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Summary  

Using a feminist jurisprudence perspective, this essay examines the 

differences in requirements to prove one’s identity in asylum cases and 

family reunification cases. The starting point is that today, more men 

acquire residence permits on asylum grounds, and more women on family 

reunification grounds. The central issue that is investigated is whether the 

rules for seeking and obtaining a residence permit in Sweden are better 

adapted to the life conditions of refugee men than those of refugee women. 

Previous research has investigated problems that can arise when the 

demands on proving one’s identity have been set too high, as well as argued 

for the need of an increased use of a gender perspective when shaping 

asylum regulations. However, the two angles have not been combined 

before in Swedish jurisprudence. Arguments used to lower evidentiary 

demands in asylum cases could also be used to lower them in family 

reunification cases, but this has not been done. By showing how the 

legislators and precedent forming judiciaries have argued for the shaping of 

the regulations, and then applying a comprehensive view on the respective 

possibilities of refugee men and women to migrate to Sweden from conflict 

areas, the regulations appear better adapted to the life conditions of men 

than those of women. In order to reach the aim that everyone should be 

treated equally regardless of their gender, Swedish migration laws should be 

adapted to better mitigate the factors that prevent refugee women’s equal 

access to residence permits in Sweden, including the evidentiary demands 

on proving one’s identity in family reunification cases. 



 2 

Sammanfattning  

Uppsatsen behandlar utifrån ett genusrättsvetenskapligt perspektiv de 

skillnader som finns i kraven att styrka sin identitet i 

uppehållstillståndsärenden på grund av asyl respektive anknytning, med 

utgångspunkt i att fler män får uppehållstillstånd på grund av asyl och fler 

kvinnor på grund av anknytning. Den centrala fråga som behandlas är 

huruvida reglerna för att söka och erhålla uppehållstillstånd i Sverige är 

bättre anpassade efter flyktingmäns livsvillkor än flyktingkvinnors. Tidigare 

forskning har behandlat hur det kan uppstå problem när krav på att kunna 

styrka sin identitet ställs alltför höga, såväl som behovet av ökad 

användning av genusperspektiv när asylregler utformas, men de två 

vinklarna har inte kombinerats förut inom svensk rättsvetenskap. Argument 

som använts för att sänka beviskravet i asylärenden skulle också kunnat 

användas för att sänka beviskravet i anknytningsärenden i vissa fall, men det 

har inte gjorts. Genom att visa hur lagstiftarna och den prejudikatbildande 

instansen argumenterat för regleringens utformning och därefter anta en 

helhetssyn på mäns och kvinnors respektive förutsättningar att migrera till 

Sverige från områden där de utsätts för skyddsgrundande behandling så 

framstår regleringen som mer anpassad efter mäns livsvillkor än kvinnors. 

För att uppnå målet att alla ska behandlas lika oberoende av kön så bör 

migrationslagstiftningen i högre grad anpassas till flyktingkvinnors reella 

förutsättningar att söka olika uppehållstillstånd i Sverige och att uppfylla 

deras respektive beviskrav.  
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1   Inledning    

1.1   Problemformulering  

Av de cirka 60 miljoner människor som är på flykt i världen idag, så är 

ungefär hälften kvinnor1.2 Av de personer som fick uppehållstillstånd i 

Sverige på grund av asyl under 2016 var 40% vuxna män och 23% vuxna 

kvinnor.3 Att fler män än kvinnor får asyl i Sverige har uppmärksammats i 

media.4 Bristen på genusperspektiv i asylprocesser har kritiserats av bland 

annat Röda Korset.5 Däremot är det ungefär dubbelt så många kvinnor som 

män som får uppehållstillstånd i Sverige på grund av anknytning. Om vi ser 

till gruppen som får uppehållstillstånd på grund av anknytning till personer 

med asylgrunder är skillnaden ännu större; 2016 fick 4 182 vuxna kvinnor 

uppehållstillstånd på grund av anknytning till personer med asylgrunder, 

medan motsvarande siffra för vuxna män var 1 529.6  

Bernd Parusel, forskare på Delegationen för migrationsstudier 

DELMI, hävdade 2016 i en intervju med Expressen att familjeåterförening 

fungerar som en motvikt till asylinvandringen vad gäller könsfördelningen 

bland invandrare.7 Trots detta kan vi se en snedfördelning mellan könen i 

det större perspektivet. Gruppen som får uppehållstillstånd på grund av 

anknytning är väsentligt mycket mindre än den som får på grund av asyl; 39 

032 personer jämfört med 71 571 år 2016. Om vi lägger ihop grupperna som 

under 2016 fick uppehållstillstånd på grund av asyl med de som fick 

uppehållstillstånd på grund av anknytning till en person som fått asyl, så är 

antalet kvinnor 21 214 personer, och män 30 650.8 Även om man räknar 

med de som kommer på anknytningsgrunder är det alltså väsentligt fler män 

                                                
1 För definition av ”kvinnor” och ”män”, se avsnitt 1.4.2. 
2 UNHCR, Global Trends – Forced Displacement in 2015 s. 53. 
3 Migrationsverket, Beviljade uppehållstillstånd 2016.  
4 Se t.ex. Okpu; Lundberg Andersson; Marçal; Kleberg. 
5 Röda Korset, Genusperspektiv – i asylprocessen och vid återvändandet. 
6 Migrationsverket (not 3).  
7 Okpu.  
8 Migrationsverket (not 3).  
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än kvinnor som kommer till Sverige genom uppehållstillstånd på grund av 

asyl och anknytning.  

 Det har lett till att vissa uttryckt oro över konsekvenserna av 

att få en ojämn könsfördelning i befolkningen.9 Mönstret upprepas också i 

andra länder, och Kanada beslutade 2016 att landet skulle sluta ta emot 

asylansökningar från ensamkommande män, och tar numera endast emot 

kvinnor, barn och familjer.10 Är förutsättningarna att få uppehållstillstånd i 

Sverige mer anpassade efter flyktingmäns livsvillkor än efter 

flyktingkvinnors11? Många olika faktorer kan bidra till skillnaden, och det är 

omöjligt att undersöka allihop inom ramen för en kandidatuppsats. Jag 

fokuserar på en skillnad mellan processerna för att få asyl jämfört med att få 

uppehållstillstånd på grund av anknytning, nämligen skillnaden i kraven på 

att kunna visa vem man är.  

 

1.2   Syfte    

Uppsatsens syfte är att visa på hur utformningen av migrationslagstiftningen 

påverkar flyktingmän och flyktingkvinnors respektive möjligheter att få 

uppehållstillstånd i Sverige, genom att undersöka skillnaderna i kraven på 

att kunna styrka sin identitet i de två processtyperna.   

