. I juli-augusti 2004 greps hon av 
underrättelsetjänsten ”Etelaat Movazi” och fördes till en lokal där hon 
förhördes om sina efterforskningar om händelserna i Kerman. S släpptes tre 
dagar senare efter att hon skrivit under en förbindelse att upphöra med 
forskningen. Vid ett återvändande till Iran riskerade hon bestraffning i form 
av fängslande, tortyr och avrättning.  
 
 

4.6.2 Kommentar till Migrationsverkets 
bedömning 

 
Migrationsverkets beslutsmotivering fokuserar på S:s trovärdighet.  
I utlänningslagens förarbeten anges att beviskraven ej ska vara för högt 
ställda utan att den sökandes berättelse ska godtas om den framstår som 
sannolik och trovärdig.80 Detta säger egentligen inte särskilt mycket om hur 
myndigheterna kommer att bedöma fallen, eftersom det inte nämns något 
om vad som krävs för att en berättelse ska anses vara just sannolik och 
trovärdig.  Mycket utrymme lämnas på så vis åt myndigheternas godtycke 
och det ”lågt” ställda beviskravet förefaller, enligt mig, ganska tandlöst.  
I detta beslut baseras ”sannolik och trovärdig” främst på faktorer som: 
 

                                                 
80 Prop 1996/97:25, s. 98 
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1. S  har vågat ladda ned förbjudet och regimkritisk material och 
förvarat detta och andra känsliga handlingar fult tillgängligt i sin 
bostad 

2. S:s syster har inte haft några som helst problem med myndigheterna 
trots att hon varit bosatt i samma lägenhet 

3. S har valt att stanna kvar i Iran i fem månaders tid efter att 
husrannsakan ägde rum 

 
Migrationsverket ifrågasätter inte S:s engagemang rörande kvinnofrågor, 
inte heller verkar man ifrågasätta de myndighetsingripande hon utsatts för 
innan husrannsakan. Hela avslaget baserar sig på ovanstående punkter.  
Den uppkomna fruktan för förföljelse efter inträffandet av den uppgivna 
husrannsakan diskuteras inte trots att det inte är en förutsättning att 
förföljelsen redan har ägt rum för att en förföljelserisk ska anses föreligga. 
Däremot ska en sådan omständighet utgöra en del av underlaget för en 
framåtsyftande riskbedömning.81 Jag tolkar det som att Migrationsverket 
menar att S bort förutse risken för en husrannsakan och därför inte hålla sig 
med regimkritiskt material i sin bostad, för att verka trovärdig i sin 
berättelse. Eftersom fallet avgörs på S:s bristande trovärdighet behöver 
verket inte gå in och diskutera rekvisiten i lagen.  
 
I beslutets inledning redogörs kort för Irans låga MR-profil enligt UD:s 
rapport ”Mänskliga rättigheter i Iran 2004” . Där konstateras att ”En 
försämring synes i flera avseenden ha skett efter parlamentsvalen i februari 
2004, i synnerhet gällande yttrandefriheten. Avrättningar, inhumana straff 
och godtyckliga frihetsberövanden förekommer och känslan av otrygghet är 
utbredd. Det iranska rättssystemet präglas av opålitlighet, oförutsägbarhet 
och korruption.” Detta diskuteras dock inte vidare i Migrationsverkets 
beslut. 
 
Slutligen skriver Migrationsverket att S ej är att anse som flykting enligt 3 
kap 2 § och att hon inte heller gjort sannolikt att hon vid ett återvändande 
skulle riskera sådan bestraffning eller annan omänsklig eller förnedrande 
behandling att hon är i behov av skydd enligt 3 kap 3 § samma lag.  
 
Vid överklagandet till Migrationsdomstolen tillade S i huvudsak följande. 
Hon uppfattade inte att det fanns en risk med att ha det regimkritiska 
materialet i sin bostad. I så fall hade hon gjort sig av med det. Anledningen 
till att systern inte utsatts för några repressalier från myndigheternas sida 
måste varit att det tydligt framgick vem det förbjudna materialet tillhörde. 
Hon lämnade inte Iran omedelbart efter husrannsakan eftersom hon de första 
två till tre månaderna befann sig i ett tillstånd av chock och inte visste hur 
hon skulle agera. Efter hand förstod hon att faran var för stor för att hon 
skulle kunna stanna i Iran och började planera att lämna landet. Denna 
planering tog viss tid. Migrationsverket bestred ändring av beslutet och 
framförde samma argument som tidigare. 
 

