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Kvinnors asylskäl 
- vad krävs för flyktingstatus? 



 

Sammanfattning 

Genom en ny utlänningslag från år 2006 kan förföljelse på grund av kön eller sexuell läggning 

utgöra grund för flyktingskap, och bedömningen av om en person ska anses få asyl och 

tillhörande uppehållstillstånd beror på hur väl genomförd utredningen är. Undersökningar har 

visat att kvinnor många gånger inte vågar berätta om sina könsrelaterade asylskäl, och att 

anledningen till detta kan vara att asylhandläggaren saknar genusperspektiv. Syftet med 

uppsatsen är således att utreda varför det är viktigt att ta hänsyn till kvinnors asylskäl i 

bedömningen och utredningen under asylprocessen. I detta syfte ingår även att utreda vad 

utlänningslagens bestämmelse om förföljelse på grund av kön innebär i praktisk tillämpning. 

Sammanfattningsvis kan sägas att för flyktingstatus krävs att Flyktingkonventionens samtliga 

rekvisit är uppfyllda. Kvinnan ska befinna sig utanför sitt hemland, känna välgrundad fruktan 

för förföljelse där både den subjektiva och den objektiva komponenten ska vara uppfyllda, 

riskera könsspecifik och/eller könsrelaterad förföljelse och slutligen ska hon sakna skydd från 

sitt hemlands myndigheter. Det finns ingen uttömmande lista på vad som utgör kvinnors 

asylskäl, men uppsatsen visar att könsstympning och våldtäkt är exempel på könsspecifik 

förföljelse, och att våld mot och diskriminering av kvinnor i ett starkt patriarkaliskt samhälle 

är exempel på könsrelaterad förföljelse. Eftersom det inte finns någon uttömmande lista på 

vilka asylskäl en kvinna kan ha är det mycket viktigt att hon under asylutredningen ges 

möjlighet att berätta om vad som hänt henne. Både för den enskilda individens skull och för 

att Sverige ska ha en rättssäker asylprocess. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Genom en ny utlänningslag från år 2006 kan förföljelse på grund av kön eller sexuell läggning 

utgöra grund för flyktingskap. Tidigare kunde en person som riskerade sådan förföljelse ha 

rätt till skydd enligt bestämmelsen om skyddsbehövande i övrigt som fanns i Utlänningslagen 

(1989:529) 3 kap. 3 §.
1
 Det finns ingen internationell definition av begreppet asyl men 

vanligtvis innebär det att en person ges en varaktig fristad mot politisk förföljelse. I begreppet 

politisk förföljelse ingår förföljelse på grund av politisk uppfattning, ras, nationalitet, religiös 

uppfattning och tillhörighet till viss samhällsgrupp.
2
 Bedömningen av om en person ska anses 

få asyl och tillhörande uppehållstillstånd beror till stor del på hur väl genomförd 

asylutredningen är. När en asylsökande kommer till Sverige informerar Migrationsverket om 

vilka rättigheter och skyldigheter personen har. Det är viktigt att personen berättar varför hon 

eller han är här och vad det är som hänt i hemlandet. Den asylsökande har också rätt till 

juridisk hjälp i form av ett offentligt biträde.
3
 Det finns mycket som tyder på att det är viktigt 

för den asylsökande vilken grund flyktingstatusen med tillhörande uppehållstillstånd hänförs 

till. Det kan påverka personen psykologiskt men även praktiskt, eftersom den som beviljas 

flyktingstatus enligt Flyktingkonventionen
4
 har fördelar gentemot övriga utlänningar. 

Exempelvis kan en flykting ansöka om och erhålla svenskt medborgarskap efter fyra år i 

Sverige, fastän huvudregeln säger fem år. En flykting kan även få familjeåterföreningsbidrag 

och har ett större skydd mot utvisning om denne begår brott.
5
 

 

Mäns och kvinnors situation och tillhörande asylskäl kan vara likartade, men i vissa fall finns 

väsentliga skillnader som måste tas hänsyn till under asylprocessen.
6
 Undersökningar har 

dock visat att kvinnor många gånger inte vågar berätta om könsrelaterade asylskäl.
7
 Det är 

viktigt med ett genusperspektiv för att kvinnor och flickor ska få ett korrekt bemötande och få 

möjlighet att svara på de frågor som i slutänden kan leda fram till att de egna asylskälen 

kommer fram i sin helhet. En brist på genusperspektiv kan leda till att utredningen endast 

förhåller sig till en manlig heterosexuell norm, eftersom det historiskt sett ofta varit så. För en 

väl genomförd asylutredning krävs medvetenhet om kön, förståelse för könsrelaterat våld och 

könsdiskriminering, förståelse för maktordningars samverkan vid förtryck och motstånd, samt 

kunskap om människorättssituationen.
8
  

 

                                                 
1
 SOU 2004:31 Flyktingskap och könsrelaterad förföljelse, s. 38-39. 

2
 Prop. 1988/98:86 med förslag till utlänningslag m.m., s. 153. 

3
 http://www.migrationsverket.se/info/471.html Så prövas din ansökan om asyl. 

