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Sammanfattning 
 
I och med den nya utlänningslagen (2005:716) kan könsrelaterad förföljelse på egen hand leda 
till flyktingstatus. Ansökningar om uppehållstillstånd, med könsrelaterade asylskäl bedömdes 
tidigare enligt bestämmelsen om skyddsbehövande i övrigt. Grad av förföljelse som krävs för 
skydd enligt de båda bestämmelserna är densamma. Fram till lagändringen har 
könsbestämmelsen tillämpats i mycket begränsad utsträckning. Sökande har i stor uträckning 
istället erhållit uppehållstillstånd på humanitära grunder. Ofta har andra skyddsgrunder varit 
relevanta och de könsrelaterade aspekterna har sällan varit ensamt avgörande för 
bedömningen. Det finns fördelar för den utlänning som erhåller flyktingförklaring jämfört 
med den som får uppehållstillstånd med hänvisning till någon av de övriga skyddsgrunderna. 
Det är därför viktigt att asylansökningar prövas enligt den bestämmelse som ger individen det 
starkaste skyddet. Utöver de förändringar som framgår av den ändrade lagtexten, kommer ny 
praxis att utvecklas. Ansökningar som tidigare bifallits enligt tortyrbestämmelsen på grund av 
det starkare skyddet kommer nu att falla in under flyktingbestämmelsen. Risken finns dock att 
Migrationsverket, i syfte att anpassa skyddsgrunden till den unika situationen inte till fullo 
bidrar till att skapa en uniform praxis. I denna utveckling kan Migrationsverkets riktlinjer 
spela en avgörande roll.      
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1 Inledning 
 
Könsrelaterad förföljelse har enligt svensk lagstiftning inte tidigare kunnat leda till 
flyktingstatus. Förföljelse på grund av kön eller sexuell läggning har istället omfattats av 
könsbestämmelsen i bestämmelsen om skyddsbehövande i övrigt. Rekvisiten för skydd enligt 
flyktingdefinitionen är dock, frånsett kravet på specifik skyddsgrund, de samma som de för 
skydd enligt bestämmelsen om skyddsbehövande i övrigt. Det borde i princip vara samma 
individer som tidigare skyddats av könsbestämmelsen som numera omfattas av 
flyktingbegreppet. Könsbestämmelsen i bestämmelsen om skyddsbehövande i övrigt har 
tillämpats i mycket begränsad utsträckning sedan den infördes. Kvinnor som har åberopat 
förföljelse eller annan kränkning på grund av kön har i stor utsträckning beviljats 
uppehållstillstånd på humanitära grunder. Även då risk för förföljelse ansetts föreligga har 
endast undantagsvis de könsrelaterade aspekterna varit ensamt avgörande för den 
bedömningen. Uppehållstillstånd har huvudsakligen beviljats med stöd av någon av de andra 
skyddsgrunderna.1 Det föreligger dock skillnader i skyddet under flyktingbestämmelsen i 
förhållande till de övriga skyddsgrunderna. Det ligger därmed i den sökandes intresse att få 
sin ansökan prövad enligt den förra. Då den nya lagen trätt i kraft återstår att se hur den 
kommer att tillämpas av Migrationsverket och i migrationsdomstolarna.  
 

1.1 Syfte och avgränsning 
 
Uppsatsen ämnar söka klarhet i om uppgraderingen av skyddet för utlänningar som riskerar 
könsrelaterad förföljelse (förföljelse på grund av kön eller sexuell läggning) kommer att 
påverka tillämpningen av utlänningslagen (2005:716). Oklart är huruvida endast de fåtal som 
tidigare fått skydd enligt könsbestämmelsen kommer att erhålla flyktingstatus på 
könsrelaterade grunder. Uppsatsen gör vidare en ansats att utvärdera tillämpningen av de nya 
riktlinjer som dragits upp för Migrationsverkets utredningar i mål där asylgrunden 
könsrelaterad förföljelse identifierats.  

Fokus kommer att ligga på den svenska asylprocessen, varför internationell rätt och andra 
länders praxis kommer ges ett mycket begränsat utrymme. Hänvisningar till dessa kommer 
endast att göras då de har en direkt koppling till den svenska utvecklingen av utlänningslag 
och asylprocess. Avsaknaden av en kategorisk registrering av rättsfall rörande könsrelaterad 
förföljelse resulterar i att det material som behandlas i rättsfallsanalysen utgörs av mål som av 
någon anledning urskiljt sig ur mängden. Syftet kan således inte bli att ge en representativ bild 
av den allmänna tillämpningen av skyddsgrunden kön och sexuell läggning. Uppsatsen 
kommer istället att behandla specifika problem och oklarheter i respektive mål.   
 

1.2 Frågeställning 
 
Vilka skillnader, vad gäller könsrelaterad förföljelse, uppvisar den nya UtlL i förhållande till 
den gamla  
 

• lagen, och 
 

• vid tillämpning av lagen 

                                                 
1 SOU 2004:31, s. 54. 
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1.3 Metod 
 
I den inledande fasen av uppsatsen har en traditionell rättsdogmatisk metod används. Här ges 
en överblick av det, på området, rådande rättsläget samt en genomgång av vissa historiska 
elements inverkan på detta. Då uppsatsen övergår i ett avsnitt av rättsfallsanalys brukas 
istället en diskursanalytisk metod. Här analyseras Migrationsverkets och 
migrationsdomstolarnas argumentation samt deras tolkning av UtlL:s bestämmelser och 
migrationsverkets riktlinjer. 
 

2 Internationell och svensk definition av flyktingbegreppet 
 

2.1 Genèvekonventionen 
 
Flyktingbegreppet i konventionen om flyktingars rättsliga ställning (1951) 
(Genèvekonventionen), artikel 1 (2) a, avser en person som i anledning av välgrundad fruktan 
för förföljelse på grund av sin ras, religion, nationalitet, tillhörighet till viss samhällsgrupp 
eller politisk åskådning befinner sig utanför det land, vari han är medborgare. En förutsättning  
är att personen är ur stånd att eller på grund av sådan fruktan, som nyss sagts, icke önskar 
begagna sig av sagda lands skydd. En person som utan att vara medborgare i något land, vari 
han tidigare haft sin vanliga vistelseort, som är ur stånd att eller på grund av sådan fruktan, 
som nyss sagts, icke önskar återvända dit, omfattas även av begreppet. 

Enligt Wienkonventionen om traktatsrätt (1969) 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 är därför bundet att följa dess 
tolkningsregler. I regel har konventioner som rör mänskliga rättigheter en minimikaraktär. 
Genèvekonventionen ger därmed utrymme för en generösare tolkning av flyktingbegreppet än 
vad som ordagrant uttrycks i artikel 1 (2) a. Ordalydelsen i Genèvekonventionens 
flyktingdefinition utesluter inte att könsrelaterad förföljelse kan läggas till grund för 
flyktingskap. 2 Enligt Wienkonventionens artikel 31 p. 3b, skall även beaktas efterkommande 
praxis, som kan fastställa parternas uppfattning om tolkning av traktatet. Flera länder 
tillämpar idag en tolkning av flyktingbegreppet som innefattar förföljelsegrunden kön eller 
sexuell läggning.  

FN:s flyktingkommissaries (UNHCR:s) riktlinjer, som förvisso inte är bidande för stater, 
bör ändå beaktas vid tolkning av Genèvekonventionen. En tolkning som har förespråkats av 
UNHCR kan rimligen inte anses kränka Wienkonventionens tolkningsregel om tolkning i god 
tro. Enligt riktlinjerna för tillhörighet till viss samhällsgrupp rekommenderas en tolkning av 
flyktingbegreppet som omfattar könsrelaterad förföljelse. Då Genèvekonventionen är en MR-
traktat bör dess bakomliggande syfte utgöra grunden för tolkningen. Bestämmelsen kan på 
detta sätt genom tidens gång få en i viss utsträckning dynamisk tillämpning.3

 
 
 

                                                 
2 SOU 2004:31, s. 10. 
3 A a s, s. 94 f. 
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2.2 EG-direktivet  
 
EG-direktivet4 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 uttrycker 
följande. En grupp skall anses utgöra en viss samhällsgrupp, särskilt när gruppens medlemmar 
har en gemensam väsentlig egenskap eller en gemensam bakgrund som inte kan ändras. 
Samhällsgruppen kan även bestå av personer som har en gemensam egenskap eller 
övertygelse som är så grundläggande för identiteten eller samvetet att de inte får tvingas 
avsvära sig den. En person som tillhör en viss samhällsgrupp kan även identifieras genom att 
den har en särskild identitet i det berörda landet eftersom den uppfattas som annorlunda av 
omgivningen. Beroende på omständigheterna i ursprungslandet kan en särskild samhällsgrupp 
omfatta en grupp grundad på en gemensam egenskap, till exempel sexuell läggning. Sexuell 
läggning får inte tolkas så att det innefattar handlingar som anses brottsliga enligt 
medlemsstaternas nationella lagstiftning. Könsrelaterade aspekter kan beaktas, utan att dessa i 
sig ger upphov till en presumtion för denna artikels tillämplighet.5

 

2.3 Utlänningslagen 
 
Med flykting avses, enligt 4 kap. 1 § denna lag, 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. Huvudregeln i UtlL 5 kap. 1 § är att flyktingar och 
skyddsbehövande i övrigt som befinner sig i Sverige har rätt till uppehållstillstånd.6 Om en 
flykting begär det skall det, enligt UtlL 4 kap. 3 § st. 1, antingen i samband med att 
uppehållstillstånd beviljas eller därefter förklaras att utlänningen är flykting. 
 

3 Flyktingdefinitionens rekvisit 
 
För att en utlänning skall anses vara flykting, enligt UtlL 4 kap. 1 §, krävs att han eller hon 
uppfyller de kumulativa rekvisit som paragrafen ställer upp. I detta avsnitt följer en 
redogörelse för rekvisiten och deras innebörd.  
   
 
 

                                                 
4Direktiv 2004/83/EG
5A a, artikel 10 p. 1d. 
6 Uppehållstillstånd får dock vägras om någon av punkterna 1-6 är tillämpliga. 
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3.1 Utanför land 
 
För att en person skall kunna betraktas som flykting måste denne undantagslöst befinna sig 
utanför det land där han eller hon är medborgare. Om det rör sig om en statslös person 
föreligger motsvarande krav på att vederbörande befinner sig utanför det land där han eller 
hon tidigare haft sin vanliga hemvist. Den som söker skydd från förföljelse inom det land där 
han eller hon är medborgare alternativt har sin vanliga hemvist är en s.k. internflykting. Om 
den asylsökanden i övrigt bedöms uppfylla kraven för flyktingstatus, men har en möjlighet att 
söka skydd inom sitt eget land, har han eller hon inte rätt till skydd enligt 
flyktingbestämmelsen. Flyktingskapet uppkommer i samma stund som individen lämnar sitt 
land, förutsatt att rekvisiten för flyktingskap uppfylls. Det är tillräckligt att personen befinner 
sig utanför sitt land. Något krav på att han eller hon har flytt från hemlandet finns således inte. 
Ett s.k. sur place-flyktingskap kan uppkomma när en person, från utlandet, bedrivit politisk 
verksamhet mot regimen i hemlandet. Det måste i förevarande fall göras en bedömning om 
huruvida sur place-verksamheten kommit hemlandets myndigheter till känna. Ett antagande 
om myndigheternas reaktion på verksamheten måste också göras. Prövningen av 
flyktingstatus skall avgöra om den asylsökande riskerar att utsättas för förföljelse om han eller 
hon skulle återvända till sitt land. Då prövningen är framåtsyftande skall hänsyn också tas till 
om myndigheterna i hemlandet kan komma att få kännedom om förhållandena. Detta gäller 
trots att flyktingstatus skall grundas på de förhållanden som råder vid beslutstillfället.7  
  

3.2 Välgrundad fruktan 
 
Begreppet innehåller både ett subjektivt och ett objektivt element. Dels skall den asylsökande 
själv uppleva en fruktan för förföljelse, dels skall det finnas belägg för denna fruktan. Om det 
med hänsyn till asylsökandens personliga förhållanden och förhållanden i hemlandet finns 
anledning att anta att han eller hon kan komma att utsättas för förföljelse vid ett återvändande 
kan förföljelsen i lagens mening anses vara välgrundad. Att fruktan skall anses vara 
välgrundad förutsätter inte, då det är frågan om en framåtsyftande riskbedömning, att 
förföljelse redan förekommit. Tidigare förekomst av förföljelse kan dock, tillsammans med 
uppgifter om sökandens bakgrund och politiska verksamhet, förföljelse av personer med vilka 
denne hör samman samt förhållandena i hemlandet, ligga till grund för riskbedömningen.8  
 

3.3 Förföljelse 
 
Begreppet förföljelse förutsätter att individen utsatts eller riskerar att utsättas för behandling 
som uppnått en viss intensitet.9 En enstaka händelse, såsom ett kortvarigt frihetsberövande 
skall inte uppfattas som förföljelse om det inte exempelvis varit en incident i en rad av 
trakasserier.10 Förföljelse, i UtlL:s mening, måste rikta sig mot den asylsökandes liv eller 
frihet eller kopplas samman med någon annan allvarlig kränkning av de mänskliga 
rättigheterna.11 Förföljelse i form av kränkning av de mänskliga rättigheterna kan bland annat 
visa sig i form av diskriminering av stark menlig natur, förbud mot religionsutövning eller 