                                                 
81 SOU 2004:31, s. 32 
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4.6.3 Kommentar till Migrationsdomstolens 
bedömning 

 
Både Migrationsverket och Migrationsdomstolen fokuserar i sina 
beslutsmotiveringar på trovärdigheten i S:s asylskäl. Vad jag finner 
intressant här, och som bekräftar den något godtyckliga bedömningen av att 
en berättelse är  ”sannolik och trovärdig” , är att på de punkter 
Migrationsverket anser att S brister i trovärdighet anser 
Migrationsdomstolen att det är just detta som höjer trovärdigheten i S 
berättelse. Migrationsdomstolen fäster avseende vid att S asylberättelse är 
nyanserad och inte innehåller några direkta överdrifter. Det faktum att S har 
haft regimkritiskt material i sin bostad trots dess uppenbara förenande med 
risker, är en sådan inkonsekvens i agerande som inte påverkar 
trovärdigheten i berättelsen. Att systern inte drabbats av några konsekvenser 
efter uppgiven husrannsakan är också en omständighet som 
Migrationsdomstolen anser snarare stärker trovärdigheten i berättelsen.  
 
Liksom Migrationsverket hänvisar Migrationsdomstolen också till UD:s 
rapport ”Mänskliga rättigheter i Iran 2005” som bekräftar en mycket 
otillfredsställande bild av rättssäkerheten i landet. Det uppmärksammar att S 
inte agerat politiskt i konventionell mening men att hennes engagemang i ett 
samhälle som Iran ändå kan uppfattas som kritik mot myndigheternas 
politik och metoder. På detta sätt har man försökt frångå den traditionella 
synen på politiskt motstånd som kan prägla asylutredningen.  
 
Migrationsdomstolen konstaterar till sist, utan att gå närmre in på rekvisiten 
i lagen, att det inte kan råda någon tvekan om att S hyser en sådan 
välgrundad fruktan för förföljelse från de iranska myndigheterna att hon 
uppfyller kriterierna för flyktingskap enligt utlänningslagen.  
 
 

4.7 Fall 7 (UM 72-06) 

I detta fall ansökte M, en kvinna från Marocko, om asyl, flyktingförklaring 
och resedokument. Migrationsverket avslog ansökan. M överklagade 
beslutet till Migrationsdomstolen som gav bifall och beviljade M permanent 
uppehållstillstånd, flyktingförklaring samt resedokument. 
 

4.7.1 Bakgrund och yrkanden 

 
M uppgav följande. Vid upprepade tillfällen hade hon blivit misshandlad av 
sin bror. Två gånger hade hon sökt sig till polisen men inte blivit tagen på 
allvar. M var gravid. Fadern till barnet hade hon haft ett förhållande med 
under sommaren i Sverige. Han hade uppehållstillstånd i Sverige men 
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befann sig för närvarande i Frankrike. M var säker på att hon riskerade 
döds- eller kroppsstraff eller att utsättas för tortyr, vid ett återsändande till 
Marocko. 
 
I kompletterande inlagor från det offentliga biträdet återfanns fotografier på 
M:s mor som visade att hon fått blåmärken efter misshandel samt ett intyg 
där det framgick att M var gravid i tredje månaden. 
 

4.7.2 Kommentar till Migrationsverkets 
bedömning 

 
Migrationsverket konstaterar inledningsvis att de allmänna förhållandena i 
Marocko inte kan anses utgöra grund för asyl och ägnar därefter hela nästa 
stycke åt att förklara hur besvärlig situationen är för kvinnor i Marocko.  
Beslutet fokuserar på de ansatser som under den senaste tiden gjorts i 
Marocko för att stärka skyddet för kvinnor i utsatta situationer. Det 
konstateras att diskriminering av kvinnor kvarstår i lag och tradition men att 
sexuellt våld och dito trakasserier mot kvinnor på senare tid har 
uppmärksammats. Marockos MR- minister har nyligen upprättat ett program 
för ett nätverk av centra för juridisk och psykologisk hjälp åt kvinnor och 
barn i behov av stöd.  Så kallade ”kvinnohus” har upprättats och likaså en 
UNESCO- professur betitlad ”Kvinnan och hennes rättigheter ”, vilken är 
den första i ett muslimskt land. Detta säger dock ingenting om det skydd M 
som kvinna faktiskt kan erbjudas i dagsläget.  
 