4
 1951 års FN-konvention angående flyktingars rättsliga ställning. 

5
 SOU 2004:31 Flyktingskap och könsrelaterad förföljelse, s. 44-45. 

6
 Aguirre, Riktlinjer för utredning och bedömning av kvinnors skyddsbehov – Ett fungerande verktyg?, s. 7.  

7
 Ibid, s. 9. 

8
 Bexelius, Asylrätt, kön och politik, s. 82-85. 
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1.2 Syfte och frågeställning 

Jag har ett stort intresse för kvinnors rättigheter, vilket kommer till uttryck både genom 

utbildning och genom ideella engagemang. På senare år har jag träffat flera kvinnor som 

befunnit sig i en asylprocess och tillfället är därmed ypperligt för fördjupning inom ämnet. 

Syftet med uppsatsen är således att utreda varför det är viktigt att ta hänsyn till kvinnors 

asylskäl i bedömningen och utredningen under asylprocessen. I detta syfte ingår först och 

främst att utreda vad utlänningslagens bestämmelse om förföljelse på grund av kön innebär i 

praktisk tillämpning. 

 

- Vad innebär bestämmelsen förföljelse på grund av kön i den svenska utlänningslagen? 

- Vilka är kvinnors asylskäl och varför är det viktigt att ta hänsyn till dessa i 

asylprocessen? 

 

1.3 Metod 

I uppsatsen har en rättsdogmatisk metod använts, det vill säga att jag med hjälp av rättskällor 

så som lagtext, förarbeten, rättsfall och doktrin har utrett innehållet i gällande rätt. Vad gäller 

urval av rättsfall har jag valt sex stycken fall som alla behandlats av domstolarna sedan den 

nya lagen trädde i kraft 2006. Urvalet är inte uttömmande, men av domstolarnas resonemang 

framgår det tydligt hur Flyktingkonventionens kriterier ska tolkas. 

 

1.4 Avgränsningar 

Uppsatsen kommer att fokusera på förföljelse på grund av kön, ej på grund av sexuell 

läggning, trots att de regleras tillsammans. Anledningen till vald avgränsning är dels att 

uppsatsens syfte har fokus på kvinnors asylskäl och dels att det råder tids- och utrymmesbrist. 

Jag är väl medveten om att även kvinnor åberopar asylskäl som är kopplade till deras sexuella 

läggning, men detta är alltså något som inte kommer att behandlas. Uppsatsens fokus ligger 

på svensk rätt och därför kommer internationell rätt endast att behandlas där det finns behov 

av det. I rapporten från Röda Korset har jag valt att till stor del återge vad som framkommit 

genom handläggarna på Migrationsverket, och inte vad tolkar och biträden har sagt. 

Anledningen till vald begränsning är utrymmesskäl. 

 

1.5 Disposition 

Uppsatsen kommer att inledas med en kortfattad historik av asylrättens nationella utveckling. 

Sedan kommer framväxten av bestämmelsen förföljelse på grund av kön kort behandlas, för 

att sedan utvecklas senare i framställningen. Uppsatsen kommer vidare att granska förarbeten, 

lagtext och vilka riktlinjer Migrationsverket har i sina utredningar. Därefter redogörs för sex 

rättsfall som varit aktuella i Migrationsöverdomstolen och Migrationsdomstolen under de 

senaste åren. Kommentarer och diskussion återfinns i uppsatsens sjunde kapitel. 
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2 Historik om asylrätten 