                                                 
7 SOU 2004:31, s. 26 f. 
8 A a s, s. 28. 
9 Prop. 1996/97:25, s. 98. 
10 Prop. 1988/89:86, s. 154. 
11 Prop. 1996/97:25, s. 98.  
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genom avsevärt lägre tilldelning av livsmedel än åt innevånare i övrigt.12 Trakasserier och 
inskränkande åtgärder, som i sig inte uppgår till förföljelse, kan ge en kumulativ effekt av 
förföljelse.13 I regel är personer som flyr undan åtal eller straff för en brottslig handling inte 
att anse som flyktingar. Är straffet personen riskerar oproportionerligt strängt i förhållande till 
det brott han eller hon har begått kan detta emellertid utgöra förföljelse. Förutsättningen är att 
orsaken till det stränga straffet kan härledas till den anklagades ras, nationalitet, religiösa eller 
politiska uppfattning eller dennes kön, sexuella läggning eller annan tillhörighet till en viss 
samhällsgrupp. Då rättsskipningen i ett land kränker de principer som kommer till uttryck i de 
internationella konventionerna rörande mänskliga rättigheter, kan den utgöra förföljelse. I 
regel är det inte lagstiftningen utan tillämpningen av rättsreglerna som är diskriminerande.14 
De händelser som skall utgöra förföljelse måste enskilt vara, alternativt som en del av en serie 
händelser sammantaget vara tillräckligt allvarliga. En person som utsatts för sådana 
kränkningar att hon eller han ej kan förväntas fortsätta leva i sitt hemland skall anses förföljd i 
flyktingdefinitionens mening.15  
  

3.4 Förföljelsegrund 
 
Att förföljelsen, enligt flyktingdefinitionen, skall bedrivas på grund av kön eller sexuell 
läggning ställer upp ett krav på en sambandsrelation mellan förföljelsen och 
förföljelsegrunden. Sökandens beteende, som den utlösande faktorn för könsrelaterad 
förföljelse, kan resultera i en annan behandling än om sökanden varit av det motsatta könet. 
Det är under sådana omständigheter frågan om ett direkt samband mellan förföljelsen och 
grunden för den. Då beteendet i fråga är oacceptabelt oavsett vilket kön man tillhör, men då 
det är svårare för personer av det ena könet att leva upp till samhällets normer, föreligger ett 
indirekt samband. Alla människor har en könstillhörighet och en sexuell läggning. 
Identifikationen av den utsatta samhällsgruppen måste därför knytas till motivet för 
förföljelsen.16 Förföljelse kan leda till flyktingstatus om den kan härledas till en av de 
förföljelsegrunder som anges i flyktingdefinitionen. Fokus för denna uppsats ligger på den 
asylsökandes tillhörighet till viss samhällsgrupp som grund för förföljelse. Av begreppet viss 
samhällsgrupp omfattas personer med liknande bakgrund, vanor eller social status. 
Könsrelaterad förföljelse kan ligga till grund för flyktingstatus genom att sökanden anses 
tillhöra en viss samhällsgrupp. En tydligare definition av begreppet görs i avsnitt 4.1. Ofta 
sammanfaller den asylsökandes tillhörighet till viss samhällsgrupp med någon av de övriga 
förföljelsegrunderna.17  
 

3.5 Avsaknad av myndighetsskydd 
 
Förföljelse enligt flyktingbestämmelsen kan utgå från statsmakten eller dess organ, men även 
utövas av 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 helt vara i avsaknad av fungerande 

                                                 
12 SOU 1951:42 s. 170. 
13 Prop. 1996/97:25, s. 98. 
14 UNHCR:s handbok p. 56-60. 
15 EGT L 63/2 13.3.96, s. 2. 
16 SOU 2004:31, s. 110. 
17 A a s, s. 31 f. 
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statsmakt. Även då personer till följd av denna anledning är i avsaknad av myndighetsskydd 
från förföljelse kan de beviljas skydd enligt flyktingbestämmelsen.18  
 

4 Begrepp 
 
För att kunna identifiera den könsrelaterade förföljelsen krävs förståelse för de begrepp som 
ger uttrycket sin innebörd. Begreppen kön och sexuell läggning måste definieras för att kunna 
ge ett innehåll åt skyddsgrunden. På samma sätt är kopplingen till en viss samhällsgrupp 
avgörande för den könsrelaterade förföljelsens hemmahörighet i flyktingbestämmelsen. 
Skillnad måste dessutom göras mellan förföljelse som utförs på grund av den sökandes kön 
och förföljelse som fått ett specifikt uttryck på grund av dennes kön. 
 

4.1 En viss samhällsgrupp  
 
Förföljelsegrunden tillhörighet till viss samhällsgrupp får inte ges en innebörd som gör övriga 
grunder överflödiga. Den kan inte heller anses omfatta alla som riskerar förföljelse. En 
samhällsgrupp kan således inte definieras enbart utifrån sin utsatthet. En avgränsning i denna 
bemärkelse är nödvändig för att flyktingdefinitionen skall kunna behålla sin integritet. 
Förföljelse kan å andra sidan medverka till urskiljandet av en grupp i ett visst samhälle. Det är 
dock fortfarande förföljelsegrunden som är den identifierande faktorn för dessa 
samhällsgrupper. I likhet med de övriga förföljelsegrunderna finns det inget krav på 
sammanhållning inom samhällsgruppen. Gemensamt har förföljelsegrunderna även att det inte 
finns något krav på att alla personer med samma egenskap eller kännetecken som den 
skyddssökande behöver löpa risk för förföljelse. I flyktingdefinitionen saknar dessutom 
storleken på den målgrupp som riskerar förföljelse betydelse. Kärnfrågan vid identifiering av 
en viss samhällsgrupp är om det finns något gemensamt inslag som kännetecknar 
gruppmedlemmarna. Kännetecknet eller egenskapen som definierar samhällsgruppen skall 
vara oföränderligt eller så starkt förknippat med dessa personers identitet att det inte kan 
krävas att de vidtar någon förändring.19 I vissa fall är det mer rimligt att en individ anpassar 
sig på ett sätt som medför att han eller hon inte längre associeras med gruppen, än att denne 
ges en fristad utanför hemlandet. Individens rätt att själv välja livsstil måste oundvikligen 
vägas mot de fördragsslutande ländernas åtagande att ge utländska medborgare det skydd som 
följer av beviljad flyktingstatus.20 Det kännetecken som utmärker gruppens medlemmar kan 
vara medfött eller på annat sätt grundläggande för individens identitet, samvete eller utövande 
av mänskliga rättigheter. Kvinnor är ett exempel på en grupp som kan definieras av medfödda 
och oföränderliga karakteristika och som ofta behandlas annorlunda än män. En grupps 
medlemmar kan utgöra en viss samhällsgrupp om de uppfattas som en sådan av sin 
omgivning. En yrkesgrupp skulle exempelvis, om den urskiljer sina gruppmedlemmar från 
övriga individer i samhället, kunna utgöra en viss samhällsgrupp.21  

EG-direktivet, om miniminormer för när medborgare i tredje land och statslösa personer 
skall betraktas som flyktingar eller som personer som av andra skäl behöver internationellt 
skydd samt om dessa personers rättsliga ställning, överensstämmer i stort med UNHCR:s 
tolkning av skyddsgrunden tillhörighet till viss samhällsgrupp. Artikel 10(d) av direktivet 

                                                 
18 A a s, s. 32 f. 
19 UNHCR:s Guidelines, Membership of a particular social group, s. 3 ff. 
20 SOU 2004:31, s. 110. 
21 UNHCR:s Guidelines, Membership of a particular social group p. 11-13. 
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tillför emellertid ett klart uttalande om att en samhällsgrupp kan bestå av personer med viss 
sexuell läggning. Vid prövning av en asylansökan, som grundar sig på tillhörighet till viss 
samhällsgrupp, bör en helhetsbedömning göras, i ett allmänhumanitärt syfte. Individens 
tidigare och eventuella framtida situation i ett visst kulturellt, socialt, politiskt och rättsligt 
sammanhang bör beaktas.22 Eftersom en individ med ett visst beteende eller kännetecken kan 
uppfattas tillhöra en viss samhällsgrupp i ett land, men inte i ett annat, måste bedömningen i 
ett asylärende göras utifrån de förhållanden som råder i sökandens hemland. Problem att 
definiera en samhällsgrupp kan i synnerhet uppstå när det är frågan om oprecisa grupper. 
Kvinnor i allmänhet kanske inte kan anses vara en målgrupp för förföljelse i ett visst 
samhälle, medan kvinnorna i en specifik klan kan riskera exempelvis könsstympning.23 
Förföljelsegrunden tillhörighet till viss samhällsgrupp tillfördes flyktingdefinitionen i ett 
kompletterande syfte. Ofta kommer den och någon av de övriga grunderna samtidigt att vara 
tillämplig vid prövning av asylskäl. Prövningen bör i sådana fall i första hand inriktas på att 
fastställa någon av grunderna ras, nationalitet, religion eller politisk åskådning. Först då dessa 
uteslutits bör förföljelsegrunden tillhörighet till viss samhällsgrupp bli tillämplig.24

 

4.2 Kön 
 
Begreppet kön bör enligt regeringens resonemang användas i den vidaste bemärkelsen. Det 
har i svensk lagstiftning används för att beskriva biologiskt så väl som socialt och kulturellt 
kön. Det innefattar även maktstrukturer mellan kvinnligt och manligt samt en persons egen 
uppfattning om sin könstillhörighet.25 Kön bör i flyktingdefinitionen omfatta uttryckets 
samtliga aspekter. 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.26 Det främsta alternativet till begreppet kön var genus, ett 
begrepp som inte tidigare begagnats i svensk lagstiftning. Ett nytt begrepp skulle ha gett 
lagstiftaren en möjlighet att närmare definiera hur detta skulle förstås. Framgick det klart, att 
genus skulle tolkas som biologiskt, socialt och kulturellt kön skulle dock lagtermen kön, och 
dess tillämpning i andra bestämmelser, indirekt kunna påverkas. Detta då det skulle finnas ett 
behov av att särskilja den från genusbegreppet. Hittills har det svenska ordet kön ansetts vara 
den lämpligaste översättningen av engelskans gender.27 Begreppet kön brukas även av 
flertalet av de nordiska institutionerna och motsvarar som sagt väl engelskans gender, som 
används i internationella sammanhang.28 Begreppet transpersoner innefattar i regel 
transsexuella, transvestiter och andra personer som har en könsidentitet eller ett könsuttryck 
som tidvis eller alltid skiljer sig från normen för deras biologiska kön. Även övriga 
transpersoner bör kunna omfattas av förföljelsegrunden kön, i den mån förföljelsen som riktas 
mot dessa individer har sin grund i deras förhållningssätt till könsidentiteten. 29

 

                                                 
22 Global Consultations on international protection, San Remo Expert Roundtable, 6–8 
September 2001. Organised by the United Nations High Commissioner for Refugees and 
the International Institute of Humanitarian Law, Summary Conclusions – Membership of a 
Particular Social Group, p. 8. 
23 SOU 2004:31, s. 112 f. 
24 A a s, s. 121. 
25 A a s, s. 74.  
26 Prop. 2005/06:6, s. 21. 
27 SOU 2004:31, s. 71 f. 
28 A a s, s. 69. 
29 Prop. 2005/06:6, s. 22. 
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4.3 Sexuell läggning 
 
Enligt vedertagen lagteknisk terminologi avses med sexuell läggning homo-, bi- och 
heterosexuell läggning. Personer som förföljs på dessa grunder skall kunna erhålla 
flyktingstatus enligt svensk rätt. Begreppet sexuell läggning omfattar däremot inte sådana 
sexuella intressen, variationer, inriktningar eller beteenden, som kan finnas hos såväl hetero- 
och homo- som bisexuella personer. Som framgår av föregående avsnitt faller transsexualism 
eller transvestism istället in under könsbegreppet. Böjelser såsom exempelvis pedofili 
omfattas inte heller av begreppet sexuell läggning.30

 

4.4 Könsrelaterad eller 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.31 Sådan förföljelse är 
könsspecifika och får ej förväxlas med den könsrelaterade förföljelsen. 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.32 Män kan i 
sin tur exempelvis utsättas för elektriska stötar mot testiklarna. Könsspecifik förföljelse avser 
förföljelsemetoden medan könsrelaterad förföljelse anger grunden för förföljelsen. För att det 
skall vara tal om könsrelaterad förföljelse skall grunden för förföljelsen kunna relateras till 
den drabbades kön. Det finns företeelser, 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 skall se ut, d.v.s. könsrelaterade grunder. Könsrelaterad 
förföljelse kan också definieras genom att den har sin orsak i rådande föreställningar om kön, 
i likhet med könsroller eller könsdiskriminering.33   
 

5 Skydd för flyktingar och skyddsbehövande i övrigt 
 
Ursprungligen gavs en person som riskerade förföljelse på grund av sitt kön eller sin sexuella 
läggning uppehållstillstånd i Sverige med hänvisning till humanitära skäl. 1976 infördes 
bestämmelsen om de facto-flyktingar i den svenska utlänningslagen. Av bestämmelsen 
omfattades de personer som inte kunde betraktas som flyktingar enligt Genèvekonventionen 
men som ändå var i behov av skydd mot förföljelse. 1983 föreslog invandrarpolitiska 
kommittén att begreppet de facto-flyktingar skulle vidgas. Det borde i kommitténs mening ha 
inkluderat även de som sökte uppehållstillstånd till följd av förföljelse på grund av kön eller 
sexuell läggning. Riksdagen ansåg dock att det var naturligare att även fortsättningsvis bevilja 
uppehållstillstånd på dessa grunder av humanitära skäl. Undantag, då bestämmelsen om de 
facto-flyktingar var tillämplig även för dem som riskerade förföljelse på grund av kön eller 
sexuell läggning, kunde emellertid göras.  