Vidare är Migrationsverkets inställning att vid konflikter mellan familjer 
och andra hotelser eller trakasserier från enskilda ska problemen i första 
hand lösas med hjälp av myndigheterna i hemlandet. Migrationsverkets 
påstående om att marockanska myndigheter inte skulle vara oförmögna eller 
ovilliga att erbjuda skydd, baserar sig troligen på de ansatser som gjort i 
landet. Detta trots att M åberopat att hon gått till polisen två gånger utan att 
bli tagen på allvar.  
 
Att M vistats i Frankrike under en tid innan hon ansökte om asyl i Sverige, 
anser Migrationsverket, påverka trovärdigheten i hennes asylskäl. 
Migrationsverket bedömer också M asylberättelse som mindre trovärdig 
eftersom hon vistats i Frankrike och Sverige under en lång tid innan hon 
ansökte om asyl. Varför detta påverkar trovärdigheten i hennes asylskäl 
utvecklas inte närmare.  
 
Migrationsverket konstaterar slutligen kortfattat att de skäl M åberopat inte 
är sådana att hon kan anses vara flykting eller skyddsbehövande i övrigt 
enligt lagens bemärkelse. Skälen till detta behandlas under en och samma 
rubrik. Rekvisiten i lagen omnämns inte. Särskilt uppmärksammas att hon 
inte åberopat några politiska skäl. Huruvida M kan vara skyddsbehövande 
enligt 3 punkten i 3 kap UtlL, dvs. könsbestämmelsen i 1989 års lag, 
diskuteras däremot inte. 
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Vid överklagandet av beslutet vidhöll M sina tidigare anförda skäl samt 
tillade i huvudsak följande: Brodern hade inte ens blivit förhörd angående 
misshandeln. M:s mor och syster bodde ännu tillsammans med brodern och 
han fortsatte att trakassera och misshandla dem. Sedan mars 2005 var hon 
sambo med D i Sverige och hon hade anpassat sig väl till de nya 
förhållandena. Hon och D hade ett seriöst förhållande och planerade för 
framtiden.  
 
Migrationsverket bestred bifall till överklagandet och hänvisade till UD:s 
rapport om de mänskliga rättigheterna i Marocko 2005, i avsnittet gällande 
kvinnors förbättrade situation i landet.  
 
. 

4.7.3 Kommentar till Migrationsdomstolens 
bedömning 

 
Av beslutsmotiveringarna i fallen är Migrationsdomstolens den mest 
välskrivna. Migrationsdomstolen går grundligt igenom flyktingparagrafens 
rekvisit tillsammans med M:s åberopade asylskäl och i varje del görs 
referenser till rapporter och förarbeten.  Istället för att fokusera på de 
reformer som under den senare tiden förstärkt skyddet för kvinnor i landet 
beskriver Migrationsdomstolen, med hänvisning till UD:s rapport, ett land 
där den starkes vilja ofta står över lagen och där det faktiska skyddet för 
svaga grupper som kvinnor, barn och fattiga är bristande.  
Man poängterar att förföljelse kan ta sig uttryck i bl.a. fysiskt eller psykiskt 
våld inklusive sexuellt våld samt könsspecifika handlingar och hänvisar till 
UNHCR:s riktlinjer för internationellt skydd avseende könsrelaterad 
förföljelse och för skyddsgrunddirektivet (Rådets direktiv 2004/83/EG).  
 
Det konstateras att rekvisitet välgrundad fruktan också inkluderar ett 
framtida riskbedömande, dvs. fruktan anses vara välgrundad om det med 
hänsyn till den asylsökandes personliga förhållanden och förhållanden i 
hemlandet finns anledning att anta att sökanden kan komma att utsättas för 
förföljelse vid ett återvändande.  
 