                                                
9 Se t.ex. Lundberg Andersson.  
10 Arenander. 
11 Ordet ”flykting” används i denna uppsats med samma betydelse som används i UNHCR, 
Global Trends – Forced Displacement in 2015, s. 54: Personer som faller under 1951 års 
konvention angående flyktingars rättsliga ställning, 1967 års protokoll angående flyktingars 
rättsliga ställning, the Organisation of African Unity (OAU) Convention Governing the 
Specific Aspects of Refugee Problems in Africa (1969), de som erkänns enligt UNHCR:s 
stadga, personer som får ”kompletterande skydd”, d.v.s. personer som inte är kvalificerade 
för skydd enligt internationell flyktingrätt men är kvalificerade för skydd enligt nationell, 
regional eller internationell rätt på grund av att de annars riskerar att skadas, personer som 
har fått tillfälligt skydd, samt personer som är i flyktingliknande situationer men av någon 
anledning inte anses vara flyktingar enligt något av ovanstående dokument. Skälet till att 
denna definition används är att det är den som används i den befintliga statistiken om 
könsfördelningen i det totala antalet flyktingar i världen.  
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1.3   Frågeställningar  

•   Hur ser kraven på att kunna styrka sin identitet ut för att kunna få 

uppehållstillstånd i Sverige på grund av asylskäl respektive på grund 

av anknytning enligt gällande rätt? 

•   Hur har skillnaderna motiverats? 

•   Vad ser vi om vi med hjälp av ett genusperspektiv placerar 

regleringarna i deras strukturella kontext?  

 

1.4   Teori,  metod  och  material  

Uppsatsen består av två delar: en rättsutredning och en 

genusrättsvetenskaplig del som kontextualiserar gällande rätt. Eftersom 

delarna besvarar olika frågor kräver de olika teori, metod och material. 

Därför behandlas teori, metod och material för respektive del separat.  

1.4.1   Teori,  metod  och  material  för  
rättsutredningen  

För att utreda vad gällande rätt ställer för krav på att styrka sin identitet i 

asyl- och anknytningsärenden används en rättsdogmatisk metod. 

Rättsdogmatisk metod, även kallad juridisk metod, innebär att en abstrakt 

och generell rättsregel appliceras på en konkret situation, genom att lagen 

tolkas med hjälp av rättskälleläran. Rättskälleläran anger vilka rättskällor 

som bör användas i en viss fråga, hur de ska viktas mot varandra och hur de 

ska tolkas.12 De rättskällor som erkänns inom svensk rätt är lagstiftning, 

praxis från högsta instanser, lagförarbeten, och akademisk rättsvetenskaplig 

litteratur, även kallad doktrin.13 Metoden är passande för att synliggöra hur 

en regel är utformad, samt vad lagstiftaren uttalat om avsikten med 

                                                
12 Korling och Zamboni s. 278. 
13 Korling och Zamboni s. 21. 
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utformningen. Detta gör den lämplig för att besvara de två första 

forskningsfrågorna som beskrivits ovan.  

I rättsutredningsdelen består materialet av de relevanta 

rättskällorna på området, det vill säga nationell lagtext, EU-rättslig 

lagstiftning, internationella överenskommelser, förarbeten, vägledande 

praxis, samt juridisk doktrin. Förordningar och myndighetsföreskrifter 

används i den mån de tillkommit efter att regeringen och Migrationsverket 

delegerats normgivningsmakt av riksdagen i enlighet med 8 kapitlet 

regeringsformen (1974:152).  

 

1.4.2   Teori,  metod  och  material  för  att  redogöra  
för  den  strukturella  kontexten  

För uppsatsens andra del, där regleringen problematiseras ur ett 

genusperspektiv, används en genusrättsvetenskaplig teori och metod och 

materialet anpassas därefter. Inom genusrättsvetenskap ses rätten inte som 

något givet, utan som en historisk och samhällelig produkt skapad av 

människor, och som ett uttryck för maktrelationer. Den är inte ett logiskt 

sammansatt, objektivt och abstrakt idésystem som existerar i sig själv, utan 

utgör en konkret maktordning med konkreta effekter på människors liv. Den 

förändras över tid och föds ur olika tiders politiska debatter och beslut. 

Därför innehåller den också motsägelser, uttryck för olika intressen och 

kolliderande värderingar.14  

Genusrättsvetenskap som fält utvecklades ur en kritik mot att 

rätten inte levde upp till målet om könslig likabehandling, och att den inte 

gav lösningar på problem som var relevanta för kvinnor.15Anledningen till 

att det är viktigt att synliggöra och utgå från i just gruppen kvinnors 

förutsättningar och erfarenheter är att det är nödvändigt för att kunna 

värdera hur väl rätten motverkar ojämlikhet mellan könen.16 Att tala om 

                                                
14 Korling och Zamboni s. 275 f. 
15 Korling och Zamboni s. 276. 
16 Korling och Zamboni s. 276. 
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”könen” och med det referera till en binär uppdelning mellan ”män” och 

”kvinnor” är egentligen en förenkling av en mer komplex verklighet. Det är 

en problematisk förenkling, eftersom den osynliggör såväl intersexpersoner 

som transpersoner vars kön inte överensstämmer med deras juridiska kön.17 

Den strukturella ojämlikheten mellan de personer som har det juridiska 

könet ”man” och det juridiska könet ”kvinna” är dock ett allmänt erkänt 

faktum, och det är denna betydelse av kön som uppsatsen utgår från.  

 Jämställdhet mellan könen har formulerats som en rättsprincip 

på både nationell och internationell nivå, men det räcker inte att lagen är 

könsneutralt formulerad om det inte tas åtgärder för att uppnå jämställdhet i 

praktiken.18 Liksom det framgår av 1 kap 4 § diskrimineringslagen 

(2008:567) så kan tillämpning av en bestämmelse som framstår som 

könsneutral ändå vara indirekt diskriminering om den i praktiken särskilt 

missgynnar personer med ett visst kön. Det är dock inte diskriminering om 

bestämmelsen har ett berättigat syfte och de medel som används är lämpliga 

och nödvändiga för att uppnå syftet.  

Att använda en genusrättsvetenskaplig metod innebär att 

rättssubjektet ses som en social individ i relation till andra människor, 

istället för en könsneutral fri individ som endast agerar utifrån egennytta. 

Rättssubjektet har alltid ett kön samt en etnisk och social tillhörighet och är 

aldrig helt fritt att hävda enbart sin egna intressen eftersom människor är 

beroende av varandra. Varje individs fri- och rättigheter begränsas av andra 

individers fri- och rättigheter och är därför enligt Svensson ”att anse som 

avvägningsnormer och inte som individuella fri- och rättigheter”.19 

 I sin artikel Myten om vad den könsneutrala skatterätten kan 

göra för jämställdheten hävdar Åsa Gunnarsson att skattelagstiftningen inte 

är utformad efter kvinnors livsvillkor. Hon menar att om man istället för att 

titta på lagens könsneutrala ordalydelse ser till dess innehåll och 

inkomstfördelande effekter, så finns det mycket som tyder på att den är 

könsdiskriminerande i strukturell mening. Om en förutsätter att alla 

                                                
17 För vidare läsning, se Gothlin s. 8 f. 
18 Gunnarsson och Svensson s. 64. 
19 Svensson, Genusforskning inom juridiken s. 26. 
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människor är autonoma och jämlika, och att rationellt handlande endast 

baseras på egenintresse, så är lagstiftningen könsneutral. Gunnarsson menar 

dock att kvinnliga livsvillkor inte enbart formas av marknadskrafter, utan att 

de i avgörande utsträckning påverkas av familjerelationer. För att anlägga 

ett genusperspektiv på skatterätten föreslår Gunnarsson därför en helhetssyn 

på produktion och reproduktion.20 

 En liknande metod tillämpas i denna uppsats. För att 

undersöka i vilken grad den del av migrationslagstiftningen som denna 

uppsats behandlar är anpassad efter kvinnors livsvillkor i lika stor grad som 

efter mäns livsvillkor, antas en helhetssyn på flyktingmäns och 

flyktingkvinnors respektive förutsättningar att migrera till Sverige. I den 

genusrättsvetenskapliga delen används därför ett bredare material för att 

sätta rätten i en kontext. Uppsatsens andra del är en metastudie där frågorna 

undersöks genom att material lyfts in från litteratur, statistiska 

undersökningar, vetenskapliga artiklar, och rapporter från icke-statliga 

organisationer.21 

 