                                                 
30 SOU 2001:39, s. 40. 
31 SOU 2004:31, s. 69 f. 
32 Prop. 2005/06:6, s. 22 f. 
33 SOU 2004:31, s. 70. 
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Begreppet de facto-flyktingar ersattes den 1 januari 1997 med bestämmelsen om 
skyddsbehövande i övrigt i UtlL (1989:529) 3 kap. 3 §. Till skillnad från sin föregångare är 
bestämmelsen om skyddsbehövande i övrigt avsedd att vara en uttömmande regel. Den skall 
omfatta alla de fall då en utlänning, som inte omfattas av flyktingbegreppet, skall beredas 
skydd i Sverige. Bestämmelsen omfattade vid sin tillkomst tre kategorier av 
skyddsbehövande. Den första, tortyrbestämmelsen, omfattar utlänningar som känner 
välgrundad fruktan för att straffas med döden eller med kroppsstraff eller att utsättas för tortyr 
eller annan omänsklig eller förnedrande behandling. Den andra avser utlänningar som inte 
kan återvända till sitt hemland på grund av en yttre eller inre väpnad konflikt eller en 
miljökatastrof. Den tredje, könsbestämmelsen, omfattade, fram tills den nya lagen trädde i 
kraft år 2006, utlänningar som riskerar förföljelse på grund av sitt kön eller sin 
homosexualitet. Det diskuterades även redan 1997 om förföljelse på grund av kön eller 
sexuell läggning skulle kunna medföra flyktingstatus enligt UtlL 3 kap. 2 §. Man hade i så fall 
gjort bedömningen att begreppet ”tillhörighet till en viss samhällsgrupp” skulle omfatta kön 
och sexuell läggning. Regeringen framhöll i detta läge att om exempelvis kvinnor generellt 
sett skulle anses tillhöra en viss samhällsgrupp, skulle detta innebära en mycket vidsträckt 
tolkning av flyktingkonventionens begrepp. Det tillades emellertid att en sådan tolkning 
visserligen var möjlig. UNHCR:s exekutivkommitté hade, vid denna tidpunkt, antagit en 
konklusion som ger enskilda stater frihet att tolka kvinnor som en viss samhällsgrupp. Detta 
om de riskerar hård eller omänsklig behandling därför att de brutit mot hemlandets sociala 
sedvänjor. Regeringen fann dock att diskussionen inom EU inte visade på att en sådan 
tolkning hade stöd av flertalet EU-länder. Man menade att det vore ytterst olämpligt för 
Sverige att motverka en internationell strävan att nå enhetlighet vid tillämpningen av 
Genèvekonventionens skyddsbestämmelser. Det ansågs således att Sverige inte bör tillämpa 
konventionen på ett sätt som starkt avviker från andra länders tillämpning, samt att Sverige 
skall sträva efter en harmonisering av flyktingbegreppet inom EU.34  

I samband med att den nya Utlänningslagen trädde i kraft den 31 mars 2006, ändrades 
återigen förutsättningarna för de utlänningar som söker uppehållstillstånd i Sverige på grund 
av könsrelaterad förföljelse. Internationellt, bland ett stort antal länder, råder nu enighet om 
att förföljelsegrunden tillhörighet till viss samhällsgrupp bör ges en vidare tolkning än 
tidigare. Opinionsförändringen kan ha sin grund i bland annat Europarådets antagande av det 
s.k. grundskyddsdirektivet. Direktivet reglerar miniminormer för när tredjelandsmedborgare 
eller statslösa personer skall betraktas som flyktingar, eller som personer som av andra skäl 
behöver internationellt skydd, samt dessa personers rättsliga ställning och innehållet i det 
beviljade skyddet. En tolkning av flyktingdefinitionen som låter förföljelse på grund av kön 
eller sexuell läggning ligga till grund för flyktingskap, då förföljelsen har sin grund i 
utlänningens tillhörighet till viss samhällsgrupp, överensstämmer med den tolkning som 
rekommenderas i UNHCR:s handbok.35 Utlänningslagens definition av flyktingbegreppet 
överensstämmer i princip med Genèvekonventionens. För att könsrelaterad förföljelse skulle 
kunna medföra flyktingstatus vore det i princip tillräckligt att upphäva bestämmelsen om 
skyddsbehövande i övrigt i UtlL 3 kap. 3 § första stycket p. 3.36 Av förarbetena till denna 
bestämmelse framgår dock att kön och sexuell läggning inte kan inrymmas under rekvisitet 
tillhörighet till viss samhällsgrupp. En sådan tolkning låg inte i linje med flertalet EU-länders 
dåvarande position i frågan.37 Då detta uttalande har varit praxisgrundande krävs det att det 
tydligt framgår av lagtext att den som riskerar förföljelse på grund av kön eller sexuell 
läggning skall kunna ges flyktingstatus. Tolkningsprinciper i svensk rätt ger inte lagstiftaren 
                                                 
34 SOU 2004:31, s. 23 ff. 
35 Prop. 2005/06:6, s. 20 f. 
36 A.prop. s. 30. 
37 Prop. 1996/97, s. 98. 
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utrymme att försöka styra rättstillämpningen genom förarbeten utan något stöd i lagtexten. 
För att klargöra att förföljelse på grund av kön eller sexuell läggning skulle kunna ligga till 
grund för skydd enligt flyktingbestämmelsen, fördes kön och sexuell läggning, i och med den 
nya lagen 2006, in i uppräkningen av förföljelsegrunderna. Förföljelse på grund av kön och 
sexuell läggning hänförs därmed till förföljelse på grund av tillhörighet till viss 
samhällsgrupp. Den s.k. könsbestämmelsen i 3 kap. 3 § första stycket p. 3 utgick.38

Flyktingförklaringen ger upphov till en rad rättsverkningar som ej åtnjuts av dem som fått 
uppehållstillstånd på andra grunder. Enligt Genèvekonventionens artikel 28, skall den som är 
att anse som flykting, med vissa undantag, erhålla resedokument. Rätten till resedokument 
tillkommer således inte dem som beviljats uppehållstillstånd som skyddsbehövande i övrigt 
eller på humanitära grunder. Med resedokumenten tillåts flyktingen bland annat att resa 
viseringsfritt i flera länder.  

Den utlänning som erkänts som flykting behöver, enligt lagen (2001:82) om svenskt 
medborgarskap 11 § p. b, endast ha sin hemvist i Sverige i fyra år innan han eller hon kan få 
svenskt medborgarskap. För dem som beviljats uppehållstillstånd på andra grunder gäller, 
enligt 11 § p. c, nämnda lag, den ordinära kvalificeringsperioden på fem år.  

Enligt förordningen (1984:936) om bidrag till flyktingar för kostnader för anhörigas resor 
till Sverige 1 §, får Migrationsverket ”besluta om bidrag av allmänna medel till flyktingar för 
kostnader för resa till Sverige för vissa anhöriga till en flykting som avses i 4 kap. 1 § 
utlänningslagen”. Bidrag för familjeåterförening beviljas således uteslutande flyktingar.  

Om en utlänning begår ett brott i Sverige, som kan leda till fängelse, kan han eller hon 
enligt, UtlL 8 kap. 8 §, utvisas ur landet. Detta förutsatt att brottet inneburit en så pass 
allvarlig skada, fara eller kränkning för enskilda eller allmänna intressen, att han eller hon inte 
bör få stanna samt att det kan antas att denne kommer att göra sig skyldig till fortsatt 
brottslighet i Sverige. När domstolen gör en bedömning av huruvida en utlänning skall utvisas 
på grund av brott skall hänsyn tas till dennes anknytning till det svenska samhället. Någon 
som bedömts uppfylla kriterierna för flyktingskap får, enligt UtlL 8 kap. 11 §, ”utvisas endast 
om han eller hon har begått ett synnerligen grovt brott och det skulle medföra allvarlig fara 
för allmän ordning och säkerhet att låta utlänningen stanna här”. En flykting kan vidare 
utvisas om han eller hon ”i Sverige eller utomlands har bedrivit verksamhet som har inneburit 
fara för rikets säkerhet och det finns anledning att anta att han eller hon skulle fortsätta sådan 
verksamhet här”. Flyktingens stärkta skydd mot utvisning på grund av brott gäller såtillvida 
det inte är uppenbart att han eller hon inte längre är i behov av internationellt skydd från 
förföljelse. En utlänning som fått uppehållstillstånd som skyddsbehövande i övrigt eller på 
grund av humanitära skäl kan, enligt 11 §, likväl bedömas ha en stark anknytning till det 
svenska samhället39, men har inte ett sådant direkt skydd mot utvisning på grund av brott som 
en flykting.  

Flyktingar, samt de som erhållit uppehållstillstånd som skyddsbehövande i övrigt får, 
enligt lagen (1998:702) om garantipension 3 kap. 2 och 3 §§, som försäkringstid för 
garantipension tillgodoräkna sig tid under vilken han eller hon har varit bosatt i sitt tidigare 
hemland.  

Sammantaget föreligger ej obetydliga skillnader i förutsättningarna för flyktingar jämfört 
med utlänningar som beviljats uppehållstillstånd på andra grunder. Flyktingars starkare 
rättsliga ställning belyser vikten av att könsbestämmelsen nu omfattas av flyktingdefinitionen. 

                                                 
38 Prop. 2005/06:6, s. 30. 
39 Vid bedömning av utlännings anknytning till det svenska samhället skall domstolen enligt UtlL 8 kap. 11 § 
särskilt beakta, 1. utlänningens levnadsomständigheter 2. om utlänningen har barn i Sverige och, om så är fallet, 
barnets behov av kontakt med utlänningen, hur kontakten har varit och hur den skulle påverkas av att 
utlänningen utvisas 3. utlänningens övriga familjeförhållanden, och 4. hur länge utlänningen har vistats i 
Sverige.  
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Tydligt blir också betydelsen av att rätt skyddsgrund tillämpas vid asylprövningen. Personer 
som utsatts för könsrelaterad förföljelse får inte, som tidigare varit fallet, ges skydd på grund 
av humanitära skäl.   
 

6 Riktlinjer 
 
UNHCR är FN:s flyktingorganisation. Flyktingkommissariens uppgifter är att bereda 
internationellt skydd åt flyktingar. Han eller hon skall även försöka att hitta varaktiga 
lösningar för de situationer då flyktingströmmar uppstår. Varje år antar UNHCR:s 
exekutivkommitté riktlinjer för staters handlande. Även då dessa ej är formellt bindande bör 
deras inflytande över internationell flyktingpolitik ej underskattas.40 Migrationsverket har det 
övergripande ansvaret inom migrationsområdet i Sverige. Verket skall bland annat utreda och 
pröva ansökningar om visering, uppehålls- och arbetstillstånd, flyktingförklaring och 
resedokument samt om svenskt medborgarskap.41 Överklagas Migrationsverkets beslut, i 
enlighet med UtlL 16 kap. 9 §, till en migrationsdomstol är Migrationsverket, enligt 16 kap. 6 
§, motpart till Utlänningen. Här följer en jämförelse av UNHCR:s riktlinjer för könsrelaterad 
förföljelse42 och migrationsverkets riktlinjer för bedömning av kvinnors skyddsbehov och 
skyddsbehov på grund av sexuell läggning43. Syftet med denna jämförelse är att se hur pass 
väl Migrationsverkets riktlinjer svarar mot UNHCR:s rekommendationer. Fokus kommer i 
huvudsak att läggas på utrednings- och bedömningsavsnitten, då dessa delar kommer att ligga 
till grund för den utvärdering av praxis som görs senare i uppsatsen. 

Migrationsverkets riktlinjer motsvarar väl innehållet i UNHCR:s rekommendationer. De 
förra är utformade att 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 mänskliga rättigheter. Asylprocessen har traditionellt sett skett utifrån 
manliga värderingar och utgångspunkter. Diskrimineringsskyddet, som är grundläggande för 
de mänskliga rättigheterna, har även här en viktig roll att spela.44 Kopplingen riktlinjerna 
emellan förstärks av att Migrationsverket hänvisar till UNHCR:s definition av begreppet 
samhällsgrupp.45  

På grund av skamkänslor och trauman kan vissa asylsökande vara ovilliga att redogöra för 
hela omfattningen av den förföljelse de upplevt eller fruktar. Utlänningen kan vidare känna 
fruktan för hemlandets myndigheter eller för att bli avvisade och/eller att straffas av sin familj 
eller andra i omgivningen. De båda uppsättningarna av riktlinjer ämnar säkerställa en trygg 
och förtroendeingivande miljö, där den som åberopar könsrelaterade asylskäl kan känna sig 
försäkrad om att ansökan inte kommer någon obehörig till del.46 För att säkerställa att 
ordentlig hänsyn tas till könsrelaterade asylskäl i asylprocessen, skall, enligt UNHCR, 
följande riktlinjer hållas i minnet.47 Varje punkt kompletteras med en hänvisning till 
Migrationsverkets reglering av rekommendationen.  