Vad gäller skyddet marockanska myndigheter kan erbjuda M hänvisar 
Migrationsdomstolen till lagens förarbeten: ”…förföljelse som sker inom 
den privata sfären kan utgöra grund för flyktingskap beroende på de motiv 
som ligger bakom statens oförmåga eller ovilja att ge skydd. Vidare anges 
att en person, som riskerar att bli utsatt av enskilda för förföljelse på grund 
av kön eller sexuell läggning, i vissa fall vägras skydd i hemlandet som en 
uppenbar följd av rådande politiska, sociala, religiösa och kulturella 
strukturer, vilka i detta sammanhang får sägas innefatta det som benämns 
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könsmaktstruktur. I sådana fall kan personen vara att betrakta som 
flykting”.82 
 
Trots att inget egentligen nytt framkommer vid överklagandet väljer 
Migrationsverket och Migrationsdomstolen att gå olika vägar. 
Migrationsverket finner det faktum att M vistats i Frankrike under en tid 
innan hon sökte asyl som negativt för hennes trovärdighet, medan 
Migrationsdomstolen godtar hennes förklaring. Båda instanser tar upp UD:s 
rapport om mänskliga rättigheter i Marocko, men väljer att fokusera på olika 
saker i rapporten. Migrationsverket skriver en motivering som anknyter 
väldigt lite, nästan ingenting, till M:s åberopade asylskäl. Migrationsverket 
baserar sin inställning att landets myndigheter skulle vara villiga och 
förmögna att erbjuda skydd, på att det under senare tiden gjorts ansatser för 
att stärka kvinnors skydd i Marocko. I Migrationsdomstolen beslut utgår 
man från M:s personliga förutsättningar, det faktum att hon är kvinna och 
vad det i realiteten innebär för hennes möjligheter till skydd i ett samhälle 
som Marocko. Sedan prövas flyktingparagrafens rekvisit mot M:s 
asylberättelse. Slutligen utreder Migrationsdomstolen vilken grund den 
fruktade förföljelsen är hänförligt till, och gör bedömningen att den 
förföljelse M riskerar har sin grund i att hon är kvinna i ett samhälle som gör 
det svårt om inte omöjligt för henne att värja sig mot våld och övergrepp 
inom familjen och erhålla effektivt skydd. Sammantaget finner 
Migrationsdomstolen att det som M fruktar vid ett återvändande till 
Marocko utgör allvarliga kränkningar av hennes mänskliga rättigheter och 
är att anse som förföljelse i utlänningslagens mening. Migrationsdomstolen 
undersöker också, med hjälp av lagens förarbeten, M:s möjligheter till intern 
flykt. Med hänsyn till hennes erfarenheter, hennes låga utbildning och 
utsatta situation som ensam kvinna samt stöd av vad som anges i UD:s 
rapport, anser inte Migrationsdomstolen att det kan krävas av M att hon 
skulle kunna bosätta sig i en annan del av Marocko för att undkomma 
broderns trakasserier.  
 
 

4.8 Beslutsanalys 

 
I detta avsnitt kommer jag inte så mycket gå in på de specifika fallen utan 
istället försöka hitta mönster som går att skönja i alla de sju presenterade 
besluten. Syftet är att i detta kapitel ha en övergripande syn på de 
analyserade besluten. I samtliga ansökningar har Migrationsverket gett 
avslag. Anledningen till detta är att jag medvetet valt ärenden som 
överklagats till andra instans. I ett av fallen återförvisades ärendet till 
Migrationsverket för förnyad handläggning. Migrationsdomstolen har 
beviljat uppehållstillstånd till fyra av de resterande sex kvinnorna som 
överklagat sina beslut. Tre av kvinnorna har fått flyktingsstatus och en har 
fått uppehållstillstånd som skyddsbehövande i övrigt. Ingen av kvinnorna 
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har fått uppehållstillstånd på grund av synnerligen ömmande 
omständigheter. 
 
Jag ska nedan sammanfatta vilka faktorer som lett till att Migrationsverket 
och Migrationsdomstolen beviljat uppehållstillstånd samt skrivit 
avslagsbeslut. 
 
 

4.8.1 Beviljandena 

 
I de fall Migrationsdomstolen beviljat uppehållstillstånd enligt 
flyktingbestämmelsen i 4 kap 1§ grundar sig dessa i huvudsak på följande. 
 

1. Migrationsdomstolen har tagit hänsyn till att de sökande är kvinnor 
och resonerat kring den särskilt utsatta positionen som kvinnor har i 
respektive hemländer.  