För över hundra år sedan hade Sverige mycket större utvandring än invandring, något som har 

präglat vår historia och hur landet har utvecklats. Det var först efter andra världskriget som 

trenden vände och Sverige blev ett invandrarland.
9
 Därför är det inte så konstigt att det inte 

fanns någon utlänningslagstiftning i Sverige under 1800-talet. Fram till år 1860 hade Sverige 

visserligen ett passtvång, men genom en kungörelse kunde folk från andra länder börja röra 

sig fritt över gränsen. Staten hade också möjlighet att genomföra utvisningar när så krävdes, 

men bestämmelsen användes främst på så kallade lösdrivare. I början av 1900-talet kom fler 

folk än vanligt från öst till Sverige i samband med oroligheter i Ryssland. Detta medförde att 

det föreskrevs en viss anmälningsskyldighet för främlingar, och så var bollen i rullning. År 

1907 inledde regeringen utredningen av ett lagförslag om reglering av invandringen. Förslaget 

innebar att utlänningar var tvungna att anmäla sig hos polismyndigheten när de kom till 

Sverige för att bo eller arbeta. Om allt var som det skulle fick utlänningen en ”uppehållsbok”. 

Polisen skulle även ha befogenhet att genomföra utvisningar. Förslaget fastnade dock i 

lagrådet som menade att en generell utlänningskontroll inte stämde överens med den 

internationella samfärdseln. Ytterligare förslag lades fram och godkändes så småningom av 

riksdagen. Lagen (1914:196) angående förbud för vissa utlänningar att här i riket vistas 

innehöll varken passtvång, anmälningsskyldighet eller andra regler om en generell 

utlänningskontroll. Däremot innehöll den en bestämmelse om individuell utlänningskontroll, 

som skulle innebära att icke önskvärda utlänningar kunde utvisas. I samband med första 

världskriget kom en rad författningar på området som avsåg att minska folkutbytet med andra 

länder. Både generell utlänningskontroll och passtvång återinfördes, samt flertalet 

övervakningskungörelser som bland annat innebar att arbetskraftsinvandringen började 

regleras.
10

 

 

År 1928 infördes en ny utlänningslag som lagfäste mycket av det som redan hade införts på 

administrativ väg. Ungefär tio år senare kom ett starkare skydd för politiska flyktingar genom 

att lagen ändrades genom att om utlänningen anförde politiska skäl för sin flykt kunde inte 

polisen genomföra en utvisning. Det blev istället Socialstyrelsen som skulle avgöra frågan. 

Vidare vidgades bestämmelserna om politiskt verkställighetshinder och genom en inrättad 

utlänningsnämnd skulle bedömningarna bli mer generella. Kring andra världskriget ändrades 

delvis utlänningskontrollen och en ny lag trädde i kraft år 1945, men lagen innebar inga större 

förändringar.
11

 Det skedde desto mer i början av seklets andra hälft. Departementschefen ville 

nu se ett starkare skydd för utlänningar och detta tillgodosågs främst på tre olika sätt. För det 

första så skulle en utlänning ha rätt att inom lagens gränser resa till och från Sverige, 

uppehålla sig i landet samt inneha en anställning här. För det andra infördes att politiska 

flyktingar endast fick vägras en fristad om synnerliga skäl talade för det. Den sista 

förändringen var införandet av bosättningstillstånd, vilket betydde att de utlänningar som var 

fast förankrade i Sverige fick en starkare ställning i och med att de inte behövde tillstånd för 

                                                 
9
 Migrationsverkets hemsida, Historik. 

10
 Wikrén & Sandesjö, Utlänningslagen med kommentarer, s. 15-17. 

11
 Ibid, s. 17-18. 
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att arbeta samt att de fick vistas i landet utan tidsbegränsning.
12

 Sverige började även år 1950 

att ta emot kvotflyktingar i samarbete med UNHCR (United Nations’ High Commissioner for 

Refugees).
13

 

 

Under tiden som lagen var giltig hände mycket på arbetskraftinvandringens område och lagen 

ändrades på flera sätt. Om en person kom till Sverige från ett utomnordiskt land var denne till 

exempelvis tvungen att ha ordnat bostad, arbete och arbetstillstånd innan inresan. En annan 

förändring var att Statens invandrarverk inrättades och att en utlänning hade full besvärsrätt 

över dess beslut i avvisnings- och förpassningsärenden. Det som förr kallades 

bosättningstillstånd kom nu att heta uppehållstillstånd. Generellt sett gäller många regleringar 

än idag som stiftades under den här perioden. Som grund för den lag som kom år 1980 låg ett 

annorlunda perspektiv hos utredarna. De trodde inte att arbetskraftinvandringen skulle stå för 

den stora andelen utlänningar som kom till Sverige, utan att det istället skulle handla om en 