1.5   Tidigare  forskning  

Annika Lagerqvist Veloz Roca har i sin bok Gränsöverskridande: En 

förvaltningsrättslig knäckfråga utforskat problematik kring kraven på att 

kunna styrka sin identitet i familjeåterföreningsärenden, särskilt i den 

situation som uppstår för de som kommer från länder vars ID-handlingar 

inte godkänns av Migrationsverket.22 Aspekter av asylprocessen har 

studerats ur ett genusperspektiv av bland annat Maria Bexelius och Jane 

Freedman, men då med fokus på andra frågor än just beviskraven för 

identitet i olika uppehållstillståndsärenden. Istället har de kritiserat bland 

annat att formuleringen av vad som är skyddsgrundande behandling är mer 

                                                
20 Gunnarsson s. 487 f. 
21 Korling och Zamboni s. 276. 
22 Lagerqvist Veloz Roca, s. 59-99. 
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anpassad efter den sortens förföljelse som män utsätts för.23 Freedman har 

även åskådliggjort kvinnors svåra situation längs flyktvägen till Europa.24  

  

1.6   Avgränsningar  

Gällande rätt för att söka uppehållstillstånd på grund av anknytning kommer 

att behandlas i den mån den används som ett sätt för flyktingar att få en 

laglig väg till Sverige. Därför behandlas inte gällande rätt för när någon 

söker anknytning efter inresa till Sverige. Förutsättningarna för att söka asyl 

som kvotflykting kommer inte heller behandlas, eftersom det i 

sammanhanget är en marginell fråga. Av de 71 571 beviljade 

uppehållstillstånden på grund av asyl 2016 gick endast 1889 till 

kvotflyktingar. 25  

Uppsatsen utgår från följande mönster: en familj bestående av 

mamma, pappa och eventuella barn utsätts för någon form av 

skyddsgrundande omständigheter i sitt hemland. De väljer att sända en 

person i förväg till Europa på irreguljär väg för att söka asyl, med avsikten 

att de andra senare ska kunna komma efter genom familjeåterförening. 

Utifrån siffrorna som presenterats i avsnitt 1.1 är det sannolikt att en vuxen 

man skickas. Då de källor som presenterats under avsnitt 1.1 ger stöd för att 

fler män tar sig till Sverige och söker asyl medan fler kvinnor kommer till 

Sverige genom anknytning, så anser jag att avgränsningen är lämplig.  

Eftersom utrymmet för en kandidatuppsats är begränsat kommer jag 

inte undersöka de aspekter av identitets- och passkrav som gäller om en 

anknytningsperson är EES-medborgare.  

                                                
23 Se t.ex. Bexelius s. 57-63; Freedman, Gendering the international asylum and refugee 
debate, s. 69-108. 
24 Freedman, Engendering Security at the Borders of Europe: Women Migrants and the 
Mediterranean ’Crisis’. 
25 Migrationsverket (not 3).  
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2   Rättsutredning  

 

2.1   Den  tillfälliga  lagen  

Förra året infördes lagen (2016:752) om tillfälliga begränsningar av 

möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige26, som begränsar möjligheten 

att få uppehållstillstånd i Sverige ner till miniminivå enligt EU-rätten och 

internationella konventioner.27 Den begränsar särskilt rätten till 

familjeåterförening – i princip bara de som får flyktingstatusenligt 4 kap 1§ 

utlänningslagen (2005:716), UtlL, har denna rätt. De flesta som får asyl i 

Sverige får det som alternativt skyddsbehövande enligt 4 kap 2§ UtlL28. Det 

har pekats ut som en risk att lagen kan resultera i att skyddssökande i större 

utsträckning kommer att välja att fly med hela familjen, och att fler barn 

kommer åka i gummiflottar över Medelhavet, med de risker som det 

innebär.29 Hur exakt den nya lagen kommer påverka statistiken kring vilka 

som söker och erhåller uppehållstillstånd på grund av asyl respektive 

familjeåterförening återstår att se. 

 

2.2   Identitet  i  asylärenden  

2.2.1   Passkravet  

Som huvudregel ska en utlänning enligt 2 kap 1 § UtlL ha pass för inresa 

och vistelse i Sverige. Enligt 5 kap 18 § UtlL så får inte uppehållstillstånd 

bifallas efter inresa, men andra stycket undantar flyktingar och andra 

skyddsbehövande. Alla asylsökande utom kvotflyktingar söker asyl när de 

                                                
26 Härefter benämnd som ”den tillfälliga lagen”. 
27 Prop. 2015/16:174 s. 1.  
28 Migrationsverket, Avgjorda asylärenden beslutade av Migrationsverket, 2016.  
29 Röda Korset, Nya lagen på två minuter.  
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redan är på svenskt territorium. Då är passkravet för inresa inte relevant. 

Passkravet för vistelse återstår, men asylsökande har rätt att få sitt ärende 

prövat även om de inte har ett pass som uppfyller kraven. I det svenska 

asylförfarandet inleds ett ärende en ansökan inlämnas, vilket framgår av 4 

kap 3 § och 5 kap 18 § UtlL. När ett ärende väl har inletts har 

Migrationsverket som förvaltningsmyndighet utredningsansvar i ärendet.30 

Om den asylsökande beviljas uppehållstillstånd så ska Migrationsverket 

utfärda ett främlingspass om sökanden inte har någon handling som gäller 

som pass och saknar möjlighet att skaffa en.31 När utlänningen fått ett 

främlingspass anses hen uppfylla passkravet för vistelse.  