2. Migrationsdomstolen har tagit hänsyn till förhållandena i hemlandet 
utan att särskilda hänsyn tagits till att den sökande är kvinna.  

 
I det fall Migrationsdomstolen beviljade uppehållstillstånd på grund av att 
den sökande uppfyllt kriterierna om skyddsbehövande i övrigt enligt  
4 kap 2 §, grundade detta beslut sig i huvudsak på förhållanden i sökandes 
hemland utan att särskilda hänsyn togs till att sökanden var kvinna.  
 
 

4.8.2 Avslagen 

 
Migrationsverket har avslagit samtliga ärenden. Ett fall återförvisades till 
Migrationsverket för förnyad prövning. I andra prövningen hade sökanden 
ändrat sina yrkanden och Migrationsverket beviljade uppehållstillstånd. 
Migrationsverkets avslag har i huvudsak grundats på följande. 
 

1. Migrationsverket har ansett att de sökande kan erhålla skydd från 
hemlandets myndigheter. 

2. Migrationsverket har inte ansett att den sökande har tillräckliga 
asylskäl.  

3. Migrationsverket har inte ansett att någon förföljelserisk föreligger 
objektivt sett (ej välgrundad fruktan)  

4. Migrationsverket har ansett att den sökande kan undkomma 
förföljelse genom intern flykt  

5. Migrationsverket har ansett att de sökandes asylskäl inte uppfyller 
kraven på trovärdighet  

 
Migrationsdomstolens avslagsbeslut grundar sig i huvudsak på följande.  
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1. Migrationsdomstolen har ansett att den sökandes asylskäl inte 
uppfyller kraven på trovärdighet.  

2. Migrationsdomstolen har inte ansett att den sökande har tillräckliga 
asylskäl. 
 
 

4.8.3 Sammanfattning  

 
En av de vanligaste orsakerna till att kvinnorna fått avslag på sina 
ansökningar hos Migrationsverket har varit att de blivit hänvisade till 
hemlandets myndigheter. Dessa anses i många fall ha både vilja och 
förmåga att bereda skydd mot förföljelse. I det fall när en kvinna uppgett att 
hon blivit våldtagen av just myndighetspersonen hänvisades kvinnan till 
myndigheterna ändå, med motiveringen att det var enskilda tjänstemän som 
utförde dåden. I ett annat fall uppger en kvinna att hon anmält övergrepp till 
myndigheter i sitt hemland två gånger utan att få någon respons. Trots detta 
hänvisar Migrationsverket till myndigheterna.  
 
En annan vanlig orsak till Migrationsverkets avslag grundar sig i att verket 
inte ansett att den sökande har asylskäl som ryms inom utlänningslagens 
flyktingbestämmelse. Detta verkar logiskt eftersom besluten togs med 1989 
års lagstiftning då förföljelse på grund av kön eller sexuell läggning inte 
rymdes inom flyktingbestämmelsen utan var en av grunderna i 
bestämmelsen om skyddsbehövande i övrigt. Graden av förföljelse som 
krävdes var dock densamma då som i nuvarande lag. Värt att notera är att 
könsbestämmelsen i 1989 års lag inte tagits upp till diskussion i någon av de 
presenterade fallen. Detta är intressant eftersom det torde vara samma 
personer som skyddades av dåvarande bestämmelsen om skyddsbehövande i 
övrigt som idag skyddas av flyktingbestämmelsen.  
 
I det fall där kvinnan har uppgett politisk verksamhet har avslaget hänvisats 
till bristande trovärdighet.  
 
I Migrationsdomstolen har avslagen hänvisats till bristande trovärdighet 
respektive till att den sökande inte ansetts ha haft sådana asylskäl att de varit 
tillräckliga i utlänningslagens mening.  
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5 Diskussion 

I uppsatsen har sju asylsökandes ärenden och deras väg från 
Migrationsverket till Migrationsdomstolen presenterats. Syftet har varit att 
undersöka myndigheternas beslutsmotiveringar. Eftersom studien bygger på 
sju av mig utvalda fall kan jag naturligtvis inte komma till några slutsatser 
om hur myndigheter generellt hanterar kvinnors asylansökningar och vad 
det är som gör att en kvinna får stanna i Sverige och en annan inte.  
Detta arbete vill försöka visa hur mycket hänsyn myndigheterna tagit till det 
faktum att de sökande som jag presenterat är kvinnor och jag har i samtliga 
beslut försökt skärskåda hur myndigheterna hanterat begreppet kön i 
asylprövningen. Nedan ska jag försöka besvara de frågor jag ställde 
inledningsvis i kapitel 4.  
 