                                                 
40 Wikrén G. och Sandesjö H., Utlänningslagen med kommentarer, s. 34 f. 
41 A a s, s. 38. 
42 UNHCR:s riktlinjer för internationellt skydd: Könsrelaterad förföljelse enligt artikel 1A(2) av 1951 års 
flyktingkonvention och/eller 1967 års protokoll angående flyktingars rättsliga ställning. 
43 Migrationsverket, Utlänningshandboken kap. 40. 
44 Migrationsverkets riktlinjer, s. 3 f. och UNHCR:s riktlinjer, s. 2 f. p. 5. 
45 Migrationsverkets riktlinjer, s. 6. 
46 Migrationsverkets riktlinjer, s. 8. och UNHCR:s riktlinjer, s. 8 p. 35. 
47 UNHCR:s riktlinjer, s. 9 f. 
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1. Kvinnliga asylsökande skall intervjuas separat från manliga familjemedlemmar. Detta 

för att säkerställa att de får tillfälle att lägga fram sin sak. Det skall förklaras för dem 
att de kan ha giltiga asylskäl på egen hand. Migrationsverket fastslår att varje 
familjemedlem skall utredas separat. Var och en skall ges tillfälle att lägga fram sin 
sak. Separata utredningar kan vara avgörande för att den enskilde skall vilja och våga 
gå närmare in på sina asylskäl.48 

 
2. Det är nödvändigt att kvinnan, på ett sätt och ett språk som hon förstår, får information 

om asylprocessen, tillgång till den samt rättslig rådgivning. Språkförståelse över 
kulturgränserna framhålls av Migrationsverket som en faktor, värdig att 
uppmärksamma vid utredning av asylärenden. Språkförståelse uppmärksammas i 
samband med riktlinjer för hur information om regler och allmänna kriterier skall 
delges den sökande.49  

 
3. Den sökande skall informeras om möjligheten att förses med utredare och tolk av 

samma kön som hon eller han själv. En kvinnlig sökande skall automatisk förses med 
kvinnlig utredare och tolk. Utredare och tolk skall vara medvetna om och mottaglig 
för känsliga kulturella eller religiösa aspekter och personliga faktorer såsom 
sökandens ålder och utbildningsnivå. Är det redan från början tydligt att den sökande 
har känslig information att anföra skall denne, enligt Migrationsverket, då tillfrågas 
om val av kvinnlig alternativt manlig utredare, tolk samt offentligt biträde. Även av 
Migrationsverket efterfrågas kvalitéer hos dessa, som erfarenhet, goda kunskaper om 
kulturfrågor och lyhördhet för de speciella problem som kvinnor respektive 
homosexuella kan ha.50 

 
4. En trygg och öppen miljö är ofta avgörande när det gäller att bygga upp ett förtroende 

mellan handläggaren och den sökande. Miljön skall bidra till att få en fullständig 
redogörelse från den sökande för ibland känslig och personlig information. Rummet 
skall arrangeras på ett sätt som främjar förtroendefull diskussion och minskar varje 
möjlighet för den sökande att uppfatta sig som underlägsen. Enligt Migrationsverket är 
intervjumiljön av yttersta betydelse för att utsatta personer skall kunna redogöra för 
känsliga ämnen. Omgivningen bör av denna anledning vara anpassad för att främja en 
förtroendefull, avspänd och öppen diskussion.51  

 
5. Handläggaren skall ta sig tid att presentera sig själv och tolken för den sökande, 

tydligt förklara varje persons roll och intervjuns exakta syfte. Den sökande skall 
försäkras om att hans eller hennes ansökan kommer att behandlas i förtrolighet och att 
medlemmar i dennes familj ej kommer att delges den information hon uppger. 
Handläggaren skall klargöra att han eller hon inte är en traumaterapeut. 
Migrationsverket uppmärksammar vikten av att inledningsvis skapa en god relation 
med den sökande. Förtroende och tillit är själva grunden för goda utredningsresultat. 
Däremot finns inga direkta föreskrifter för hur handläggarens presentation skall 
genomföras.52   

 

                                                 
48 Migrationsverkets riktlinjer, s. 13. 
49 A a s, s. 14. 
50 A a s, s. 11 f. 
51 A a s, s. 14. 
52 A a s, s. 8. 
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6. Handläggaren skall bibehålla sin neutralitet, sympati och objektivitet genom hela 
intervjun. Han eller hon skall undvika kroppsspråk och gester som kan uppfattas som 
hotfulla eller kulturellt okänsliga eller opassande. Handläggaren skall tillåta den 
sökande att presentera sin ansökan utan att i onödan avbryta denne. Den sökande 
måste enligt Migrationsverket ges tid och inte störas när han eller hon i egen takt och 
med egna ord beskriver sina upplevelser.53 

 
7. Både öppna och specificerade frågor, som kan bidra till att avslöja, för asylansökan, 

relevanta könsaspekter skall inkluderas i varje asylintervju. Exempelvis uppger 
kvinnor som har varit involverade i indirekt politisk aktivitet eller som tillskrivits en 
politisk uppfattning, ofta inte tillräcklig med relevant information vid intervjuer.  
Grunden till detta är frågornas mansorienterade natur. Kvinnliga sökande kan också ha 
problem med att relatera frågor om tortyr till de kränkningar de fruktar såsom våldtäkt, 
sexuella övergrepp, könsstympning, hedersmord, tvångsäktenskap etc. 
Migrationsverket förespråkar en kognitiv intervjumetodik. Kroppsspråk och 
emotionella uttryckssätt, s.k. icke-verbal kommunikation, kan ibland vara avgörande 
för goda resultat.54 

 
8. Särskilt för sökande som fallit offer för sexualvåld eller andra former av trauman, kan 

det vara nödvändigt med fler efter varandra följande intervjuer för att skapa förtroende 
och erhålla all nödvändig information. Med hänseende till detta skall utredaren vara 
mottaglig för den sökandes trauma och sinnesrörelse och avbryta intervjun om denne 
blir upprörd. Även Migrationsverket ser att det i situationer, då känsliga ämnen skall 
ventileras, ibland kan finnas behov av en, i förhållande till normalfallet, djupare 
utredning. Det är alltid upp till den sökande att själv avgöra hur långt och ingående 
han eller hon vill berätta om sina upplevelser.55 

 
9. Då det uppdagas att ett fall kan komma att ge upphov till ett könsrelaterat yrkande, 

krävs adekvat förberedelse. Den skall möjliggöra utvecklandet av ett 
förtroendeförhållande med den sökande, ge utredaren möjligheten att ställa de rätta 
frågorna och handskas med de problem som kan uppkomma under intervjun. 
Migrationsverket menar att kunskap om sökandens land, region, kulturkrets, och 
dessas traditioner och seder, är avgörande för att kunna ställa de rätta frågorna.56   

 
10. Landinformation om sökandens hemland skall inhämtas och då särskilt information 

som har betydelse för kvinnors asylskäl. Det kan röra sig om, kvinnors rättsliga 
ställning, kvinnors politiska, sociala och ekonomiska rättigheter, kulturella och sociala 
seder i landet och konsekvenserna för om dessa inte efterlevs. Förekommandet av 
skadliga traditionella seder, och av rapporterat våld mot kvinnor kan också påverka 
beslutet i ärendet. Det skydd som finns tillgängligt för landets kvinnor, vilka straff 
som kan utdömas för dem som utövar våld mot kvinnor, och riskerna som en kvinna 
kan utsättas för vid ett återvändande till hemlandet efter att ha ansökt om flyktingskap 
är också viktiga för att bedöma risksituationen. Uppgifter om de allmänna 
förhållandena i landet kan enligt Migrationsverket vara helt avgörande vid bedömning 

                                                 
53 A a s, s. 14. 
54 A a s, s. 14. 
55 A a s, s. 14. 
56 A a s, s. 15. 
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av skyddsbehoven för den som riskerar förföljelse på grund av kön eller sexuell 
läggning.57 

 
11. Vilken typ och grad av känslor som uppvisas under återberättandet av hennes 

upplevelser skall inte påverka en kvinnas trovärdighet. Utredare och beslutsfattare 
skall ha förståelse för att kulturella skillnader och trauman spelar en viktig och 
komplex roll för den sökandes beteende. I vissa fall kan det vara lämpligt att objektiv 
psykologisk eller medicinsk bevisning inhämtas. Det är inte nödvändigt att klargöra de 
specifika detaljerna för själva gärningen vid en våldtäkt eller ett sexuellt utnyttjande. 
Information om händelseförloppet innan och efter övergreppet, omständigheterna i 
övrigt och uppgifter om bruk av vapen, ord eller fraser uttalade av förövarna, typ av 
övergrepp, var och hur det skedde och detaljer rörande förövarna, liksom orsaken till 
övergreppet kan dock vara viktiga. Det bör noteras att kvinnan i vissa fall kan vara 
ovetande om orsaken till det övergrepp hon utsatts för. Migrationsverket fastslår att 
kroppsspråk och uttryck för känslor inte är identiska mellan olika kulturer. Variationer 
kan också finnas mellan kvinnors och mäns uttryckssätt. I likhet med UNHCR menar 
man att en avsaknad av observerbara uttryck av känslor hos den sökande inte behöver 
betyda att han eller hon inte är starkt påverkad av sina upplevelser.58   

 
12. Är det nödvändigt skall mekanismer för hänvisning till psykosocial rådgivning och 

andra supporttjänster göras tillgängliga. I bästa fall rekommenderas att detta stöd finns 
tillgängliga för att assistera den sökande före och efter intervjun. Då behov av 
specialistvård eller terapeutiskt stöd uppmärksammas skall, enligt Migrationsverket, 
den sökande erbjudas denna hjälp. Verket kan även som ett led i utredningen inhämta 
expertutlåtanden rörande den sökandes psykiska hälsa.59  

 
Även vad gäller beviskraven överensstämmer Migrationsverkets riktlinjer väl med UNHCR:s. 
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 
Migrationsverket som uttryckligen lägger bevisbördan hos den enskilde. Det finns dock ingen 
anledning för UNHCR att rekommendera just detta, då det motsatta skulle innebära ett ökat 
skydd för den asylsökande. Migrationsverket framhåller emellertid vikten av att beviskraven 
hålls på en rimlig nivå. Sökandens uppgifter skall läggas till grund för beslutet om de, i 
förhållande till vad som i övrigt är känt, framstår som trovärdiga och sannolika.60

UNHCR:s riktlinjer tar till skillnad från Migrationsverkets inte upp kvinnors och 
homosexuellas unika problem vid flykt inom hemlandet. Dessa personer kan, om deras 
beteende inte accepteras av släkt eller nära vänner, vara i avsaknad av dessas hjälp och skydd. 
Det kan även finnas praktiska, kulturella och sociala hinder för en kvinna att på egen hand 
flytta inom ett land. Hon riskerar att åter försättas i en utsatt position och kanske bli måltavla 
för nya övergrepp. Det finns inte alltid rimliga möjligheter för en kvinna att ta anställning och 
försörja sig och eventuella barn på en ny ort. Migrationsverket skall inte hänvisa till ett inre 
flyktalternativ om det inte finns ett effektivt skydd och en realistisk möjlighet till försörjning 
för den sökande. Den inre flykten får inte innebära onödigt lidande eller umbäranden.61 
Migrationsverkets riktlinjer reglerar sålunda ett undantag för Sveriges skyldighet att skydda 

                                                 
57 A a s, s. 17. 
58 A a s, s. 22. 
59 A a s, s. 10. 
60 Migrationsverkets riktlinjer, s. 21 och UNHCR:s riktlinjer, s. 10 p. 37.  
61 Migrationsverkets riktlinjer, s. 20 f. 
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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. 

Migrationsverkets riktlinjer är ett bra handledande verktyg såväl för verkets personal som 
för migrationsdomstolarna. Innehållsmässigt motsvarar de väl UNHCR:s rekommendationer. 
Avgörande för riktlinjernas funktion är dock hur de tillämpas. En konsekvent applicering av 
riktlinjerna på varje situation, i varje ärende, kan gynna förutsägbarheten och öka förtroendet 
för handläggningen av asylansökningar. Det motsatta skulle innebära att riktlinjerna fick mer 
av en rekommendationskaraktär. Detta i sin tur skulle kunna medför en rättslig osäkerhet på 
området.   
 

7 Praxis 
 
För att kunna göra en djupgående analys av resultatet för tillämpningen av den nya lagen 
krävs ett gediget underlag. Till dags datum har inga mål som visar på det nya rättsläget för 
könsrelaterad förföljelse avgjorts i Migrationsöverdomstolen. Det förekommer inte heller 
någon kategorisering av målen i underdomstolarna som gör det möjligt att söka upp de mål 
som rör könsrelaterad förföljelse. Underlaget för denna rättsfallsanalys begränsas därför till 
fyra fall från migrationsdomstolarna. Samtliga mål rör förföljelse på grund av kön. 
Förföljelsegrunden sexuell läggning kommer därför inte direkt att beröras i detta avsnitt. 
  

7.1 UM 271-06 E 
 

7.1.1 Migrationsverket 
 
F ansökte om uppehålls- och arbetstillstånd i Sverige. Hon uppgav som asylskäl att hon hade 
blivit kränkt av den familj hon bott hos under sin uppväxt. Kränkningarna hade utgjorts av 
fysisk misshandel, tvångsmässig könsstympning samt försök till tvångsgifte med en äldre 
man. Senare kompletterade hon genom sitt offentliga biträde sina asylskäl med uppgifter om 
sexuellt utnyttjande. Anledningen till att dessa uppgifter inte framkom tidigare, under 
Migrationsverkets muntliga utredning, var att den tolk som där bistod F var man. 

Migrationsverket avslog ansökan och tog beslut om avvisning till Guinea och 
Elfenbenskusten. Migrationsverket ifrågasatte det uppgivna skyddsbehovet och konstaterade 
att uppgifterna rörande sexuellt utnyttjande inkom först i biträdesinlagan. Migrationsverket 
fann det inte troligt att uppgifternas sena inkomst berodde på den närvarande tolkens kön. Det 
kunde inte uteslutas att F trappat upp sin berättelse för att på detta sätt stärka sitt 
skyddsbehov. Sexuellt utnyttjande är dessutom en kriminell handling som skulle behandlats 
av de ivorianska myndigheterna. Även F:s uppgifter angående det planerade arrangerade 
äktenskapet samt hennes uppgivna resväg ifrågasattes av migrationsverket. 

 

7.1.2 Migrationsdomstolen 
 

F överklagade beslutet till Migrationsdomstolen i Stockholm och yrkade att hon skulle 
beviljas uppehålls- och arbetstillstånd. Hon uppgav att det var verklighetsfrämmande att hon, 
som Migrationsverket menat, skulle söka de ivorianska myndigheternas skydd. Det fanns i 
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hennes mening ingen möjlighet att anmäla ett sexuellt utnyttjande i ett beroendeförhållande. 
Hon vidhöll sin förklaring till varför hon initialt inte uppgivigt sexuellt utnyttjande som en 
asylgrund. 