ökad flyktinginvandring och anhöriginvandring. Lagen förändrades bland annat på så sätt att 

begreppet flykting i FN:s flyktingkonvention togs in i utlänningslagen, samt att den som fick 

stanna erhöll tillhörande flyktingstatus.
14

 Det fanns även en bestämmelse som skyddade de 

personer vars skäl inte kunde hänföras till grunderna för flyktingstatus enligt 

flyktingkonventionen (de facto-flykting), men skyddet gällde inte för utlänningar som 

riskerade förföljelse på grund av kön.
15

 Invandringspolitiska kommittén förslog dock att även 

den som åberopade könsrelaterad förföljelse skulle kunna betraktas som de facto-flykting.
16

 I 

proposition 1983/84:144 godtogs inte förslaget utan även fortsättningsvis skulle dessa 

personer kunna få stanna på grund av humanitära skäl.
17

 

 

År 1988 skedde en översyn av utlänningslagen och året därpå trädde en ny lagstiftning i kraft. 

Grundprinciperna för flykting- och invandringspolitiken ändrades inte utan istället ville 

utredarna att regelsystemet skulle bli enklare med en snabbare beslutsordning som följd. I 

1989 år utlänningslag definierades asyl som ”uppehållstillstånd som beviljas en utlänning 

därför att han är flykting, krigsvägrare eller s.k. de facto-flykting”.
18

 År 1997 togs begreppen 

de facto-flykting och krigsvägrare bort ur lagstiftningen. Förändringen medförde bland annat 

att nya skyddsregler infördes för personer som riskerade dödstraff, kroppsstraff, tortyr eller 

annan förnedrande eller omänsklig behandling eller bestraffning, för personer som drivits på 

flykt på grund av väpnad konflikt eller miljökatastrof och för personer som på grund av kön 

eller homosexualitet riskerade förföljelse. Under 2000-talets början skedde en hel del 

förändringar som hade samband med Schengenkonventionen och olika EG-direktiv, och som 

syftade till att harmonisera asyllagstiftningen.
19

  

 

                                                 
12

 Wikrén & Sandesjö, Utlänningslagen med kommentarer, s. 19-20. 
13

 Prop. 1996/97:25 Svensk migrationspolitik i ett globalt perspektiv, s. 36. 
14

 Wikrén & Sandesjö, Utlänningslagen med kommentarer, s. 21-22. 
15

 SOU 2004:31 Flyktingskap och könsrelaterad förföljelse, s. 27-28. 
16

 SOU 1983:29 om invandringspolitiken, s. 123. 
17

 Prop. 1983/84:144 om invandrings- och flyktingpolitiken, s. 37-38. 
18

 Wikrén & Sandesjö, Utlänningslagen med kommentarer, s. 23-24. 
19

 Ibid, s. 25-27. 
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Den utlänningslag som vi har idag trädde ikraft den 31 mars 2006. Det var inte bara 

asylbestämmelserna som ändrades (kön och sexuell läggning lades till), utan det infördes 

bland annat en ny instans- och processordning som innebar att tre migrationsdomstolar och en 

migrationsöverdomstol inrättades. De största ändringarna av lagen har skett under 2010 då 

skyddsgrundsdirektivet och asylprocedurdirektivet införlivades i Sverige.
20

 

 

3 Flyktingbegreppet  

3.1 Flyktingkonventionen 

Enligt 1951 års FN-konvention angående flyktingars rättsliga ställning artikel 1 (A) 2 är en 

flykting en person som 

… i anledning av välgrundad fruktan för förföljelse på grund av sin ras, religion, 

nationalitet, tillhörighet till viss samhällsgrupp eller politiska åskådning 

befinner sig utanför det land, vari han är medborgare, samt är ur stånd att eller 

på grund av sådan fruktan, som nyss sagts, icke önskar begagna sig av sagda 

lands skydd, eller den som utan att vara medborgare i något land, till följd av 

händelser som förut sagts befinner sig utanför det land, vari han tidigare haft sin 

vanliga vistelseort, samt är ur stånd att eller på grund av sådan fruktan, som 

nyss sagts, icke önskar återvända dit… 

 

3.2 Utlänningslagen 

Enligt Utlänningslagen (2005:716) 4 kap. 1 § 1 st. är en flykting en utlänning som 

 - befinner sig utanför det land som utlänningen är medborgare i, därför att han 

eller hon känner välgrundad fruktan för förföljelse på grund av ras, nationalitet, 

religiös eller politisk uppfattning eller på grund av kön, sexuell läggning eller 

annan tillhörighet till en viss samhällsgrupp, och 

- inte kan, eller på grund av sin fruktan inte vill, begagna sig av detta lands 

skydd. 