 

5.1 Beslutsmotiveringarna 

 
Generellt sett är de analyserade besluten väldigt kortfattade i sina 
motiveringar. I de fall den sökande fått avslag på sin ansökan förs i de flesta 
fall inte överhuvudtaget eller väldigt kortfattat resonemang om huruvida den 
sökande istället kan vara skyddsbehövande i övrigt. Görs detta hänvisas det 
antingen till landets myndigheter eller till det interna flyktalternativet. 
Ordentliga motiveringar till varför uppehållstillstånd enligt paragrafen om 
skyddsbehövande i övrigt inte varit aktuell ges sällan av vare sig 
Migrationsverket eller Migrationsdomstolen.  
 
På grund av att resonemang kring de olika rekvisiten i både flykting- och 
skyddsbehövandeparagrafen ofta utelämnas, råder det oklarhet i exakt hur 
myndigheten resonerat när de kommit fram till sina beslut. Överlag visas 
stor tilltro till den landinformation som finns att tillgå, främst hänvisas det 
till UD:s rapporter om de mänskliga rättigheterna i de olika länderna. Enligt 
min uppfattning överskuggar detta ofta den individuella prövningen av 
kvinnornas asylskäl, dvs. en utredning av den sökandes personlighet, 
bakgrund, profil, inflytande, förmögenhet och erfarenheter, som i 
beslutsmotiveringarna kommenteras kortfattat eller uteblir helt. För att 
säkerställa genusperspektivet i asylprövningen bör kvinnans asylberättelse 
analyseras mot bakgrund av kvinnans specifika situation i hemlandet, 
inklusive förekomsten av könsdiskriminerande lagar, policys liksom 
könsdiskriminerande lagtillämpning och olika former av könsrelaterat våld. 
I vilken mån sådana hänsyn tas framgår nästan aldrig av besluten.   
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5.2 Bektande av att de sökande är kvinnor 

 
I Migrationsverkets beslut har verket i någon bemärkelse redogjort för 
kvinnans situation i hemlandet i tre av de sju besluten. I ett av fallen görs en 
utförlig redogörelse av kvinnans situation under en särskild rubrik. I de 
andra görs en kortfattad redogörelse av förekomsten av exempelvis 
könsstympning eller hedersmord, men inte av kvinnans möjlighet att 
exempelvis erhålla skydd av hemlandets myndigheter. Ofta konstateras det 
att den allmänna situationen i landet inte är sådan att den kan grunda rätt till 
uppehållstillstånd.  
 
I två av fallen för Migrationsverket resonemang kring politisk uppfattning.  
Riktlinjerna uppmärksammar att det vid prövningen bör beaktas att kvinnors 
politiska engagemang ofta inte är av samma karaktär som mäns men ändå 
kan skapa en likvärdig risk och utsatthet. Några sådana beaktanden återfinns 
inte i Migrationsverkets beslutsmotiveringar.  
 
När sökanden överklagar Migrationsverkets beslut görs i många fall tillägg 
till asylberättelsen. I de fall där Migrationsverket i sitt beslut inte gjort 
någon redogörelse alls för kvinnans situation i hemlandet är det vanligt att 
en sådan redogörelse istället görs, om än mycket kortfattat, vid bestridandet 
av ett sådant överklagande.  
 
I Migrationsdomstolens beslut tas det i någon mån i beaktande att den 
sökande är kvinna i fyra av de sex besluten. I de fall där 
Migrationsdomstolen berör uppgifter om kvinnans politiska uppfattning 
görs i ett av fallen ett försök att frångå den traditionella synen på politiskt 
motstånd som man i beslutsmotiveringen menar kan prägla asylutredningen, 
utan att för den skull gå in på att den sökande är kvinna.  
 