2.2.2   Identitetskravet  

Inom asylrätten är en grundläggande princip att den sökande ska 

göra sitt behov av skydd sannolikt, och av det följer att identiteten också ska 

göras sannolik.32 Utgångspunkten ska i alla ärenden om uppehållstillstånd 

vara att identiteten ska styrkas.33 Men eftersom skyddsbehövande personer 

ansetts sällan ha förmåga att styrka alla sina påståenden med bevisning, så 

tillämpas bevislättnadsregeln tvivelsmålets fördel. Regeln innebär att om 

den sökandes berättelse i allmänhet framstår som trovärdig och det inte 

finns goda skäl att anta motsatsen, så ska den godtas som sann även om den 

inte är bevisad i sin helhet.34  

Identitetsbegreppet har ingen legal definition, men enligt 

förarbetena till lagen (2001:82) om svenskt medborgarskap, MedbL, ska 

personens namn, ålder och som huvudregel, deras medborgarskap ingå. Om 

det råder oklarhet om medborgarskapet på grund av omständigheter som 

personen inte råder över, till exempel om hemlandet har oklara 

                                                
30 Jfr 8 § förvaltningsprocesslagen (1971:291), FPL; MIG 2006:1. 
31 UtlL 2 kap 1 a §. 
32 MIG 2007:9; Prop. 1996/97:25 s. 98. 
33 Prop. 1997/98:178 s. 10. 
34 artikel 196 i UNHCR:s handbok om fastställande av flyktingars rättsliga ställning; artikel 
4.5 i rådets direktiv 2004/83/EG av den 29 april 2004 om miniminormer för när 
tredjelandsmedborgare eller statslösa personer skall betraktas som flyktingar eller som 
personer som av andra skäl behöver internationellt skydd samt om dessa personers rättsliga 
ställning och om innehållet i det beviljade skyddet; MIG 2006:1; Prop. 1996/97:25 s. 98. 
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bestämmelser om medborgarskap, så kan detta dock bortses från.35 Denna 

definition av identitet har också befästs i praxis.36  

Diesen menar att förvaltningsdomstolarna saknar en 

konsekvent tillämpning av olika beviskrav och att det därför kan vara svårt 

att dra någon slutsats om vad respektive uttryck innebär exakt. Om vi antar 

att ”sannolik” betyder samma inom förvaltningsrätt och straffrätt, så kan vi 

jämföra vad som sägs om beviskravet inom straffrätten: ”sannolika skäl” är 

det lagstadgade beviskravet för frihetsberövande, vilket är en relativt stark 

brottsmisstanke. På en numerisk skala sägs ”sannolik” motsvara en frekvens 

på 75%. Utfallet är alltså säkert i tre av fyra fall.37  

Enligt Migrationsöverdomstolen, MiÖD, är en person som 

ansöker om uppehållstillstånd skyldig att visa upp de identitetshandlingar 

hen har för prövningsmyndigheten.38 Det anses dock inte vara rimligt att 

kräva kontakter med myndigheter i hemlandet för att en asylsökande ska 

klarlägga sin identitet.39 Principen om fri bevisprövning innebär att det är 

tillåtet att ta upp vilka bevis som helst. Det är sen upp till domstolarna att 

värdera vad den åberopade bevisningen tillför till utredningen.40 ”Ställt 

utom rimligt tvivel” tillämpas inom straffrätten och brukar bevisteoretiskt 

beskrivas som svensk rätts strängaste bevisnivå. Den kan dock uppnås 

endast genom en muntlig utsaga, även om den enligt HD i så fall måste vara 

alltigenom trovärdig.41 Detta innebär att det också borde räcka med en 

muntlig utsaga för att uppnå det lägre beviskravet sannolikt. 

När trovärdigheten i en utsaga har bedömts har MiÖD fäst stor 

vikt vid att berättelsen är sammanhängande och att det inte finns några 

motstridiga uppgifter, samt att berättelsen inte förändras under 

asylprocessens gång.42 Vidare har bland annat kunskapsfrågor och 

språkanalys använts för att ge stöd till uppgifter om den sökandes 

                                                
35 Prop. 1997/98:178 s. 8. 
36 MIG 2010:17.  
37 Diesen s. 223.  
38 MIG 2007:15. 
39 Migrationsverket, Rättsligt ställningstagande angående kraven på klarlagd identitet och 
pass i ärenden om uppehållstillstånd – SR 44/2016, s. 2. 
40 Jfr. 35 kap 1 § rättegångsbalken (1942:740) jämte 30 § FPL. 
41 NJA 2010 s. 671; NJA 2009 s. 447 I och II med hänvisningar. 
42 Se t.ex. MIG 2007:12; MIG 2007:33. 
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medborgarskap och hemvist.43 I praxis går det sällan att utläsa exakt vilken 

bevisning som presenteras i ett ärende och hur bevisvärderingen gjorts. I 

asylärenden flyter bedömningen av om sökanden gjort sin identitet sannolik 

ofta ihop med om skyddsbehovet gjorts sannolikt. Ett exempel på detta är 

MIG 2007:9 där MiÖD menar att den sökande inte gjort sin identitet 

sannolik i och med att han inte lyckats göra sin påstådda tjänstgöring i 

armén sannolik.  

I MIG 2007:12 slog domstolen först fast att 

prövningsordningen i asylmål ska vara sådan, att domstolen bedömer om 

sökanden gjort sin identitet sannolik, och därefter prövar asylskälen. Efter 

att ha konstaterat att sökanden inte lyckats göra sin identitet sannolik gick 

MiÖD i MIG 2007:12 ändå vidare till att pröva skyddsskälen mot det land 

sökanden uppgett sig vara medborgare i. Ansökningen avslogs inte på grund 

av oklar identitet, utan med motiveringen av att sökanden inte gjort sina 

skyddsskäl sannolika.  

 

2.3   Identitet  i  anknytningsärenden  

2.3.1   Passkravet  

Enligt MiÖD så ska prövningsordningen av en ansökan från utlandet om 

uppehållstillstånd på grund av anknytning vara att det först prövas om 

identitetskravet och passkravet är uppfyllda, och om båda de frågorna 

besvaras jakande ska de materiella grunderna för anknytningen prövas.44 

Reglerna för hur passkravet ska uppfyllas återfinns i UtlL, såväl som i 

utlänningsförordningen (2000:97), UtlF, och i Migrationsverkets 

föreskrifter.45 Passkravet för inresa kan antingen uppfyllas genom att den 

                                                
43 MIG 2012:1. 
44 MIG 2011:11. 
45 Riksdagen har delegerat normgivningsmakt till regeringen att meddela föreskrifter om i 
vilka fall svenska myndigheter får utfärda pass för utlänningar enligt 2 kap 2 § 1 st UtlL. 
Regeringen har delegerats makt att bemyndiga Migrationsverket att meddela föreskrifter 
om vilka handlingar som får godtas som pass, och regeringen har delegerat makten till 
Migrationsverket enligt 2 kap 2 § 2 st UtlL respektive 2 kap 22 § UtlF. 
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sökande uppvisar ett hemlandspass som uppfyller Migrationsverkets krav, 

eller i vissa fall genom att Migrationsverket utfärdar främlingspass enligt 2 

kap 1 a § UtlL, vilket de enligt förarbetena kan göra om det behövs för att 

möjliggöra en resa till Sverige.46  

Kraven som hemlandspass måste uppfylla för att bli godkända 

finns i 2 kap 4-6 §§ UtlF. Det ska vara en ID-handling som är utfärdad av en 

behörig myndighet i det land där innehavaren är medborgare. Det ska finnas 

uppgifter om medborgarskap, fullständigt namn, födelsedatum, födelseort, 

handlingens giltighetstid, och innehavarens namnteckning. Det ska även 

uppgivas vilken myndighet som har utfärdat handlingen, vilken giltighet 

handlingen har för resa till Sverige, och det ska finnas ett välliknande 

fotografi av innehavaren. Handlingen måste tillåta återresa till hemlandet 

eller inresa i tredje land, och den ska vara avfattad på svenska, danska, 

norska, engelska, franska, italienska, spanska eller tyska, eller vara försedd 

med en bestyrkt översättning till något av de språken. Enligt 

Migrationsverket ska den också vara utfärdad ”i behörig ordning och med 

en noggrann kontroll av identiteten”.47 Om det finns särskilda skäl så kan en 

resehandling enligt 2 kap 5 § UtlF godtas som hemlandspass även om 

namnteckning saknas, eller om den är författad på ett annat språk än de 

nämnda och en bestyrkt översättning saknas. Det finns även andra 

undantagsregler för barn under fem år i samma paragraf. Enligt 2 kap 5 § 3 

st ska dock alltid innehavarens identitet kunna fastställas med stöd av 

handlingen.    