 

Konventionstexten och lagtexten ligger till grund för uppsatsen, men för att förstå vad 

de innebär i praktisk tillämpning krävs mer material så som förarbeten, litteratur och 

handböcker, samt rättsfall. Kommande text innehåller både redogörelse för och 

diskussion om detta material. 

3.3 Grundläggande rekvisit för flyktingskap 

3.3.1 Befinna sig utanför sitt hemland  

Det generella kravet för flyktingskap är att medborgaren befinner sig utanför det land han 

eller hon är medborgare i.
21

 Om en person är statslös anses denne vara flykting om han eller 

                                                 
20

 Wikrén & Sandesjö, Utlänningslagen med kommentarer, s. 29-31. 
21

 UNHCR, Handbok om förfarandet och kriterierna vid fastställande av flyktingars rättsliga ställning, p. 88. 
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hon befinner sig utanför det land där personen hade sin vanliga vistelseort.
22

 Flyktingskap kan 

även uppkomma när en person befinner sig i ett annat land än hemlandet, om det sker 

politiska förändringar i hemlandet. Personen får då flyktingskap sur place.
23

  

 

Vanliga skäl för flyktingskap sur place är att det har skett politiska förändringar i landet 

personen kommer ifrån eller att personen har deltagit i demonstrationer mot 

hemlandsregeringen. Nämnda skäl åberopas ofta av män, och enligt Maria Bexelius kan 

kvinnor ha svårt att få flyktingskap sur place eftersom deras asylskäl ser annorlunda ut mot 

männens. Situationen för en kvinna kan dock förändras likväl som för en man, och behovet av 

skydd kan uppstå när kvinnan redan har lämnat landet. Exempelvis kan en kvinna som har 

skilt sig under tiden utanför hemlandet eller fött ett barn utan att befinna sig ett i äktenskap 

riskera förföljelse vid ett återvändande. Det kan också vara så att kvinnan först när hon 

befunnit sig utanför hemlandet en tid ändrar sin politiska uppfattning kring 

könsdiskriminerade lagar och starka könsroller, vilket kan leda till bestraffning vid ett 

återvändande.
24

 Att flyktingskap kan inträda när en person befinner sig utomlands framgår 

klart och tydligt i UNHCR:s riktlinjer.
25

 

3.3.2 Känna välgrundad fruktan för förföljelse  

Rekvisitet välgrundad fruktan innehåller en objektiv och en subjektiv komponent, där båda 

komponenterna ingår i bedömningen. Den subjektiva komponenten är den fruktan för 

förföljelse som den asylsökande känner. Den objektiva komponenten är att fruktan ska vara 

välgrundad, vilket innebär att den ska ha fog för sig. Enligt UNHCR:s handbok anses fruktan 

vara välgrundad när det med hänsyn till flyktingens personliga förhållanden och förhållanden 

i hemlandet finns anledningen att anta att flyktingen riskerar förföljelse vid ett återvändande.
26

 

Riskbedömningen har fokus på framtiden. För flyktingskap finns det inget krav på att 

förföljelse redan har ägt rum, men om så har skett är det givetvis en omständighet som talar 

för att en risk för följelse finns.
27

 Vid en upplevd våldtäkt kan fruktan för förföljelse vara så 

stark att det inte kan förväntas av individen att kunna återvända till sitt hemland.
28

 Fruktan för 

förföljelse har genom historien tolkats med mannen som norm, vilket i flera fall har lett till att 

en kvinna som utsatts för våld av en man inte har fått gehör för sina asylskäl. Detta 

överensstämmer inte med de riktlinjer som UNHCR har. Historien visar också att det 

generellt har varit svårare att få flyktingstatus när förföljelsen bedrivits av enskilda istället för 

av staten. Våld mot kvinnor, sexuellt eller inte, och könsdiskriminering utövas ofta av en 

enskild person, och med en traditionellt manlig tolkning av fruktan för förföljelse blir 

konsekvensen att utövaren går fri från straff.
29

 

 

                                                 
22

 Wikrén & Sandesjö, Utlänningslagen med kommentarer, s. 158. 
23

 Prop. 2005/06:6 Flyktingskap och förföljelse på grund av kön, s. 9. 
24

 Bexelius, Asylrätt, kön och politik, s. 109-110. 
25

 UNHCR, Handbok om förfarandet och kriterierna vid fastställande av flyktingars rättsliga ställning, p. 94-96. 
26