I några av fallen har Migrationsverket tydligt brustit i efterföljandet av sina 
egna riktlinjer. I ett fall anger Migrationsverket att den sökandes 
trovärdighet minskar i och med att uppgifter om sexuellt utnyttjande 
inkommit först senare i utredningen. Riktlinjerna skriver tydligt att man bör 
ta hänsyn till att kvinnor som har blivit utsatta för övergrepp inte alltid är 
benägna att berätta om dessa på grund av skam eller rädsla för att släktingar 
ska få reda på övergreppen.  I ett annat fall brister Migrationsverket i 
efterföljandet av riktlinjerna genom att inte utreda en man och hustrus  
asylskäl individuellt. De hänvisas till antingen som ”de” eller ”makarna”. 
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5.3 Asylskäl och juridisk grund 

 
Mitt intryck är att den juridiska grund som de sökande i de presenterade 
fallen vill åberopa oftast framstår som otydlig. Sällan är det som åberopas 
som asylskäl anpassat till juridisk grund.  Oftast redogörs det bara för den 
sökandes asylskäl i ansökan, dvs. den asylsökande kvinnans berättelse om 
vad som hänt i hemlandet och vad som föranlett hennes flykt. 
 
När en sökande kommer till Migrationsverket ansöker om asyl ombeds 
denne berätta om varför han eller hon söker asyl. I de fall Migrationsverket 
anser att asylskäl finns förordnas ett offentligt biträde som ska hjälpa den 
sökande att komplettera sin ansökan och därefter kallas den sökande till det 
offentliga biträdet för att de tillsammans ska gå igenom asylskälen. 
Asylutredningen som biträdet genomför ska ligga till grund för inlagan som 
sänds till Migrationsverket. (se ovan 2.1.1) I de fall jag analyserat är i de 
flesta fall inte heller denna inlaga mer specifik om vilken eller vilka 
lagparagrafer som den sökande vill åberopa.  
 
Sex av de sju fallen bedömer Migrationsverket enligt den äldre 
utlänningslagen, men vid överklagandet till Migrationsdomstolen bedöms 
samtliga fall enligt utlänningslagen från 2006, där förföljelse på grund av 
kön inryms i flyktingbestämmelsen. Eftersom de flesta av asylberättelserna i 
de av mig analyserade fallen innehåller inslag av våld eller hot om våld, är 
jag förvånad att yrkandet bara i ett av fallen tydligt preciserats till förföljelse 
på grund av kön, särskilt med tanke på skillnaden det innebär att få 
flyktingstatus jämfört med att få uppehållstillstånd som skyddsbehövande i 
övrigt. 
 
Om Migrationsverket och Migrationsdomstolen inte har några specifika 
asylgrunder att förhålla sig till öppnar det upp för att skriva 
beslutsmotiveringar som egentligen inte säger någonting.  Frasen 
”Migrationsverket bedömer att du inte är flykting i den mening som avses i 
4 kap 1 §” förekommer ofta utan en motivering till varför. Genomgången av 
rekvisit har då uteblivit helt och hållet. Hade det offentliga biträdet hjälpt de 
sökande att precisera exakt vilka paragrafer de åberopar och argumenterat 
mer ingående för varför varje paragraf skulle vara mer tillämplig på deras 
fall, skulle Migrationsverket och Migrationsdomstolen tvingas att ta 
ställning till yrkandena på ett mer utförligt sätt och det skulle vara betydligt 
lättare att som läsare se mönster och förstå vad det enskilda beslutet grundar 
sig på. 
 
 