Migrationsverket bestred ändring av beslutet och vidhöll sin tidigare bedömning att F 
varken var att anse som flykting eller skyddsbehövande. 

Vid bedömningen av asylärenden där det förekommer uppgifter om förföljelse på grund av 
kön eller sexuell läggning måste det beaktas att uppgifterna kan vara mycket känsliga för den 
sökande personligen. Utredningarna i dessa ärenden måste bedrivas med hänsyn tagen till att 
det kan vara svårt för sökanden att berätta om det han eller hon utsatts för, inte minst när det 
skall ske inför en myndighetsperson. Kvinnor som drabbats av könsrelaterad och/eller 
könsspecifik förföljelse kan ha svårt att lämna en fullständig berättelse. Bland exempel på 
sådana könsrelaterade kränkningar som kvinnans familj kan ha utsatt henne för nämndes 
könsstympning, arrangerat tvångsäktenskap och misshandel. 

Migrationsverket har på regeringens uppdrag tagit fram riktlinjer för utredning och 
bedömning av kvinnors skyddsbehov. Dessa skall ses som ett komplement till det befintliga 
regelsystemet och övriga nationella och internationella rekommendationer. Fall där det finns 
indikationer på att könsrelaterad förföljelse förekommit skall, enligt riktlinjerna, handläggas 
med förtur och sökanden skall i dessa fall ha möjlighet att välja om utredaren, tolk och 
offentligt biträde, skall vara man eller kvinna.  

Flyktingbestämmelsens krav på välgrundad fruktan för förföljelse gäller på samma sätt då 
könsrelaterad förföljelse åberopas som asylgrund som beträffande övriga grunder för 
förföljelse. Förhållanden i hemlandet och den enskildes personliga förhållanden skall vägas in 
i denna bedömning. 

I förevarande mål åberopades omständigheter i form av könsrelaterade kränkningar som 
asylskäl. Migrationsdomstolen fann den muntliga utredning som företagits av 
Migrationsverket alltför summarisk för att det skulle kunna bedömas om F hade ett 
individuellt skyddsbehov. Handläggningen hade således inte skett i enlighet med 
Migrationsverkets egna riktlinjer för utredning och bedömning av kvinnors skyddsbehov. 
Migrationsverket hade vid sin bedömning i ärendet inte heller tagit hänsyn till förhållandena i 
de länder F:s ansökan prövades mot eller hennes personliga förhållanden.  

Migrationsdomstolen bedömde att ytterligare utredning i målet erfordrades. Det 
överklagade beslutet undanröjdes och målet återförvisades till Migrationsverket för förnyad 
handläggning. 
 

7.1.3 Migrationsverkets beslut 2007-03-21 
 
Då migrationsverket i februari 2007 genomförde en kompletterande utredning yrkade F i 
första hand att hon skulle beviljas uppehållstillstånd enligt regler om uppskjuten 
invandringsprövning62. Utöver detta yrkade hon uppehållstillstånd såsom skyddsbehövande i 
övrigt. 

Migrationsverket ansåg inte att det hade tillkommit några omständigheter som kunde anses 
påverka Migrationsverkets ursprungliga bedömning av F:s skyddsbehov. Migrationsverkets 
bedömning att F inte var att anse som flykting eller skyddsbehövande i övrigt stod därmed 
fast.  

                                                 
62 ”Uppehållstillstånd med uppskjuten invandringsprövning beviljas för 
personer som ansöker om uppehållstillstånd på grund av en i Sverige 
bosatt make, maka eller sambo eller blivande sådan när relationen 
nyligen etablerats” prop. 1999/2000:43 s. 51. Detta enligt UtlL 5 kap. 3 §.  
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Föredragande i målet Maria J Eriksson har förklarat att bedömningen gjordes att F skulle få 
uppehållstillstånd på anknytningsskäl och att det under omständigheterna ansågs onödigt att 
hon återigen skulle tvingas redogöra för de övergrepp hon utsatts för i hemlandet. Man ville 
på Migrationsverket, efter två års väntan, så snabbt som möjligt ge F besked om 
uppehållstillstånd. Den ytterligare utredning som Migrationsdomstolen efterlyste i sitt beslut 
har därmed inte behandlat den ursprungliga asylgrunden utan istället förhållandena rörande 
F:s anknytningsärende. F beviljades tidsbegränsat uppehållstillstånd på grund av 
anknytning.63   

 

7.1.4 Migrationsverkets utredningsförfarande 
 
Då enskilda ärenden faller in under flera bestämmelser i UtlL, vilket inte alls är ovanligt, 
skall, enligt Migrationsverkets handbok, flyktingskapet prövas först och därefter skall 
ansökan prövas enligt den bestämmelse som anses ge det bästa skyddet.64 Det kan vara 
nödvändigt att pröva de åberopade asylskälen i förhållande till samtliga förföljelsegrunder. På 
detta sätt fastställs den mest relevanta grunden och möjligheterna för en enhetlig praxis att 
utvecklas ökar.65 Migrationsverket har i beslutet, med hänsyn tagen till den sökande, till viss 
del återigen frångått sina egna riktlinjer. I stället för att först göra en prövning om 
flyktingskap och därefter en prövning av asylskälen i förhållande till den bestämmelse som 
anses ge det bästa skyddet, valde Migrationsverket att endast göra en ny prövning av F:s skäl 
till uppehållstillstånd på grund av anknytning. Verket konstaterade förvisso i sitt beslut att 
man gör samma bedömning som tidigare har gjorts och att F inte är att anse som flykting. Då 
ingen ytterligare utredning har gjorts i denna del av målet torde utredningen av flyktingskälen 
ännu inte vara tillräckligt omfattande. Även om beslutet mycket väl kan ha inneburit den 
bästa lösningen för F, föreligger oklarheter om huruvida hon hade kunnat erhålla det starkare 
skyddet som flyktingstatus medför. Migrationsverkets beslut har varit alltför kortfattat och 
alltför dåligt motiverat. Det torde vara svårt för F att förstå på vilka grunder bedömningen, att 
hon ej anses vara flykting, vilar. Oklarheten skadar rättstryggheten i Sverige, om inte kännbart 
för medborgare i allmänhet, så för blivande svenskar i synnerhet. Målet har inte gynnat 
utvecklingen av en enhetlig praxis på området då verket har valt snarare än utrönt vilken 
skyddsgrund som skall vara tillämplig. 

Migrationsverket ifrågasatte i målet det uppgivna skyddsbehovet och konstaterade att 
uppgifterna om sexuellt utnyttjande tillkommit först i biträdesinlagan och inte vid 
Migrationsverkets muntliga utredning. Förklaringen, att detta skulle ha varit resultatet av att 
tolken vid utredningen varit man, fäste man ingen tilltro till. Man uteslöt inte att F trappat upp 
sin berättelse i syfte att göra sitt skyddsbehov mer gällande.  

När flyktingfrågan prövas skall den asylsökandes situation bedömas individuellt och en 
samlad bedömning skall göras av det som framkommer i ärendet. Bland annat skall hänsyn 
tas till den sökandes egen berättelse och till vad som är känt om förhållandena i det land dit 
verkställighet skall ske. Utgångspunkten är att bevisbördan liggen hos den asylsökande. Den 
asylsökande skall visa att han eller hon riskerar förföljelse vid ett återvändande till hemlandet. 
Beviskravet får dock inte ställas alltför högt när det gäller påståenden om risk för förföljelse 
eller vid påståenden om risk för dödsstraff, omänsklig eller förnedrande behandling eller 
bestraffning. Någon fullständig bevisning som klart styrker att det finns en sådan risk kan i 
regel inte läggas fram. Den sökandes berättelse bör därför godtas om den framstår som 
trovärdig och sannolik. Vid bedömning av den sökandes trovärdighet fäster myndigheterna i 
                                                 
63 Samtal med Maria J Eriksson, Migrationsverket i Solna. 
64 Migrationsverkets riktlinjer, s. 16. 
65 Prop. 2005/06, s. 28.  
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allmänhet vikt vid att den sökandes berättelse är sammanhängande och inte präglas av 
inbördes motstridiga uppgifter. Påståenden den sökande gör skall inte strida mot allmänt 
kända fakta. I regel påverkas trovärdigheten som tillmäts den sökandes berättelse även av 
förhållandet att denna i sina huvuddrag förblir oförändrad under hela asylprövningen, i alla 
instanser.66 Migrationsverket menade att det tillägg som gjordes till asylskälen genom 
biträdesinlagan skadat F:s trovärdighet då hennes berättelse i och med detta förändrats. Av 
Migrationsverkets Utlänningshandbok framgår, att det kan vara svårt för den sökande att 
berätta om våld och kränkningar som han eller hon har upplevt för utomstående eller 
myndighetspersoner. Dessa svårigheter kan bero på starka skamkänslor hos den sökande och 
leda till att han eller hon, medvetet eller omedvetet, väljer att delge sina egentliga asylskäl 
först på ett senare stadium i processen.67 Det skulle med andra ord inte ha missgynnat F att 
uppgifter om sexuellt utnyttjande inkom först med biträdesinlagan. Migrationsverket 
konstaterade förvisso bara att så var fallet. Man kan dock ana att de sent inkomna uppgifterna 
i verkets mening skadat F:s trovärdighet, vilket de inte borde ha gjort.  

I UM 19-06 gjorde Migrationsverket, vid överklagandet till Migrationsdomstolen, ett 
tillägg angående risk för könsstympning. Migrationsverket medgav i detta fall bifall till 
överklagan och lät inte förändringen av grunderna för ansökan påverka den sökandes 
trovärdighet på ett negativt sätt. 

I Migrationsverkets riktlinjer poängteras betydelsen av valet av tolk för utredningens 
resultat. En auktoriserad rättstolk, med kulturkompetens och tillräcklig vana och skicklighet 
skulle kunna ha bidragit till att F hade kunnat berätta om sina upplevelser. Stod det redan från 
början klart att F hade känsliga uppgifter att framföra skulle hon enligt riktlinjerna ha 
tillfrågats om val av kvinnlig eller manlig tolk.68 Man kan bara spekulera i varför 
Migrationsverket inte fäste någon tilltro till F:s förklaring, att tolkens kön påverkat hennes 
möjligheter att berätta om de sexuella övergrepp hon utsattes för. Grunden till avfärdandet av 
denna förklaring framgår inte av domen. Ytterligare motivering hade varit önskvärd, då det är 
oklart huruvida verket visat F den förståelse som förespråkas i dess riktlinjer.   
 

7.2 UM 19-06 E 
 

7.2.1 Migrationsverket  
 
S ansökte, vid sin ankomst till Sverige, tillsammans med sin familj om asyl, flyktingförklaring 
och resedokument. 

Migrationsverket avslog familjens ansökningar. 
 

7.2.2 Migrationsdomstolen 
 
Familjen överklagade Migrationsverkets beslut och vidhöll sina yrkanden. Till stöd för 

överklagan kompletterades familjens asylskäl med uppgifter om könsrelaterad förföljelse. S, 
som var åtta år och den yngsta dottern i familjen, riskerade att utsättas för könsstympning vid 
ett återvändande till hemlandet.  

                                                 
66 SOU 2004:31, s. 33 f. 
67 Migrationsverkets riktlinjer, s. 15 f. 
68 A a s, s. 12. 
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Till följd av uppgifterna om könsrelaterad förföljelse ändrade Migrationsverket sin 
bedömning i det överklagade beslutet. Verket vitsordade att S vid ett återvändande till Eritrea 
och Etiopien skulle kunna bli utsatt för sådan könsrelaterad förföljelse som omfattas av 
flyktingbestämmelsen. S skulle därför tillåtas stanna i Sverige som flykting enligt 4 kap. 1§ 
utlänningslagen. Hon skulle även beviljas resedokument och flyktingförklaring. Med hänsyn 
tagen till familjens enhet var Migrationsverkets bedömning att även övriga familjemedlemmar 
skulle beviljas uppehållstillstånd i Sverige, vid denna utgång. 

Mot bakgrund av vad som framkom i målet och vad som är känt om förhållandena i Eritrea 
och Etiopien, fann migrationsdomstolen att S hade gjort sannolikt att hon var att anse som 
flykting. Hon skulle därför beviljas permanent uppehållstillstånd i Sverige, flyktingförklaring 
och resedokument. Även de övriga familjemedlemmarna skulle under rådande omständigheter 
beviljas uppehållstillstånd. Överklagandet bifölls.   
 