 Huruvida en sökande kan undgå att uppvisa hemlandspass, och 

istället få ett främlingspass utfärdat, beror på hur långt uppehållstillstånd 

anknytningen i fråga skulle kunna ge rätt till. Enligt 2 kap 1§ UtlF så 

behöver utlänningar som har permanent uppehållstillstånd inte ha pass för 

vistelse, och inte heller personer vars uppehållstillstånd är tidsbegränsade på 

grund av den tillfälliga lagen.  

                                                
46 Prop. 2013/14:217 s. 42. 
47 Migrationsverket, Rättsligt ställningstagande angående kraven på klarlagd identitet och 
pass i ärenden om uppehållstillstånd - SR 44/2016 s. 15. 
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Permanent uppehållstillstånd på grund av anknytning utfärdas 

inte idag. Men de personer som skulle kunnat få permanent 

uppehållstillstånd innan den tillfälliga lagen och vars uppehållstillstånd är 

tidsbegränsat endast på grund av den är alltså undantagna från passkravet 

för vistelse. Tidigare så skulle permanent uppehållstillstånd kunnat ha varit 

aktuellt om det rört sig om anknytning mellan makar eller sambor, om de 

sammanbott i hemlandet en längre tid eller om det på annat sätt framgått att 

förhållandet varit väl etablerat, till exempel genom att de haft barn 

tillsammans.48 I så fall finns inte passkravet för vistelse, och då gäller endast 

passkravet för inresa, och det uppfylls i dessa fall genom att ett 

främlingspass utfärdas i det fall identitetskravet är uppfyllt.  

  Om det enligt reglerna som gällde innan den tillfälliga lagen 

endast skulle kunnat bli tal om tillfälligt uppehållstillstånd så måste den 

sökande ha hemlandspass vid tidpunkten för tillståndets beviljande, och som 

huvudregel måste det vara giltigt under hela den tid då tillståndet ska gälla, 

enligt 4 kap 23 § UtlF. MiÖD slog 2011 fast att en ansökan om 

uppehållstillstånd kan avslås redan på grunden att sökanden saknar pass i de 

fall då endast tillfälligt uppehållstillstånd49 kunde komma på fråga.50 Detta 

mildrades dock i och med MIG 2016:6 där MiÖD gjorde en 

proportionalitetsavvägning mellan den sökandes och hennes 

familjemedlemmars intresse av att leva tillsammans å ena sidan och de 

samhälleliga intressena som kräver ett klarläggande av identitet å andra 

sidan, innan de avslog ansökan. MiÖD:s användning av 

proportionalitetsbedömningar kommer att beskrivas nedan. Vi kan hur som 

helst dra slutsatsen av MIG 2016:6 att en ansökan inte kan avslås endast på 

grunden att den sökande inte har något pass, eftersom en 

proportionalitetsbedömning ändå måste göras.  

 

                                                
48 UtlL 5 kap 8 § tillsammans med 3 § och 3 a §. 
49 Vars tidsbegränsning inte beror på den tillfälliga lagen.   
50 MIG 2011:11. 
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2.3.2   Identitetskravet  

För att främlingspass ska kunna utfärdas måste den sökande uppfylla 

identitetskravet. Beviskravet är som huvudregel styrkt. Detta står ingenstans 

uttryckligen i UtlL, men det framgår av förarbetena till inkorporeringen av 

rådets direktiv 2003/86/EG av den 22 september 2003 om rätt till 

familjeåterförening, familjeåterföreningsdirektivet, att det krävs att 

sökandens identitet är fastställd och det påstådda släktskapsförhållandet är 

styrkt för att uppehållstillstånd på grund av familjeåterförening ska 

beviljas.51 Detta har också befästs i praxis.52  

Ibland nämns beviskraven ”klarlagd” och ”fastställd” i 

identitetssammanhanget i anknytningsärenden. MiÖD har i MIG 2016:6 

slagit fast att dessa ord i beviskravshänseende är synonymer till ”styrkt”. 

”Styrkt” är en högre bevisnivå än ”sannolikt”. Starkare bevisning krävs för 

att uppfylla beviskravet. Till skillnad från fallet med ”sannolikt” finns ingen 

uttalad procentsats för ”styrkt”. På en skala mellan olika beviskrav placerar 

Diesen ”styrkt” över ”sannolikt”, och strax under ”ställt utom rimligt 

tvivel”.53 Lagerqvist Veloz Roca har argumenterat för att beviskravet 

”styrkt” i identitetssammanhanget, i och med de mycket specifika krav som 

uppställs på att uppvisa handlingar, kan sägas ha passerat ”ställt utom 

rimligt tvivel” i bevisnivå då den senare kan uppnås endast genom en 

muntlig utsaga.54  

Enligt SOU:n till inkorporeringen av 

familjeåterföreningsdirektivet så kan identiteten och släktskapsförhållandet 

styrkas genom att sökanden uppvisar handlingar som födelseattester, 

personbevis och ID-kort.55 På grund av principen om fri bevisprövning är 

det möjligt att styrka sin identitet på andra sätt, om sökanden är oförmögen 

att presentera handlingar som skulle vara tillräckliga för att uppnå 

beviskravet. Istället kan identiteten styrkas med hjälp av en eller flera var 

                                                
51 SOU 2002:13 s. 211; Prop. 2005/06:72 s. 68-69. 
52 Se t.ex. MIG 2011:11. 
53 Diesen s. 225. 
54 Lagerqvist Veloz Roca s. 73 
55 SOU 2002:13 s. 211. 
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för sig otillräckliga handlingar, som sammantaget med övriga 

omständigheter kan anses utgöra tillräcklig bevisning.56  

Personer från vissa länder kan ha särskilt svårt att frambringa 

handlingar som Migrationsverket anser vara tillräckliga för att styrka 

identiteten. Migrationsverket har publicerat hur de bedömer 

identitetshandlingar utfärdade i Afghanistan, Irak, Somalia, Eritrea, och för 

statslösa palestinier. Sammanfattningsvis accepteras ID-handlingar i 

varierande grad som tillräckliga för att styrka identiteten om de är utfärdade 

i Irak, Eritrea, eller av palestinska myndigheter. Handlingar utfärdade i 

Somalia efter januari 1991, eller Afghanistan anses vara av alltför enkel 

beskaffenhet och är aldrig tillräckliga för att styrka identiteten. De argument 

som Migrationsverket använder för att inte godkänna vissa ID-handlingar är 

till exempel att de inte har säkerhetsdetaljer som går att kontrollera, att de är 