 UNHCR, Handbok om förfarandet och kriterierna vid fastställande av flyktingars rättsliga ställning, p. 37-42 

och Prop. 2005/06:6 Flyktingskap och förföljelse på grund av kön, s. 9. 
27

 UNHCR, Handbok om förfarandet och kriterierna vid fastställande av flyktingars rättsliga ställning, p. 45 och 

Prop. 2005/06:6 Flyktingskap och förföljelse på grund av kön,  s. 9. 
28

 Diesen, m.fl., Prövning av migrationsärenden, s. 125-126. 
29
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3.3.3 På grund av sin ras, religion, nationalitet, tillhörighet till en viss 

samhällsgrupp eller politiska åskådning 

För att få flyktingskap måste utlänningen känna välgrundad fruktan för följelse på grund av 

sin ras, religion, nationalitet, tillhörighet till viss samhällsgrupp eller politiska åskådning. 

Förföljelsen kan bero på ett av skälen eller fler av dem i kombination. Det är utredarens 

uppgift att fastställa vilka skäl som flyktingskapet grundar sig på.
30

 Ras inkluderar alla slags 

etniska grupper, vilket innebär att förföljelse kan bero på härstamning, hudfärg eller etniskt 

eller nationellt ursprung.
31

 Förföljelse på grund av religion inträffar t.ex. när personer inte får 

inneha medlemskap i ett religiöst samfund, då det finns förbud mot offentlig 

gudstjänstutövning eller religiös undervisning och när personer diskrimineras under sitt 

religionsutövande.
32

 Nationalitet omfattar dels medborgarskap och dels tillhörighet till en 

etnisk eller språklig grupp, och den här grunden åberopas ofta i kombination med grunden ras. 

Förföljelsen kan uttryckas genom fientliga attityder och åtgärder riktade mot en nationell 

minoritet.
33

 Tillhörighet till en viss samhällsgrupp kan åberopas av personer med liknande 

bakgrund, vanor eller social status.
34

 Det kan vara samhällsklasser som adel, kapitalägare och 

jordägare, men också särskilda yrkesgrupper och medlemmar i fackliga eller andra 

organisationer.
35

 Ett sätt för att identifiera en samhällsgrupp kan vara att gruppen delar 

fruktan för förföljelsen. Detta måste dock kombineras med andra gemensamma faktorer 

såsom kön, ras och samma språk.
36

 För flyktingskap på grund av politisk åskådning krävs det 

att flyktingens politiska åsikter inte tolereras av hemlandets myndigheter och att han eller hon 

riskerar förföljelse.
37

 I många fall grundar sig förföljelsen på aktiv verkan mot regimen, men 

för flyktingskap krävs det dock inte att flyktingen har varit politiskt aktiv.
38

  

3.3.4 Vara i avsaknad av myndigheternas skydd mot förföljelse 

Detta rekvisit innebär att flyktingen är ur stånd att nyttja myndigheternas skydd, 

vilket kan bero på att det råder krigstillstånd, inbördeskrig eller andra svåra 

oroligheter i hemlandet. Det kan också bero på att myndigheterna inte vill ge 

flyktingen det skydd som denne efterfrågar, vilket kan spä på fruktan för förföljelse.
39

 

Det kan vara myndigheterna själva, i form av militärer, polisstyrka eller 

rättsmaskineri, som utövar förföljelsen, eller så kan det vara enskilda grupper eller 

individer som myndigheterna uppdrar att agera på detta sätt.
40

 Bedömningen för det 

här rekvisitet ser olika ut beroende på vilken typ av förföljelse som åberopas. Om det 

är så att personen åberopar skydd mot statlig förföljelse, krävs inte lika mycket 

                                                 
30

 UNHCR, Handbok om förfarandet och kriterierna vid fastställande av flyktingars rättsliga ställning, p. 66-67. 
31

 Prop. 2005/06:6 Flyktingskap och förföljelse på grund av kön, s. 10-11. 
32

 UNHCR, Handbok om förfarandet och kriterierna vid fastställande av flyktingars rättsliga ställning, p. 71-73. 
33

 Ibid, p. 74. 
34

 Ibid, p. 77. 
35

 Wikrén & Sandesjö, Utlänningslagen med kommentarer, s. 168. 
36

 Diesen, m.fl., Prövning av migrationsärenden, s. 133. 
37

 UNHCR, Handbok om förfarandet och kriterierna vid fastställande av flyktingars rättsliga ställning, p. 80.  
38