7.2.3 Könsstympning 
 
Som framgår av målet utgör tvångsmässig könsstympning en sådan könsrelaterad förföljelse 
som till art och grad konstituerar förföljelse så som den kommit till uttryck i UtlL. Av 
Migrationsverkets handbok framgår att ”den biologiska könstillhörigheten är medfödd och 
oföränderlig och rätten att få behålla sitt könsorgan är en sådan mänsklig rättighet som är så 
grundläggande för individens identitet att ingen skall tvingas att göra någon eftergift”.69 Att 
förföljelsen ej utgår från staten utan från privatpersoner har ingen betydelse. Om hemlandets 
myndigheter inte har viljan eller möjligheten att skydda den sökande från förföljelse kan 
fruktan, enligt UtlL 4 kap. 1 §, ändå vara välgrundad. Den huvudsakliga grunden för 
beviljandet av permanent uppehållstillstånd i målet ligger i vad som är känt om förhållandena 
i hemlandet. Vid bedömningen av fall som rör könsrelaterad förföljelse är det viktigt att ta 
fram information om hemlandet som kan ha relevans för ”kvinnliga asylskäl”. Bland annat 
kan uppgifter om kvinnans ställning inför lagen, hennes politiska, sociala och ekonomiska 
rättigheter samt rapporterade konsekvenser i landet av att inte efterleva kulturella och sociala 
seder, ge tyngd åt hennes berättelse.70 Någon fullständig bevisning för att den sökande 
kommer att utsättas för tvångsmässig könsstympning vid ett återvändande kan givetvis inte 
krävas. Sökandens berättelse skall godtas om den framstår som trovärdig och sannolik.71 
Förekomsten av könsstympning i den del av Eritrea och Etiopien där familjen har sin vanliga 
hemvist kan således ligga till grund för bedömningen av S:s skyddsbehov. Både 
Migrationsverket och Migrationsdomstolen tog, efter det att risken för att utsättas för 
könsstympning åberopats som asylskäl, hänsyn till förhållandena i hemlandet. Detta är i 
enlighet med Migrationsverkets riktlinjer.72

Fram till införandet av den nya utlänningslagen beviljades asylsökanden med 
könsrelaterade asylskäl uppehållstillstånd enligt bestämmelsen om skyddsbehövande i 
övrigt.73 Andelen tillstånd som beviljades enligt könsbestämmelsen var liten. Kvinnor som 
                                                 
69 Migrationsverkets riktlinjer, s. 20. 
70 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, p. 36.10. 
71 Prop. 2005/06:6, s. 29. 
72 Migrationsverkets riktlinjer, s. 17. 
73 Utlänningslagen (1989:529) 3 kap. 3 §: Med skyddsbehövande i övrigt avses i denna lag en utlänning som i 
andra fall än som avses i 2 § lämnat det land, som han är medborgare i, därför att han 1. känner välgrundad 
fruktan för att straffas med döden eller med kroppsstraff eller att utsättas för tortyr eller annan omänsklig eller 
förnedrande behandling eller bestraffning, 2. på grund av yttre eller inre väpnad konflikt behöver skydd eller på 
grund av en miljökatastrof inte kan återvända till sitt hemland, eller 3. på grund av sitt kön eller homosexualitet 
känner välgrundad fruktan för förföljelse. 
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åberopade könsrelaterad förföljelse fick ofta uppehållstillstånd enligt första punkten i 
bestämmelsen. Det straff eller den behandling som väntade dem vid ett återvändande 
jämställdes med tortyr eller annan omänsklig eller kränkande behandling. Denna skyddsgrund 
har en direkt koppling till verkställighetshindren som finns i utlänningslagen och gav därmed 
ett starkare skydd för den asylsökande.74 Det kan konstateras att det inte uteslutande är 
sökanden som tidigare omfattats av könsbestämmelsen, i bestämmelsen om skyddsbehövande 
i övrig, som nu kommer att ges skydd enligt flyktingbestämmelsen. Även personer som 
tidigare fått skydd genom tortyrbestämmelsen kan nu erhålla flyktingstatus. Det har tidigare 
varit svårt att kontrollera antalet personer som fått uppehållstillstånd på könsrelaterade 
förföljelsegrunder. Detta då de har erhållit skydd enligt skilda bestämmelser. Uppgraderingen 
av skyddet för könsrelaterad förföljelse kan medföra att myndigheternas tillämpning av 
reglerna lättare kan övervakas. Den ger även den asylsökande en möjlighet att lättare kunna 
förutse vilket skydd han eller hon kommer att omfattas av.   
 

7.3 UM 1082-06 
 

7.3.1 Migrationsverket 
 
D ansökte om asyl den 12 februari 2006. Som asylskäl uppgav hon i huvudsak följande: 
Hennes adoptivmor dog under 2005. Det är inte möjligt att leva som ensam kvinna i 
Mongoliet och hon flyttade därför hem till en kinesisk man, för att där tjänstgöra som 
hushållerska. Mannen som hon arbetade för våldtog henne, tvingade henne till regelbundet 
sexuellt umgänge, misshandlade och drogade henne. När hon upplystes om att mannen ville 
sälja henne till Kina flydde hon landet. För att finansiera resan stal hon pengar från mannen. 
Vid ett återvändande till Mongoliet riskerade hon mannens hämnd samt att tillfångatas och 
säljas. Till styrkande av att hon utsatts för misshandel ingavs journalanteckningar.  

Migrationsverket avslog D:s ansökan och beslutade om utvisning till Mongoliet. Enligt 
UD:s rapport om mänskliga rättigheter i Mongoliet 2005 var landet en demokrati under 
utveckling. En ny lag mot våld i hemmet antogs 2005. Övergreppen D beskrev hade utförts av 
en enskild person och hon hade inte gjort någon polisanmälan mot denne man. 
Migrationsverket bedömde att D kunde vända sig till de rättsvårdande myndigheterna i 
Mongoliet. Det fanns ingen information som tydde på att D inte skulle ha fått en rättvis 
behandling om hon skulle ha vänt sig till myndigheterna i hemlandet. D ansågs därför inte 
vara flykting eller skyddsbehövande i övrigt. Omständigheterna kunde inte heller anses vara 
synnerligen ömmande.  

 

7.3.2 Migrationsdomstolen 
 

D överklagade Migrationsverkets beslut och yrkade att hon skulle beviljas uppehålls- och 
arbetstillstånd. Till grund för sitt yrkande anförde hon att hon var flykting enligt 4 kap. 1 § 
utlänningslagen (2005:716), då hon kände välgrundad fruktan för förföljelse på grund av sitt 
kön. Hon menade även att det förelåg synnerligen ömmande omständigheter enligt UtlL 5 
kap. 6 §. D tillade att den då nya lagen mot våld i hemmet inte skapade några garantier för de 
kvinnor som blev utsatta för våld och våldtäkter. Då hon var i avsaknad av såväl far som 
make och nätverk av släktingar var hon dessutom extra utsatt. Den kinesiske man hon arbetat 
                                                 
74 Migrationsverket, En samlad analys av asylprocessen under åren 2001-2004, s. 33 ff.  
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för var rik och hade därmed möjlighet att ta sig ifrån fängelset. På grund av korruption var det 
svårt för en enskild att vända sig till polisen. Hon fruktade att mannen skulle ha anmält att hon 
stulit hans pengar och att hon till följd av detta var efterlyst.  

Migrationsverket bestred bifall till överklagandet. Det kunde inte genom D:s berättelse 
eller den skriftliga bevisningen fastställas att det fanns en rimlig risk för att D skulle komma 
att förföljas vid ett återvändande till hemlandet. D hade inte styrkt påståendet att hon inte 
skulle kunna erhålla de mongoliska myndigheternas skydd. Hon hade inte ens uppsökt polisen 
i hemlandet för att få skydd eller upprättelse efter de övergrepp hon sagt sig ha varit utsatt för. 
Detta var enligt Migrationsverket ett krav man måste ställa på den asylsökande. De 
mongoliska myndigheterna höll en tillfredställande standard. Inte heller hade D vänt sig till 
någon av de frivilligorganisationer som tillvaratog kvinnors intressen i landet.  

Av UD:s rapport om mänskliga rättigheter i Mongoliet 2005 framgick att det mongoliska 
rättssystemet var eftersatt och sårbart för korruption. Genom övriga internationella rapporter 
rörande Mongoliet kunde konstateras att korruption var ett växande problem inom 
myndigheterna i landet. En rad åtgärder, såsom instiftandet av en anti-korruptionslag, hade 
dock vidtagits för att bekämpa detta. Trots att korruption var ett problem i landet var det inte 
allmänt förekommande eller genomgripande. Myndigheterna hade vidare för avsikt att vidta 
åtgärder innan det blev ett stort problem. Våld mot kvinnor var ett allvarligt socialt problem i 
landet. Uppskattningsvis 40 kvinnorättsorganisationer hade växt fram och ett nationellt 
centrum mot våld arbetade för att förebygga våld i hemmet och bistå offren och deras barn. 
Våldtäkt och våld mot kvinnor i hemmet var illegalt och förövare kunde åtalas. En ny lag mot 
våld i hemmet antogs 2005. Sedan lagen trädde i kraft hade 20 fall dragits inför rätta. De 
mongoliska myndigheterna var generellt sett kapabla och villiga att erbjuda skydd åt kvinnor 
som fruktade våld i hemmet. 

Då D:s asylskäl grundades på övergrepp utförda av en privatperson är grundregeln att hon 
har att söka skydd från honom hos de rättsvårdande myndigheterna i hemlandet. Det framgick 
av utredningen i målet att korruption var ett problem i Mongoliet. Åtgärder synes dock ha 
vidtagits för att bekämpa denna. Det hade vidare genomförts lagstiftning gentemot våld i 
hemmet och det fanns kvinnorättsorganisationer som verkade i landet. Migrationsdomstolens 
bedömde att det inte generellt sett kunde anses vara så att de mongoliska myndigheterna inte 
besatt någon vilja eller förmåga att skydda sina medborgare. D hade inte polisanmält den man 
hon uppgett ha utsatt henne för övergrepp. Hon hade inte heller på annat sätt försökt att få 
hjälp av myndigheterna i Mongoliet. D hade inte sökt hjälp hos någon av de 
frivilligorganisationer som verkade för kvinnosaker i landet. Migrationsdomstolen fann 
sammantaget att D inte hade gjort sannolikt att hon inte kunde få skydd mot övergrepp från 
mannen i Mongoliet. Det faktum att D riskerade att lagföras för en stöld hon hade begått kan 
inte utgöra grund för uppehållstillstånd i Sverige.  

Migrationsdomstolen delade Migrationsverkets bedömning att D inte var att anse som 
flykting eller skyddsbehövande i övrigt enligt UtlL 4 kap. 1 eller 2 §§. 

Michael Johansson och Karl Tiljander var av skiljaktig mening. De båda menade att D i 
målet hade gjort sannolikt att hon kände välgrundad fruktan för förföljelse på grund av sitt 
kön. Till skillnad från de övriga ansåg de inte att de mongoliska myndigheterna kunde antas 
erbjuda skydd mot förföljelse. D var därför att anse som flykting enligt UtlL 4 kap. 1 § och 
skulle enligt UtlL 5 kap. 1 § beviljas uppehållstillstånd.   
 

7.3.3 Skydd mot förföljelse i hemlandet 
 
I målet hävdade Migrationsverket att man måste kräva att den asylsökande efter det att 
övergreppet ägt rum uppsöker polisen för att få skydd eller upprättelse. Uttalandet får 
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uppfattas så att Migrationsverket lägger ett krav på den sökande att visa huruvida hemlandets 
myndigheter har vilja och möjlighet att erbjuda skydd mot förföljelsen. Av 
flyktingdefinitionen i UtlL 4 kap. 1 § framgår att en flykting är en utlänning som befinner sig 
utanför det land som han eller hon är medborgare i och inte kan, eller på grund av sin fruktan 
inte vill, begagna sig av detta lands skydd. De personer som inte kan få skydd mot förföljelse i 
sitt hemland är berättigade till internationellt skydd. Avsaknaden av skydd i hemlandet kan ha 
sin grund i att staten inte har viljan eller möjligheten att skydda sökanden mot förföljelse, men 
även att den sökande på grund av sin välgrundade fruktan för förföljelse inte vill begagna sig 
av hemlandets skydd. Det krävs under den senare av de två omständigheterna att den 
asylsökande har fog för sin ovilja att söka hemlandets skydd.75 Det finns således ingen 
absolut skyldighet för den asylsökande att anmäla övergreppen till hemlandets myndigheter. 
Hade D tillräckligt starka skäl för att hennes ovilja att begagna sig av de mongoliska 
myndigheternas skydd skulle framstå som befogad skulle det inte kunna krävas att hon anmält 
övergreppen till landets polis. Givetvis kan misslyckade försök att få skydd från hemlandets 
myndigheter vara ett gångbart bevis på att den sökandes fruktan är välgrundad.  

Migrationsverkets riktlinjer anger att det kan finnas fog för den enskilde att underlåta att 
anmäla ett begånget övergrepp, åtminstone i länder som uppvisar brister i upprätthållandet av 
mänskliga rättigheter. Det är helt naturligt att kvinnor som utsatts för sexualvåld vill undvika 
myndighetskontakt. Det kan också förekomma starka påtryckningar från familjemedlemmar 
som försöker förmå kvinnan att inte anmäla ett övergrepp.76 Att runt 40 
kvinnorättsorganisationer verkar för att ta tillvara på kvinnors rättigheter i landet skulle kunna 
vittna om att statsmakten allena uppvisat brister i upprätthållandet av dessa. Med bakgrund av 
den information som inkommit om det allmänna läget i landet får ändå Mongoliet 
sammantaget anses ha förmågan att upprätthålla mänskliga rättigheter i landet. 
Migrationsverkets beslut står därmed inte i direkt konflikt med verkets egna riktlinjer. Vad 
gäller homosexuella tar Migrationsverkets riktlinjer upp förhållandet att utlänningen inte varit 
i kontakt med organisationer för homosexuella, i Sverige eller i hemlandet. Enligt riktlinjerna 
är detta sällan en omständighet som behöver ge, för den sökande, negativ påverkan på verkets 
bedömning av dennes skyddsbehov. Migrationsverket låter i målet omständigheten, att D ej 
vänt sig till någon kvinnoorganisation, tala emot henne. Migrationsverket ställer under 
omständigheterna högre krav på en kvinna som fruktar förföljelse än motsvarande person med 
avvikande sexuell läggning, vilket inte är rimligt.   