lätta att förfalska, och att det inte görs en tillfredsställande identitetskontroll 

i samband med att de utfärdas. 57 

I de fall personen inte kan styrka sin identitet med skriftliga 

handlingar så kan muntliga uppgifter från sökanden och nära anhöriga, samt 

eventuella uppgifter från tidigare ansökningar och referensdossierer 

användas.58 För att kunna åberopa uppgifter från nära anhöriga krävs att den 

anhörige är svensk medborgare och själv har en godtagbar 

identitetshandling att visa upp. Den anhöriges relation till den sökande 

måste vara make, maka, syskon eller vuxet barn. Dock så kan en annan 

anhörig enligt förarbetena till MedbL godkännas i enstaka fall. Slutligen 

krävs det att sökanden och den anhörige lämnat samstämmiga uppgifter om 

identitet, släktskap, familjeförhållanden och annat.59 

Om utredningen efter uppvisande av eventuella handlingar och 

muntliga uppgifter inte anses vara tillräcklig för att styrka identiteten, finns 

det i vissa fall möjlighet att få bevislättnad genom användning av DNA-

analys. 15§ 13 kap UtlL säger att DNA-analys kan användas om annan 

dokumentation är otillräcklig eller inte kan åstadkommas. 

                                                
56 Prop. 1997/98:178 s. 8. 
57 Migrationsverket, Migrationsverkets bedömning av identitetsdokument.  
58 SOU 2002:13 s. 211. 
59 Prop. 1997/98:178 s. 8 f. 
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Bevislättnadsregeln slogs fast i MIG 2012:1. En person sökte 

uppehållstillstånd på grund av anknytning till sitt barns andra förälder. Det 

fanns ett DNA-test som styrkte de två föräldrarelationerna, och i och med 

det valde MiÖD att göra en proportionalitetsbedömning mellan den 

enskildes intresse av att familjeåterförening och de samhällsintressen som 

kräver ett klarläggande av den sökandes identitet. MiÖD ansåg att den 

enskildes intresse av familjeåterförening vägde tyngre, och den sökande fick 

bevislättnad till sannolikt vad gällde identiteten. 

I MIG 2012:1 och MIG 2014:16 har det framställts som ett 

krav för bevislättnadsregelns tillämpning att föräldrarna levt tillsammans 

utomlands i en hushållsgemenskap innan anknytningspersonen kom till 

Sverige.60 I MIG 2016:6 gjordes det en proportionalitetsbedömning för att 

se om bevislättnadsregeln skulle tillämpas, trots att föräldrarna i fallet inte 

levt i en hushållsgemenskap i hemlandet. I fallet ansågs dock 

samhällsintresset av att sökandens identitet skulle styrkas väga tyngre än 

familjens intresse av återförening. Detta innebär att det finns en öppning för 

att bevislättnadsregeln kan tillämpas också för föräldrar som inte levt i en 

hushållsgemenskap i hemlandet, men det är oklart vad som skulle krävas för 

att familjens intresse av återförening skulle kunna väga så pass tungt att 

föräldrar som inte bott ihop skulle kunna få använda sig av 

bevislättnadsregeln.  

 Proportionalitetsbedömningen ska alltså göras mellan 

sökandens och anknytningspersonens intresse av att få leva tillsammans 

med sin familj å ena sidan, och å andra sidan samhällsintresset av att 

migranters identiteter ska kunna styrkas. Rätten till familjeåterförening 

följer av bland annat artikel 8 i EKMR61, som ger rätt till familjeliv. 

Offentliga myndigheter får inte inskränka åtnjutandet av rättigheten utan 

stöd av lag, och inte utan att det i ett demokratiskt samhälle är nödvändigt 

att inskränka på det med hänsyn till statens säkerhet, den allmänna 

                                                
60 MIG 2012:1; MIG 2014:16 
61 Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande 
friheterna, Rom 4 november 1950, SÖ 1952:35; se även lagen (1994:1219) om den 
europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de 
grundläggande friheterna. 
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säkerheten, landets ekonomiska välstånd eller för att förebygga oordning 

eller brott, eller för att skydda hälsa eller moral eller andra personers fri- och 

rättigheter. 

Samhällsintresset av styrkt identitet har också stöd i 

internationella överenskommelser. Sveriges deltagande i 

Schengensamarbetet ställer vissa krav på att Sverige ska kontrollera sina 

yttre gränser. Syftet med gränskontroller av Schengenområdets yttre gränser 

ska enligt skäl nummer 6 bidra till kampen mot olaglig invandring och 

människohandel, och förebygga hot mot medlemsstaternas inre säkerhet, 

allmänna ordning, folkhälsa och internationella förbindelser. När Sverige 

beslutar om uppehållstillstånd till tredjelandsmedborgarare är det av intresse 

inte bara för Sverige, utan också för alla andra medlemsstater i Schengen 

som avskaffat sin inre gränskontroll.  

Det åligger Sverige att rådgöra med en annan Schengenstat 

innan Sverige beviljar ett uppehållstillstånd, om staten har utlänningen på 

sin spärrlista, enligt artikel 25 i Schengenkonventionen62. Stater registrerar 

på spärrlistorna om personer ska nekas tillträde till eller uppehållstillstånd i 

Schengenstaterna.63 Det kan till exempel ske om personerna begått 

allvarliga brott, eller om de blivit avvisade eller utvisade från en 

Schengenstat och i samband med det fått ett återreseförbud.64 MiÖD har 

slagit fast att kontroll måste göras i det gemensamma informationssystemet 

innan uppehållstillstånd beviljas.65 Poängen med spärrlistor går förlorad om 

personer kan få tillträde till Schengenområdet ändå, genom att ta en annan 

identitet. 

Proportionalitetsbedömningen får resultatet att bevislättnad i 

högre grad ska ges till sökande vars anknytningsperson har ett konstaterat 

skyddsbehov mot sitt hemland, eftersom detta omöjliggör att familjen kan 

återförenas i hemlandet och att artikel 8 EKMR kan uppfyllas på det sättet.66 

                                                
62 Konventionen av den 19 juni 1990 om tillämpningen av Schengenavtalet av den 14 juni 
1985 om gradvis avskaffande av kontroller vid de gemensamma gränserna. 
63 2 § Lag (2000:344) om Schengens informationssystem. 
64 Artikel 24 europaparlamentet och rådets förordning (EG) nr 1987/2006 av den 20 
december 2006 om inrättande, drift och användning av andra generationen av Schengens 
informationssystem (SIS II). 
65 MIG 2008:25. 
66 Detta har också befästs i praxis, se t.ex. MIG 2012:1. 
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Enligt Europadomstolen ska flyktingar åtnjuta en mer fördelaktig 