 Wikrén & Sandesjö, Utlänningslagen med kommentarer, s. 173. 
39

 UNHCR, Handbok om förfarandet och kriterierna vid fastställande av flyktingars rättsliga ställning p. 97-99. 
40

 Diesen, m.fl., Prövning av migrationsärenden, s. 135. 
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diskussion och utredning som om en person åberopar skydd mot förföljelse från 

enskild.
41

 

 

4 Förföljelse på grund av kön 

4.1 Skillnaden mellan könsspecifik och könsrelaterad förföljelse 

I svensk lagtext kan kön både ha en biologisk och en social betydelse. Med socialt kön menas 

bl.a. könsroller, könsmaktstrukturer och könsdiskriminering.
42

 Det finns två olika typer av 

förföljelse med koppling till könet, dels könsspecifik som innebär att själva förföljelsemetoden 

är könsspecifik, dels könsrelaterad som innebär att risken att utsättas för förföljelse finns på 

grund av könet eller den sexuella läggningen. Som exempel på könsspecifik förföljelse kan 

nämnas våldtäkt, könsstympning eller elektriska stötar mot könet. Könsrelaterad förföljelse 

kan innebära könsdiskriminering för den som utsätts.
43

 Exempelvis kan en kvinna som 

medvetet eller omedvetet bryter mot de lagar och oskrivna normer som finns i hemlandet 

riskera könsrelaterad förföljelse, eftersom hon inte lever upp till vad som förväntas av 

henne.
44

 I socialförsäkringsutskottets betänkande poängteras vikten av att skilja på grunden 

till förföljelsen och själva förföljelsen. Det är en persons könstillhörighet eller könsidentitet 

som utgör flyktinggrunden, vilket innebär att personen ska ha utsatts för eller riskerar utsättas 

för kränkning som kan härledas till könet. Detta är könsrelaterad förföljelse. Vad som menas 

med könsspecifik förföljelse är att själva metoden för förföljelsen kan vara kopplad till 

personens kön.
45

 Detta har nämnts i exemplen ovan. I förarbetena till 2006 års utlänningslag 

sägs att begreppet kön ska tolkas så brett som möjligt.
46

 I viss litteratur används begreppet 

könsrelaterad förföljelse som ett samlingsbegrepp för könsrelaterad och könsspecifik 

förföljelse. 

 

4.2 Från skyddsbehövande till flykting 

I tidigare lagstiftning innehöll flyktingbegreppet fem grunder för förföljelse; ras, nationalitet, 

religion, tillhörighet till en viss samhällsgrupp och politisk uppfattning. Om det fanns risk för 

könsrelaterad förföljelse så kunde det bedömas inom grunderna förföljelse på grund av 

religion, politisk uppfattning eller tillhörighet till en viss samhällsgrupp.
47

 Men så som 

flyktingbestämmelsen tillämpades kunde inte förföljelse som enbart grundar sig på en persons 

kön leda till flyktingstatus.
48

 

 

Under många år kunde personer som riskerade förföljelse på grund av kön få 

uppehållstillstånd i Sverige genom att åberopa humanitära skäl. År 1997 infördes en ny 

                                                 
41

 Bexelius, Asylrätt, kön och politik, s. 153. 
42

 SOU 2004:31 Flyktingskap och könsrelaterad förföljelse, s. 26-27. 
43

 Ibid, s. 12-13.  
44

 Bexelius, Asylrätt, kön och politik, s. 17. 
45

 Bet. 2005/06:SfU4, Förföljelse på grund av kön eller sexuell läggning, s. 12-14. 
46

 Prop. 2005/06:6 Flyktingskap och förföljelse på grund av kön eller sexuell läggning, s. 21. 
47

 SOU 2004:31 Flyktingskap och könsrelaterad förföljelse, s. 13. 
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 Ibid, s. 26.  
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bestämmelse som innebar ett starkare skydd för dessa personer, bestämmelsen hette 

skyddsbehövande i övrigt och reglerades i UtlL 3 kap. 3 §.
49

 Flyktingpolitiska kommittén 

diskuterade därefter om förföljelse på grund av kön kunde tolkas in under begreppet 