Normalt bör utgångspunkten vara att varje stat är kapabel att skydda sina invånare mot 
förföljelse, så vida inte motsatsen bevisas genom vittnesmål av enskilda personer eller 
organisationer eller på annat sätt. Varje fall måste dock prövas utifrån dess specifika 
förutsättningar.77 D har hävdat att hon hotats av en privatperson. Utgångspunkten under 
rådande förhållande är att hon har att söka hjälp mot eventuella hot från honom hos de 
rättsvårdande myndigheterna i Mongoliet. Migrationsdomstolen fastslog att det inte generellt 
sett kan anses vara så att dessa myndigheter inte besitter någon vilja eller förmåga att skydda 
sina medborgare. Av de fyra som deltog vid beslutsfattandet hade dock två av nämndemännen 
en skiljaktig mening angående de mongoliska myndigheternas vilja och möjlighet att skydda 
D. Detta vittnar i sig om svårigheten att göra en bedömning om ett eventuellt internt 
flyktalternativ.   
 

                                                 
75 SOU 2004:31, s. 81. 
76 Migrationsverkets riktlinjer, s. 22. 
77 SOU 2004:31, s. 82. 
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7.4 UM 876-06 
 

7.4.1 Migrationsverket 
 
M ansökte den 27 oktober 2005 om uppehålls- och arbetstillstånd samt flyktingförklaring och 
resedokument. Till stöd för sin ansökan anförde hon i huvudsak att hon i hemlandet riskerade 
tvångsgifte med en äldre man och att utsättas för kvinnlig könsstympning. För att styrka sin 
identitet ingav M ett födelsebevis i original och visade upp ett skolbetyg. Hon ingav även en 
rapport från Central Police Bamenda daterad den 10 oktober 2005 samt ett intyg från Notarius 
Publicus i Bamenda daterat den 7 oktober 2005. I polisrapporten intygades att M polisanmält 
Fon Doh Gwanyin för att ha tvingat henne att äkta honom. Även då polisen fann M:s 
anklagelse välgrundad var de på grund av traditionell sedvanerätt maktlösa i ärendet. M var 
därmed tvungen att själv reda ut sin situation. Intyget innehöll i princip samma uppgifter.  

Beslutet togs innan den nya utlänningslagen trädde i kraft. Migrationsverket beslutade att 
avslå M:s ansökningar och att avvisa henne till Kamerun. Det är upp till den asylsökande att 
lämna en allmänt trovärdig och rimlig berättelse om vad hon varit med om eller vad som i 
övrigt har föranlett henne att lämna hemlandet, liksom om de eventuella risker, som enligt 
henne, föreligger vid ett återvändande. Berättelsen skall vara sammanhängande, inte präglas 
av inbördes motstridiga uppgifter och inte strida mot allmänt kända fakta. M hade inte visat 
upp något pass eller annan id-handling som styrkte hennes identitet. M:s berättelse och de 
handlingar hon faktiskt visat upp gjorde emellertid att det fick anses sannolikt att hon var den 
person som hon hade uppgett och att hon kom ifrån Kamerun.  

Då M återvänt till sin födelseby Bali för sin fars begravning tog byhövdingens vaktchef 
kontakt med henne och satte ett korallarmband på hennes arm. I området är detta ett sätt för 
en man att visa sin avsikt att äkta en kvinna. Handlingen har en andlig innebörd och kvinnan 
vågar inte ta av sig armbandet av rädsla för att djävulen skall ta över hennes ande eller på 
annat sätt skada henne. En vecka efter denna händelse kom tre män och förde M till 
hövdingens palats. Här tvingades hon genomgå religiösa ritualer och informerades om att hon 
skulle träffa hövdingen för att sedan omskäras. Könsstympningens syfte var att få M att tappa 
intresset för andra män. M:s försök att övertala hövdingen att släppa henne misslyckades och 
istället våldtog han henne. Hon lyckades med viss hjälp att fly från palatset och hölls därefter 
gömd tills det att hon kunde fly till Sverige. M uppgav att det vilade en förbannelse över 
henne sedan hon tagit av sig det korallarmband som byhövdingen gett henne. Hon riskerade 
att bli galen och vid ett återvändande till Kamerun skulle även hennes familj komma att 
drabbas av förbannelsen.  

Även om M upplevde en stark subjektiv fruktan inför den förbannelse hon riskerade att bli 
drabbad av om hon återvände till hemlandet, kunde denna fruktan inte anses vara välgrundad. 
Den kunde således inte utgöra grund för förföljelse enligt UtlL. M fruktade även att vid ett 
återvändande föras tillbaka till hövdingens hus för att där tvingas leva som hans hustru, bli 
utsatt för omskärelse och annan misshandel. Denna fruktan för förföljelse kunde, med den 
gamla formuleringen av flyktingdefinitionen i UtlL, ej hänföras till någon av 
förföljelsegrunderna i 3 kap 2 §. Det återstod för Migrationsverket att ta ställning till om M i 
hemlandet var i sådan fara att hon skulle beviljas uppehållstillstånd som skyddsbehövande 
enligt dåvarande UtlL 3 kap. 3 §. I Kamerun var månggifte tillåtet för män enligt lag och 
tradition. Kvinnlig könsstympning förekom i tre av landets tio provinser men var inget utbrett 
fenomen. Ingreppet hade kritiserats av landets regering men det fanns ingen lag som förbjöd 
det. Könsstympning var ett mindre problem i Kamerun än i många andra afrikanska länder. 
Det utfördes dock i Kamerun, främst i de norra och sydvästra provinserna. Ingreppet kunde 
utföras innan eller efter giftermål, men framför allt drabbades spädbarn och flickor som ännu 
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inte nått tonåren. Tvångsäktenskap var ett stort problem i Kamerun. De var traditionella och 
drabbade kvinnor i 14-15 års ålder. Tvångsäktenskap var vanligast i norra Kamerun men 
kunde förekomma i hela landet.  

Den förföljelse M blivit utsatt för utgick från privatpersoner i hennes hemby. I detta 
område förekom kvinnlig könsstympning. Det fanns därmed en risk för att M skulle utsättas 
för ett sådant övergrepp om hon tvingades återvända till hövdingen. Då det inte fanns någon 
lag som förbjöd könsstympning och då hövdingen kontrollerade hela provinsen var det 
tveksamt om M skulle kunna få skydd mot övergrepp av detta slag i detta område. Hövdingen 
kunde dock inte antas ha en sådan position att han kontrollerade hela Kamerun. Vidare 
praktiserades inte könsstympning i landets alla provinser. M skulle genom att bosätta sig i en 
annan del av landet kunna undkomma förföljelsen. M uppgav att hon som ensam kvinna ej 
hade möjlighet att bosätta sig i en annan del av Kamerun. Mot bakgrund av att hon hade sin 
mor, sina syskon och även andra släktingar i Kamerun ansågs det möjligt för henne att 
utnyttja ett internt flyktalternativ. M ansågs därför inte vara skyddsbehövande i övrigt enligt 
UtlL 3 kap. 3 §. 

 

7.4.2 Migrationsdomstolen 
 

M överklagade beslutet och yrkade att Migrationsdomstolen med ändring av 
Migrationsverkets beslut skulle bevilja henne uppehållstillstånd, flyktingförklaring och 
resedokument. M vidhöll vad hon anfört hos Migrationsverket och tillade följande. I första 
hand gjorde hon gällande att hon kände en välgrundad fruktan för förföljelse på grund av sitt 
kön. M anmanade domstolen att beakta att ingen av hennes vänner eller släktingar i Kamerun 
skulle våga hjälpa henne i fruktan av att drabbas av förbannelsen. Ingen man i hemlandet 
skulle heller vilja gifta sig med henne då hövdingen valt henne till sin hustru. Hon skulle vid 
ett återvändande till hemlandet inte ha någon möjlighet att leva ett normalt liv eller att bilda 
familj. Då Migrationsverket godtog att det kunde vara svårt för M att finna skydd i den region 
hon kommer ifrån återstod att ta ställning till M:s möjligheter till internflykt. Enligt M hade 
hon ingen möjlighet att finna trygghet i ett annat område i hemlandet då ingen skulle hjälpa 
henne. 

Migrationsverket bestred ändring av beslutet och vidhöll bedömningen att M inte var att 
betrakta som flykting. 

M framförde följande i Migrationsdomstolen. Byhövdingen, Fon Doh Gwanyins, hade 
enligt traditionen rätt att ta vilken kvinna han ville till sin hustru. Han hade över 40 hustrur i 
sitt palats och hade sagt att den kvinna som kommer över hans tröskel aldrig kommer 
därifrån. Hit fördes M av Fon Dohs män. Han var mäktig, hade inflytande överallt och många 
personer löd under honom. Han hade dömts till mord utan att bli frihetsberövad, vilket 
vittnade om hans inflytande. Även i fängelse skulle han vara en mäktig man. M var övertygad 
om att hon vid ett återvändande skulle spåras upp och föras tillbaka till palatset. Här riskerade 
hon, utöver könsstympning, även att mista livet. Då större delen av Kamerun är fransktalande 
och hon inte förstod franska skulle det vara mycket svårt för henne att bosätta sig i en annan 
del av landet. Då hon hade tagit av sig korallarmbandet som visade att hon var en av Fon 
Dohs hustrur fruktade hon förbannelsen och den inverkan den kunde ha på hennes mentala 
och andliga hälsa om hon tvingades återvända till Kamerun.  

Den nya utlänningslagen skulle vara tillämplig i målet. 
Om den asylsökandes redogörelse förefaller trovärdig och det inte finns goda skäl att anta 

det motsatta bör den sökande ges en fördel av det uppkomna tvivelsmålet, under förutsättning 
att redogörelsen inte strider mot allmänt kända fakta. Det rådde ingen tvekan om Von Doh 
Gwanyins existens. Det fanns vidare rapporter som sa att hans parlamentariska immunitet 
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hävts på grund av att han misstänkts för mord. Han dömdes enligt kamerunsk press år 2006 
till 15 års fängelse för ett politiskt mord men släpptes efter fem månader mot borgen. Vad M 
uppgav om sina personliga förhållanden och tvångsäktenskapet med Von Doh Gwanyin lades 
till grund för migrationsdomstolens vidare bedömning.  

I Kamerun rådde följande förhållanden för kvinnor. Lagen garanterade lika rättigheter för 
kvinnor och män. I praktiken var dock kvinnas ställning svag. En kvinna kunde av sin man 
förbjudas att yrkesarbeta och hennes arvsrätt kunde dras in. I det traditionella samhället och 
på landsbygden sågs kvinnan huvudsakligen som mannens egendom. Det fanns inga 
nationella lagar mot våld i hemmet. Månggifte var tillåtet för män enligt lag och tradition. 
Könsstympning förekom i tre av landets tio provinser men var inget utbrett fenomen. 
Regeringen hade riktat kritik mot förekomsten av könsstympning, men det fanns ingen lag 
som förbjöd det. Människohandel var förbjuden enligt lag men förekom. Giftermål var enligt 
lag tillåtet från 15 år, men det var inte ovanligt att flickor så unga som 12 år ingick äktenskap, 
framför allt i de norra provinserna. 

Den kränkning M hade utsatts för genom att hon mot sin vilja förts till Von Dohs palats för 
att där stängas in med hans övriga konkubiner och underkasta sig hans vilja föll helt klart in 
under begreppet förföljelse på grund av kön. Att förföljelsen som sådan var av sådan 
intensitet att den kunde utgöra grund för flyktingskap om hemlandets myndigheter ej kunde 
erbjuda henne skydd stod också klart. För Migrationsdomstolen framstod det som klarlagt att 
könsmaktsstrukturen i Kamerun, ett land som accepterar traditionell stamrätt som en 
rättskälla, var sådan att det var omöjligt för en kvinna i M:s situation att söka och erhålla 
myndigheternas skydd mot den förföljelse hon utsatts för. Att Von Doh dömts för mord 
påverkade inte den risk M löpte att förföljas vid ett återvändande till hemlandet. Även om han 
skulle frihetsberövas skulle han kunna vidta våldsåtgärder mot M för att hon lämnat honom. 

Vad gäller det interna flyktalternativet åvilar bevisbördan Migrationsverket. Hänvisningar 
till inre flyktalternativ måste göras med försiktighet, med hänsyn tagen till den enskildes 
personliga förhållanden och de allmänna förhållandena i hemlandet. Bland annat skall 
kvinnors möjlighet till försörjning beaktas. M hade ingen möjlighet att stanna hos sin familj 
eftersom Von Doh skulle ha hittat henne där. Den enda möjligheten hade varit att fly till en 
annan del av landet där hon inte var känd. M var endast 20 år och hade aldrig varit 
yrkesverksam. Migrationsdomstolen fann det därför orealistiskt att hon, även om hon hade 
lyckats gömma sig i en annan del av landet, skulle ha haft en realistisk möjlighet att där leva 
på ett sätt som inte hade inneburit onödigt lidande eller umbäranden.  

M uppfyllde kriterierna för flyktingskap och beviljades permanent uppehållstillstånd i 
Sverige, flyktingförklaring och resedokument. 
 

7.4.3 Tvångsäktenskap 
 
Det finns flera internationella dokument som uttryckligen förbjuder att äktenskap ingås utan 
båda makarnas fria och fullständiga samtycke. Förbudet framgår bland annat av FN:s 
allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna 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 hon fruktar att bli bortgift. Om hennes fruktan är välgrundad och hon 
inte har möjlighet att begagna sig av hemlandets myndigheters skydd kan kvinnan omfattas av 
förföljelsegrunden tillhörighet till viss samhällsgrupp. Kvinnor som tvingas in i äktenskap har 
det gemensamma kännetecknet att de är ogifta kvinnor. Det är vidare en mänsklig rättighet att 
endast ingå äktenskap med fritt och fullständigt samtycke. Denna rättighet är så 
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grundläggande för kvinnans identitet att hon inte skall tvingas till några eftergifter.78 
Motsvarande framgår i Migrationsverkets riktlinjer, som dock inte ännu fanns att tillgå vid 
tidpunkten för verkets beslut.79  

Såväl Migrationsverket som Migrationsdomstolen konstaterade att tvångsäktenskap är en 
sådan könsrelaterad förföljelse som numera inryms i UtlL 4 kap. 1 § och att den behandling 
som M utsatts för har varit av sådan typ och sådan intensitet att den kan utgöra grund för 
flyktingskap om hemlandet inte kan erbjuda skydd. 
 