familjeåterföreningsprocess än andra utlänningar.67 

Proportionalitetsbedömningen borde också i högre grad föranleda att 

sökande får bevislättnad i ärenden som involverar barn, dels för att barnets 

bästa särskilt ska beaktas i alla ärenden som rör barn, enligt 1 kap 10 § UtlL, 

och dels för att barn med oklar identitet i mindre grad anses vara en 

säkerhetsrisk.68   

I MIG 2012:1 hade sökanden och anknytningspersonen lämnat 

samstämmiga uppgifter om sitt förhållande, vilka också bekräftats av 

uppgifter från deras gemensamma barn. De uppgifter om namn och ålder 

som anknytningspersonen hade uppgett i sin tidigare asylansökan stämde 

med de uppgifter som de lämnat i anknytningsutredningen. I och med att ett 

DNA-test hade fastställt föräldraskapet så ansåg MiÖD att de kunde fästa 

avgörande vikt vid föräldrarnas muntliga uppgifter om barnets identitet, och 

att detta generellt kan göras om föräldrar i övrigt framstår som tillförlitliga 

enligt de kriterier som används för trovärdighetsbedömningar inom 

asylrätten. I MIG 2016:13 menade MiÖD att om det finns DNA-bevisning 

som styrker familjerelationerna är möjligheten att neka till 

familjeåterförening mycket liten. Det skulle i så fall krävas ”exceptionellt 

tungt vägande skäl mot en familjeåterförening”69, men det är ännu oklart 

vad som skulle kunna utgöra såna skäl.  

Bevislättnadsregeln kan alltså endast användas om relationerna 

mellan personerna kan styrkas med hjälp av DNA-test. Om sökanden inte 

har en biologisk koppling till anknytningspersonen, antingen direkt eller 

genom ett gemensamt biologiskt barn, så finns det alltså ingen möjlighet att 

få bevislättnad. För makar utan barn, par som inte levt i en 

hushållsgemenskap i hemlandet och familjer med endast adoptivbarn 

kvarstår alltså kravet på styrkt identitet. 

 

 

                                                
67 Tanda-Muzinga mot Frankrike, no. 2260/10. 
68 MIG 2012:1.  
69 MIG 2016:13. 
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2.4   Hur  skillnaden  har  motiverats  

I allmänhet ställs det olika beviskrav i olika måltyper på förvaltningsrättens 

område. Orsaken är förvaltningsprocesser rör mål av många olika slag, 

vilket leder till att det finns olika lösningar både vad gäller fördelningen av 

bevisbörda och vilket beviskrav som ställs.70  Skillnaderna i var beviskravet 

läggs inom förvaltningsrätten beror på måltyp, vad saken gäller och vilka 

intressen som står på spel.71  

 Huvudregeln vad gäller identitet i uppehållstillståndsärenden 

är som tidigare nämnt att den ska vara styrkt. Internationella åtaganden på 

flyktingrättens områden har gjort att beviskravet sänkts i asylärenden. Det 

har ansetts att asylsökande inte kan avkrävas bevisning för sina historier i 

samma grad som andra utlänningar. MiÖD har menat att ett annat skäl till 

att asylsökande ska få bevislättnad till sannolik är att många av dem 

kommer från länder där det inte finns fungerande myndigheter som kan 

utfärda ID-handlingar, eller att landets passhandlingar inte godkänns av 

svenska myndigheter.72  

Schengensamarbetet lyfts fram som ett skäl till att identiteten 

måste vara styrkt i anknytningsärenden73, men brukar inte nämnas i 

asylsammanhanget. Familjeåterföreningsdirektivet har också anförts som 

argument för att kräva styrkt identitet.74 Av familjeåterföreningsdirektivet, 

artikel 5.2 1 st framgår att en ansökan ska åtföljas av skriftliga bevis för 

familjebanden, samt bestyrkta kopior av familjemedlemmarnas 

resehandlingar, och artikel 16.1.a tillåter att medlemsstaterna avslår 

ansökningar om dessa villkor inte är uppfyllda. Enligt 

familjeåterföreningsdirektivet är det alltså inte ett krav för medlemsstaterna 

att avslå en ansökan om resehandlingar saknas, utan bara någonting som är 

tillåtet.  

 

                                                
70 Diesen s. 223.  
71 SOU 1964:27 s. 430. 
72 MIG 2012:1. 
73 Se t.ex. MIG 2012:1.  
74 MIG 2011:11.  
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3   Den  strukturella  kontexten  

Flera forskare har argumenterat för att asylprocessens utformning, såväl som 

själva formuleringen av vilka omständigheter som kan läggas till grund för 

att en person ska få internationellt skydd, är anpassade efter en manlig 

norm.75 Detta skulle kunna vara en bidragande faktor till att så många färre 

kvinnor än män får asyl i Sverige. Men låt oss ta en titt på siffrorna. År 2015 

gjordes 32% av ansökningarna av vuxna kvinnor, och 68% av vuxna män.76 

Vi jämför dessa siffror med de beviljade uppehållstillstånden från 2016, 

eftersom den genomsnittliga handläggningstiden för de beslut som 

beviljades under 2016 var 328 dagar, alltså ungefär ett år.77 Av de 

uppehållstillstånd på grund av asyl 2016 som beviljades till vuxna så gick 

36% till kvinnor och 63% till männen. Det verkar alltså som att 

asylprocessen snarare var marginellt mer generös mot kvinnor än mot män. 

Skillnaden kan alltså inte endast motiveras av att kvinnor missgynnas när de 

väl har ansökt. Det handlar om att det inte är tillnärmelsevis lika många 

kvinnor som män som ansöker om asyl i Sverige.  

Det har redan nämnts att asyl i regel söks på svenskt 

territorium, förutom när det rör sig om ett mindre antal kvotflyktingar. För 

att söka asyl måste en alltså ta sig hit. Resan till Sverige på irreguljär väg är 

en resa som ofta präglas av mycket svåra levnadsvillkor.78 Betydligt fler 

män än kvinnor kommer via medelhavsrutten till Europa. Hittills under 

2017 har 72% varit vuxna män och endast 11% vuxna kvinnor.79 Enligt 

UNHCR så dog en person för varje 269 personer som kom fram under 2015. 

Under 2016 steg siffran till en person på 88.80 Det finns inte så mycket 

könsdifferentierad statistik på dödsfallen på medelhavet.81 Däremot har 

forskning visat att kvinnor och barn generellt har sämre förutsättningar än 

                                                
75 Se t.ex. Bexelius s. 57-63; Freedman (not 23) s. 69-108. 
76 Migrationsverket, Inkomna ansökningar om asyl, 2015. 
77 Migrationsverket, (not 28). 
78 UNFPA, Migration.   
79 UNHCR, Operational Portal – Refugee Situations.  
80 UNHCR, Mediterranean death toll soars, 2016 is deadliest year yet.  
81 Freedman (not 24) s. 568 f. 
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män att överleva när båtar sjunker. I en studie från 2012 utförd av Mikael 

Elinder och Oscar Erixon om kön och sjönöd har visat att kvinnor har 

hälften så hög överlevnadsfrekvens som män.82 Detta kan vara både en 

förklaring till att färre kvinnor väljer att resa över Medelhavet, men också 

att de som försöker i lägre grad än män överlever resan.  