5.4 Avslutande kommentar 

2006 ändrades utlänningslagen och flyktingparagrafen inrymmer nu också 
skyddsgrunden förföljelse på grund av kön eller sexuell läggning. Därmed 
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har asylsökande kvinnor fått en mer framskjuten roll i den svenska 
asyllagstiftningen vilket också var avsikten. För en kvinna som åberopade 
förföljelse enligt könsbestämmelsen i 1989 års lagstiftning innebar detta ett 
mindre förmånligt skydd jämfört med om uppehållstillstånd gavs med stöd 
av någon av grunderna i den dåvarande flyktingbestämmelsen. I kritiken 
mot lagen framfördes att skyddsbestämmelserna till stor del överlappade 
varandra och att det faktum att de gav olika starkt skydd i praktiken ledde 
till rättsförluster för de asylsökande. 83 I den genomförda studien tycker jag 
mig se tendenser som kan föranleda en liknande kritik. Eftersom ett sådant  
fokus lagts på de könsrelaterade aspekterna av förföljelsen i nuvarande 
lagstiftning kan de utsatta kvinnorna på ett annat sätt göra rättsförluster. I de 
fall jag analyserat förs sällan tillfredsställande resonemang om huruvida den 
sökande uppfyllt kriterierna i bestämmelsen om skyddsbehövande i övrigt, 
när uppehållstillstånd enligt flyktingbestämmelsen inte kunnat ges. Den 
sökande går då miste om det skydd hon skulle kunna ha rätt till enligt 4 kap 
2 § p. 1 UtlL. Det är riktigt att individen får sitt fall prövat enligt den 
bestämmelse som ger det starkaste skyddet, men inte på bekostnad av att 
rätten till det senare skyddet bortfaller. Och även om den juridiska grund på 
vilken den asylsökande söker uppehållstillstånd sällan preciseras i fallen, för 
myndigheterna ändå bara resonemang kring könsbestämmelsen i 
flyktingparagrafen, trots att uppehållstillstånd enligt paragrafen om 
skyddsbehövande i övrigt kanske skulle vara mer aktuell i det specifika 
fallet. Jag tror det finns en risk att myndigheterna ibland ”fastnar”  på den 
nya skyddsgrunden förföljelse på grund av kön eller sexuell läggning på ett 
sätt som inte alltid gynnar de asylsökande kvinnorna. Enligt min mening hör 
detta ihop med den fråga jag ställde inledningsvis i uppsatsen. Jag ville 
undersöka om lagändringen bidragit till att myndigheterna i ett försök att 
anpassa skyddsgrunden förföljelse på grund av kön till den unika situationen 
inte bidragit till att skapa en enhetlig praxis på området. För att närma mig 
ett svar på den frågan skulle jag behövt ett mycket större underlag för analys 
men jag kan ändå se att det förekommer stor inkonsekvens i de fall jag 
analyserat. I två av de enligt flyktingbestämmelsen beviljade fallen 
förekommer uppgifter om könsrelaterade kränkningar. I det ena fallet anser 
Migrationsdomstolen det stå klart att den förföljelse kvinnan blivit utsatt för 
är av sådan intensitet att den är att betrakta som förföljelse på grund av kön, 
men något resonemang kring rekvisitet välgrundad fruktan förs inte trots att 
detta är en förutsättning för att erhålla flyktingstatus. I det andra fallet 
däremot gör Migrationsdomstolen en väldigt tydlig genomgång av den 
sökandes asylskäl, lagens rekvisit och situationen i hemlandet.  Givetvis är 
det viktigt att det görs tydligt också vad beviljanden till fullo grundar sig på.  
 
Frågan är om det, i dessa fall, går att avgöra om diskursen ändrats sen 
lagändringen trädde i kraft. De asylsökande kvinnorna presenterar överlag 
inte sina yrkanden annorlunda före och efter lagändringen. De offentliga 
biträdena har bara i enstaka fall hjälpt de asylsökande att anpassa sina 
asylskäl till grunden förföljelse på grund av kön. Beslutsfattarna däremot 
uppvisar stor benägenhet att anpassa asylskälen till grunden förföljelse på 
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grund av kön, men överlag är besluten ofullständiga i sina motiveringar och 
bara i ett fall går det att hävda att diskursen verkligen förändrats.  
Migrationsdomstolen tar visserligen i alla fall utom ett i någon mån hänsyn 
till att den sökande är kvinna, ofta genom att hänvisa till hur situationen för 
kvinnor ser ut i hemlandet, men den individorienterade och genusmedvetna 
prövningen av kvinnornas asylskäl saknas och besluten strider sedan i övrigt 
i de flesta fall med motiven till lagstiftningen, riktlinjer och konventioner. 
På detta sätt är det möjligen så att oförutserbarheten i asylprocessen kan ha 
ökat för kvinnor sedan lagändringen genomfördes. I min mening är den 
bristfälliga genomgången av lagens rekvisit det största hotet mot den 
rättsäkra prövningen av de asylsökandes åberopade asylskäl. Överlag är det 
otydligt vad besluten grundar sig på. Om tillfredsställande 
beslutsmotiveringar saknas kan det i mina ögon aldrig bidra till att skapa en 
enhetlig praxis och då kan lagändringen i praktiken inte heller ha den 
betydelse som lagstiftaren önskade.   
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