7.4.4 Inre flyktalternativ 
 
Kärnfrågan i målet är huruvida M kan erhålla skydd från myndigheterna i hemlandet eller 
söka skydd i en annan del av Kamerun. Med bakgrund av de skrivelser som M åberopat och 
de uppgifter som finns om de allmänna förhållandena i Kamerun finner både 
Migrationsverket och Migrationsdomstolen det klarlagt att det är omöjligt för M att i sin 
hemprovins erhålla statens skydd mot sådan förföljelse som hon utsatts för. Detta på grund av 
könsmaktsstrukturen i landet och faktumet att traditionell stamrätt accepteras som rättskälla. 
Avgörande blir under dessa omständigheter om M kan förväntas söka skydd i en annan del av 
sitt hemland. Som framgår av målet ligger bevisbördan för möjligheterna till ett internt 
flyktalternativ på Migrationsverket.  

Migrationsverket riktlinjer uppger att det kan vara svårare för kvinnor och homosexuella 
än för andra att genom omflyttning undvika en förföljelsesituation. Dessa utsatta grupper kan 
stängas ute från de naturliga trygghets- och skyddsmiljöer, som andra finner hos bland annat 
släkt eller nära vänner. En kvinna kan i samband med intern flykt stöta på praktiska, kulturella 
och sociala hinder. De ekonomiska uppoffringar som själva flytten innebär kan försätta 
kvinnan i en utsatt situation för eventuella nya övergrepp. Skillnader i språk, etnicitet och 
kultur mellan olika delar av landet kan skapa ytterligare problem för den som skall söka 
skydd i en annan del av sitt hemland än där han eller hon tidigare varit bosatt. 
Migrationsverket har också att ta hänsyn till svårigheter för kvinnan att ta arbete och försörja 
sig på den nya orten. Är omständigheterna sammantagna sådana, ”att en omflyttning i det 
enskilda fallet ter sig orimlig eller i vart fall är förenad med alltför stora påfrestningar och 
icke fullvärdiga levnadsbetingelser”, skall förutsättningarna för ett inre flyktalternativ ej anses 
uppfyllda. För att det interna flyktalternativet skall bli aktuellt krävs att den enskilde har 
tillgång till ett effektivt skydd mot förföljelse. Han eller hon måste dessutom ha realistiska 
möjligheter till försörjning och förutsättningar att leva på ett sätt som inte innebär onödigt 
lidande eller umbäranden. Kvinnor kan i många fall vara mer utsatta som familjeförsörjare än 
män. Som tidigare nämnts skall hänvisningar till den alternativa inre flykten göras med 
försiktighet.80  

M var vid tiden för Migrationsdomstolens beslut 20 år och hade aldrig varit yrkesverksam. 
Hon förstår enligt egen uppgift ej det, i landet i övrigt, dominerande språket. Hon har även 
uppgivit att hon på grund av familjens rädsla för förbannelsen som vilar över henne ej kan 
förlita sig på deras hjälp. Hon är alltså i avsaknad av just de trygghets- och skyddsmiljöer som 
anges i riktlinjerna. Migrationsdomstolens bedömning, att det vore orealistiskt att anta att hon 
som ensam kvinna skulle kunna leva i Kamerun på ett sätt som inte skulle innebära onödigt 
lidande eller umbäranden, är korrekt. Migrationsverket å sin sida gjorde bedömningen att M:s 
familj skulle komma att hjälpa henne vid ett återvändande. Hon skulle med sådana 
förutsättningar inte ha samma problem att försörja sig och ett inre flyktalternativ skulle 
                                                 
78 SOU 2004:31, s. 116 f. 
79 Migrationsverkets riktlinjer, s. 20. 
80 A a s, s. 21. 
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därmed kunna aktualiseras. Då M:s berättelse i övrigt framstår som trovärdig och sannolik bör 
dock hennes uppgifter ligga till grund för bedömningen. Bevisbördan för ett inre 
flyktalternativ ligger dessutom på Migrationsverket och verket har inte bevisat att M:s familj 
skulle våga hjälpa henne.    
 

8 Slutsats 
 
Den internationella opinionen angående flyktingdefinitionens omfång har på senare år svängt 
åt att omfatta även könsrelaterad förföljelse. Det råder nu enighet bland ett stort antal länder, 
inklusive Sverige, att förföljelsegrunden tillhörighet till viss samhällsgrupp bör ges en vidare 
tolkning än tidigare. Denna uppfattning har stöd även av UNHCR.81 Sverige har genom den 
nya Utlänningslagen, som trädde i kraft den 31 mars 2006, uppgraderat skyddsstatusen för 
dem som förföljs på grund av sitt kön eller sin sexuella läggning. Dessa omfattas idag av 
flyktingbestämmelsen, då de anses kunna utgöra en viss samhällsgrupp. För att en grupp skall 
bilda en viss samhällsgrupp krävs ett gemensamt drag som kännetecknar dess 
gruppmedlemmar. Kännetecknet som definierar samhällsgruppen skall vara beständigt eller så 
starkt sammankopplat med gruppens medlemmars identitet att det inte kan krävas att de vidtar 
någon förändring.82  

Bestämmelsen om skyddsbehövande i övrigt reglerade tidigare skyddet för de som 
riskerade könsrelaterad förföljelse. Bortsett från avsaknaden av förföljelsegrunder i 
bestämmelsen om skyddsbehövande i övrigt överensstämmer bestämmelsens rekvisit med de i 
flyktingdefinitionen.83  Ett antagande, om att samma individer som tidigare omfattats av den 
gamla könsbestämmelsen borde vara de som numera omfattas av könsbestämmelsen i 
flyktingdefinitionen, är inte obefogat. För att ge den sökande skydd enligt den skyddsgrund 
som för henne inneburit det starkaste skyddet, har kvinnor med könsrelaterade asylskäl 
tidigare givits uppehållstillstånd med hänvisning till tortyrbestämmelsen. Då 
könsbestämmelsens skydd uppgraderats skall dessa kvinnor fortsättningsvis beviljas 
flyktingstatus. Könsbestämmelsens omfång kan således anses utvidgat.  

En ansökan om uppehållstillstånd, där flera bestämmelser skulle kunna vara tillämpliga, 
skall först prövas enligt flyktingbestämmelsen.84 Detta skall säkerställa att flyktingar får det 
skydd de är berättigade till. Den bedömning Migrationsverket på förhand gjorde av 
bestämmelsernas tillämplighet i fallet UM 271-06 E, då de valde att fokusera på 
anknytningsskäl framför flyktingskäl, kan uppfattas som godtycklig. För att få en enhetlig 
praxis på området skulle Migrationsverkets riktlinjer behöva tillämpas strikt. 
Migrationsverkets dilemma i detta avseende är hänsynen som bör tas till den enskilde 
individens situation. Att pröva ansökningar i ordning, efter skyddsnivå, kan vara förödande 
för effektivitetsaspekten i asylprocessen. Flyktingskyddet medför inte alltid fördelar nog att 
väga upp de nackdelar en långdragen utredningsfas kan medföra. En utlänning kan ha intresse 
av att snabbt få uppehållstillstånd och ett svenskt personnummer, för att t.ex. kunna söka till 
högskola. Det kan vara orimligt att förvänta sig att en ung människa skall lägga livet på hyllan 
en termin för att gynna en enhetlig praxis i svensk rätt. Det kan dock befaras att inte alla de 
fall som, i och med lagändringen, nu borde omfattas av flyktingbestämmelsen, faktiskt 
kommer att prövas enligt denna. Troligen kommer även fortsättningsvis, personer som 
drabbats av könsrelaterad förföljelse, att få skydd på andra grunder än de i 

                                                 
81 Prop. 2005/06, s. 20 f. 
82 UNHCR:s Guidelines, Membership of a particular social group. 
83 SOU 2004:31, s. 54. 
84 Migrationsverkets riktlinjer, s. 16. 
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flyktingbestämmelsen. Till följd av detta går dessa personer miste om fördelarna med att 
tilldelas flyktingstatus, d.v.s. resedokument, förkortad kvalificeringstid för att bli svensk 
medborgare, bidrag för familjeåterförening, starkare skydd mot utvisning p.g.a. brott och 
möjlighet att tillgodoräkna sig boendetid i hemlandet som försäkringstid för garantipension.85 
Det finns alltså klara fördelar med att förklaras som flykting. Med bakgrund av detta framstår 
det som viktigt att ansökningar prövas enligt den skyddsgrund som ger sökanden det bästa 
skyddet. Uppgraderingen av skyddet för könsrelaterad förföljelse får ändå förväntas ge 
sökande, som upplevt denna typ av förföljelse, större chans att få sin ansökan prövad på dessa 
grunder. Detta då de inte längre kommer ges uppehållstillstånd enligt tortyrbestämmelsen, 
med hänvisning till det starkare skyddet. I och med detta kommer det att bli lättare att 
kontrollera hur stor andel av alla uppehållstillstånd som har sin grund i könsrelaterad 
förföljelse. Kontrollen kan i sin tur leda till större kunskap om de problem som finns i de 
asylsökandes bakgrund. Att rättsläget inom migrationsområdet blir klarare ökar dessutom 
rättstryggheten för utlänningar som söker uppehållstillstånd i Sverige. Det är av yttersta vikt 
att all myndighetsutövning genomsyras av förutsebarhet och hålls fri från godtyckliga 
bedömningar.  

Rättssäkerheten gynnas, utöver att ansökan prövas enligt rätt förföljelsegrund, av att 
riktlinjer i bedömningsfrågor tillämpas lika från fall till fall. I de asylfall som uppsatsen 
behandlat kan man se två situationer då Migrationsverket brustit i förmåga att följa sina egna 
riktlinjer. I målet UM 271-06 E fick F inte tillgång till en kvinnlig tolk trots att uppgifter om 
könsrelaterad förföljelse åberopades. När sedan denna omständighet lämnades som förklaring 
till att känsliga uppgifter framkommit först i biträdesinlagan, fann Migrationsverket inte detta 
vara en trovärdig förklaring. Enligt Migrationsverkets riktlinjer skall den sökande, då det står 
klart att uppgifter av detta slag kan komma att ventileras, tillfrågas om val av manligt eller 
kvinnlig tolk.86 Migrationsverket fallerar inte endast vid tillämpningen av sina riktlinjer, utan 
visar även upp ett oförstånd vad gäller deras syfte. Om Migrationsverket av förbiseende 
använt sig av en tolk som försvårat för den sökande att i största möjliga mån presentera sina 
asylskäl, borde verket ha förståelse för att alla uppgifter inte framkommit vid den initiala 
utredningen. Den andra situationen vari Migrationsverket inte följt sina riktlinjer är just då 
nya uppgifter delgivits verket först i ett senare skede av processen. På grund av skamkänslor 
eller trauma, kan det vara svårt för den sökande att berätta om sina upplevelser.87 Det får 
därför inte finnas en presumtion hos Migrationsverket att sent inkomna uppgifter är 
fabricerade i syfte att stärka den sökandes asylskäl. Migrationsverket visar exempel på korrekt 
handlande i UM 19-06. Verket ändrar i målet sin bedömning efter att uppgifter om 
könsrelaterad förföljelse inkommit i samband med att ett beslut överklagades.   

Även om den sökande i övrigt uppfyller rekvisiten i flyktingbestämmelsen, får han eller 
hon inte uppehållstillstånd om Migrationsverket kan bevisa att en flykt inom hemlandets 
gränser är möjlig. Förutsättningarna för ett inre flyktalternativ är att det finns ett effektivt 
skydd mot förföljelse samt en rimlig möjlighet till försörjning för den sökande på den nya 
orten.88 Bedömningen av möjligheten till internflykt kan vara mycket vansklig. I målet UM 
876-06 fann Migrationsdomstolen i Malmö att en 20 årig ensam kvinna, utan tidigare 
yrkesvana, inte skulle ha en rimlig chans att försörja sig i Kamerun, utan onödigt lidande eller 
umbäranden. Migrationsverket hade troligtvis kommit till samma slutsats, om verket inte varit 
av den uppfattningen att kvinnan i detta fall inte var ensam. Migrationsverket ansåg, till 
skillnad från Migrationsdomstolen, att hennes familj skulle komma att hjälpa henne vid ett 
återvändande och en intern flykt. I och med detta antagande förändrades förutsättningarna för 
                                                 
85 Se avsnitt 4. 
86 Migrationsverkets riktlinjer, s. 12. 
87 SOU 2004:31 s. 34. 
88 Migrationsverkets riktlinjer, s. 21. 
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ett internt flyktalternativ. Det är i detta läge den ursprungliga bedömningen av 
förutsättningarna för intern flykt och inte bedömningen av flyktmöjligheten som kan 
ifrågasättas. Migrationsverket har att bevisa säkerhet och rimlighet för ett internt 
flyktalternativ. I förevarande fall är antagandet, att kvinnan skulle åtnjuta familjens skydd och 
hjälp vid ett återvändande, dåligt motiverat.  

Den nya Utlänningslagen har medfört förändringar utöver de som framgår av den ändrade 
lagtexten. Det uppgraderade skyddet bidrar till att samla de asylansökningar som rör 
könsrelaterad förföljelse under flyktingbestämmelsen. Försök hos Migrationsverket att 
anpassa skyddsgrunden till situationen leder dock till ny spridning av dessa ansökningar. 
Strikt hållna riktlinjer och välutbildad personal är grunden för att skapa en enhetlig praxis och 
förutsebarhet i asylprocessen. 
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