I och med Europas allt hårdare gränsbevakning är det idag i 

princip omöjligt att ta sig till Europa på irreguljär väg utan hjälp från 

smugglare.83 Priset för båtresor över Medelhavet kan variera mellan 800 och 

3 000 euro.84 Den som har råd kan istället köpa falska papper och 

flygbiljetter. Då kan priset uppgå till 10 000 euro.85 Ofta har kanske en 

flyktingfamilj bara råd att smuggla en person. Resan är också smidigare att 

företa som ensam vuxen än att åka med en hel familj. Det är lättare att 

gömma sig från gränspolis och lättare att hitta husrum.86  

Det finns flera anledningar till att en familj, om de kunde 

välja, skulle föredra att skicka en vuxen man framför en kvinna eller ett 

barn. Kvinnor riskerar att utsättas för sexuella övergrepp, trakasserier och 

könsrelaterat våld av smugglare eller polis och militär i länder längs 

flyktvägen.87 Enligt FN:s befolkningsfond UNFPA så ökar risken för 

kvinnor att utsättas för könsrelaterat våld om de separeras från sina 

familjer.88 Kvinnor som migrerar löper enligt UNFPA även en särskild risk 

för att utsättas för trafficking för sexuella ändamål.89 Det kan också finnas 

lagar i hemlandet eller i länder längs flyktvägen som begränsar kvinnors 

möjligheter att resa ensamma.90 Detta är argument för kvinnor att inte vilja 

fly själva, såväl som ett argument för att en familj där det finns två föräldrar, 

en kvinna och en man, hellre skulle välja att skicka mannen först om de 

endast skulle skicka en person. Kvinnor stannar också ofta kvar i 

                                                
82 Erixson och Elinder, s. 13 223. 
83 Freedman (not 24) s. 572. 
84 Ritter; Freedman (not 24), s. 575; Blomgren; P3 Nyheter. 
85 P3 Nyheter. 
86 Freedman (not 24) s. 575. 
87 Freedman (not 24) s. 576 f.; UNFPA 10 things you should know about women & the 
world’s humanitarian crises; UNHCR, UNPFA och Women’s Refugee Commission s. 7-
10. 
88 UNFPA (not 87). 
89 UNFPA (not 78).  
90 Freedman (not 23), s 573 f. 
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konfliktområden längre än män för att ta hand om barn eller andra 

släktingar.91  

 

                                                
91 UNFPA (not 87) s 573 f. 
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4   Slutsatser  

Det går att dra liknande slutsatser kring migrationsrätten som Gunnarsson 

drog om skatterätten i sin artikel. Medan regleringen för hur en kan få 

uppehållstillstånd i Sverige är könsneutralt formulerad, så är den 

könsdiskriminerande i en strukturell mening om en ser till dess kontext och 

praktiska konsekvenser. Kvinnor har sämre förutsättningar än män att ta sig 

till Sverige under rådande omständigheter, vilket hindrar dem från att söka 

asyl. Såsom systemet är utformat så krävs det i realiteten för den stora 

majoriteten att de tar sig till Europa på irreguljär väg för att söka asyl. 

Kvinnor har sämre förutsättningar än män att göra detta.  

Ekonomiska begränsningar och faktumet att resan är så farlig, 

i synnerhet för kvinnor, gör att flyktingfamiljer ofta bara väljer att skicka en 

person, och att den personen blir mannen. Även om det går att argumentera 

för att det beroendeförhållande som uppstår är problematiskt, så skulle 

möjligheten till familjeåterförening kunna vara en lösning för många 

familjer. Det gör att kvinnor och barn kan komma till Europa utan att 

behöva utsättas för de risker som det innebär att ta sig till Europa på 

irreguljär väg.   

Men i anknytningsärenden ställs högre krav på att kunna visa 

sin identitet i asylärenden. För vissa personer är det möjligt att få 

bevislättnad så att samma krav ställs i asylprocesser, men inte alla. Kvinnor 

som inte har biologiska barn med sina män kan inte få bevislättnad. För 

kvinnor som inte bott tillsammans med sina män i hemlandet är chansen 

liten att proportionalitetsbedömningen kommer leda till att de får 

bevislättnad. Rätten till familjeliv i artikel 8 EKMR är alltså inte lika stark 

för alla. Utfallet blir, som vi har sett, att flyktingmän i högre grad får 

uppehållstillstånd i Sverige, och att flyktingkvinnor i högre grad blir kvar.  

Bevislättnaden till sannolikt i asylärenden har motiverats med 

att många asylsökande kommer från länder där det inte finns fungerande 

myndigheter som kan utfärda ID-handlingar, eller att landets passhandlingar 

inte godkänns av svenska myndigheter. Exakt samma argument skulle 
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kunna användas för att beviskravet ska sänkas i anknytningsärenden, 

åtminstone för personer som kommer Afghanistan och Somalia. Även om 

bevislättnadsregeln uppkommit för de personernas skull så hjälper den bara 

för de personer vars anknytningsrelationer kan styrkas genom DNA-test. 

Samma argument finns alltså för att sänka beviskravet från huvudregeln, 

men anknytningssökande får inte bevislättnad i samma mån som 

asylsökande.  

Vidare har det anförts att det i allmänhet inte kan krävas 

samma förmåga från flyktingar att tillhandahålla bevisning som av andra 

utlänningar. Men i verkligheten är många av de som ansöker om 

uppehållstillstånd på grund av anknytning flyktingar i UNHCR:s mening, 

men det faktum att de inte lyckats ta sig till svenskt territorium hindrar dem 

från att söka asyl. Samma argument att ge flyktingar bevislättnad borde 

gälla för dem. Det lägre beviskravet borde inte vara en belöning som en 

måste förtjäna genom att lyckas ta sig till Sverige på irreguljär väg. 

Indirekt diskriminering definieras som att en bestämmelse som 

framstår som könsneutral ändå särskilt missgynnar personer av ett visst kön. 

Det finns inget i formuleringen av identitetsreglerna i sig som uttryckligen 

missgynnar kvinnor. Men det faktum att de två vägarna till 

uppehållstillstånd används av kvinnor och män i så olika grad, och att vissa 

argument används för bevislättnad i asylprocesser, men inte används i 

anknytningsprocesser trots att samma argument skulle kunna användas där, 

framstår som indirekt diskriminerande.   

 Som jag ser det finns det två tänkbara lösningar för att åtgärda 

att lagstiftningens utformning är sämre anpassad efter kvinnors 

levnadsvillkor. En lösning vore att sänka beviskravet i anknytningsärenden, 

åtminstone i fall där anknytningspersonen fått asyl. En annan lösning skulle 

vara att utvidga de lagliga flyktvägarna. Det är enligt mig en bättre lösning, 

eftersom den även fungerar för ensamstående kvinnor som inte har en man 

att skicka i förväg. Dessutom är den bättre för män, eftersom de i så fall 

skulle slippa de risker det innebär att ta sig till Sverige på irreguljär väg. 

Den är också bättre för fattiga flyktingar som inte har råd att betala 

smugglare. För kvotflyktingar krävs liksom för asylsökande i allmänhet bara 
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att identiteten kan göras sannolik, och de behöver inte resa till Sverige för 

att söka kunna söka asyl.  
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