”tillhörighet till en viss samhällsgrupp”, och leda till flyktingstatus för den utsatte. Regeringen 

uttalade att remissinstansernas förslag om att förföljelse på grund av kön skulle kunna finnas 

med i flyktingkonventionens flyktingbegrepp, hade visst stöd från omvärlden. Bland annat 

ansåg UNHCR att kvinnor som ”riskerar hård eller omänsklig behandling därför att de har 

brutit mot de sociala sedvänjor i det samhälle de lever i” kunde tillhöra begreppet tillhörighet 

till viss samhällsgrupp. Regeringen ansåg dock i det här fallet att den som utsatts för 

könsrelaterad förföljelse även fortsättningsvis skulle beviljas tillstånd som skyddsbehövande i 

övrigt, eftersom många andra EU-länder tolkade lagstiftningen på det sättet.
50

 

 

I författningskommentarerna i prop. 1996/97:25 står det att en person troligtvis inte riskerar 

att bli förföljd enbart på grund av sitt kön, utan att det måste finnas ytterligare orsaker till att 

en förföljelse sker. Orsakerna kan vara att personer inte följer de regler eller sedvänjor som 

finns i det aktuella landet. Det är först när personen blir uppmärksammad av myndigheterna 

som risk för förföljelse uppstår, precis som vid de i flyktingkonventionen angivna 

flyktinggrunderna.
51

 Enligt Maria Bexelius, som har gjort en analys av svensk asylpolitik 

mellan åren 1997-2000, är det tydligt att Sverige under den här perioden inte ansåg att 

genusrelaterade asylskäl ensamt kunde leda till flyktingstatus. Om förföljelsen däremot ingick 

i en mer omfattande förföljelse som utövas inom den offentliga sfären ökade möjligheten att 

få flyktingstatus.
52

 

 

Genom direktiv 2002:49 startade en utredning för att föreslå ändringar i lagen så att 

utlänningar som känner välgrundad fruktan för förföljelse på grund av kön ska kunna 

betraktas som flyktingar enligt Flyktingkonventionen.
53

 SOU 2004:31 ledde fram till 

propositionen 2005/06:6 och den lagstiftning på området som vi har idag. 

 

Enligt propositionen ska den tidigare lagtexten tolkas så att förföljelse på grund av kön eller 

sexuell läggning ryms i flyktingbegreppet, eftersom så redan sker på den internationella 

arenan. Men då lagstiftning genom motiv inte används i svensk rätt valde lagstiftaren att 

uttryckligt ange i lagtexten att den som riskerar förföljelse på grund av kön eller sexuell 

läggning ska kunna få skydd som flykting. I tidigare utredningar (bl.a. prop. 1997/98:25 s. 98) 

har det även klart framgått att kön och sexuell läggning inte omfattats av flyktinggrunden 

tillhörighet till viss samhällsgrupp, vilket ytterligare angav behovet av en ny 

lagtextformulering.
54

 Utredningens förslag var att lägga till ett stycke om att vid prövning av 

asylansökan ska beaktas att förföljelse som har sin grund i en utlännings kön eller sexuella 

läggning kan ligga till grund för flyktingskap.
55

 Men regeringen och flera remissinstanser 
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 SOU 2004:31 Flyktingskap och könsrelaterad förföljelse, s. 27-28. 
50
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52
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ansåg att det ökade skyddet ska tydliggöras genom att föra in kön och sexuell läggning i 

uppräkningen av förföljelsegrunderna, samt hänföra till förföljelse på grund av tillhörighet till 

viss samhällsgrupp. Detta genomfördes utan att innebära någon saklig skillnad från 

utredningens förslag. Att grunden förföljelse på grund av kön nu hänförs till grunden 

tillhörighet till viss samhällsgrupp innebär inte att förföljelse på grund av kön inte kan ingå i 

övriga flyktinggrunder.
56

  I samband med införandet av den nya utlänningslagen togs 

bestämmelsen om skydd för den som på grund av kön känner fruktan för förföljelse bort. 

Ingen av remissinstanserna opponerade sig mot förslaget.
57

 

 

Lagförslaget var nödvändigt eftersom Flyktingkonventionen inte gav alla samma skydd. Det 

hade länge funnits ett behov av att människor som befinner sig på flykt på grund av förföljelse 

på grund av kön kan få flyktingstatus. Den tidigare ändringen av utlänningslagen som 

mynnade ut i skydd för dessa personer genom bestämmelsen om skyddsbehövande i övrigt 

(UtlL 3 kap. 3 §) hade inte tillämpats enligt lagstiftarens intentioner. Domstolen har istället 

för att bevilja uppehållstillstånd enligt nyss nämnd paragraf använt sig av bestämmelsen för 

humanitära skäl och övriga bestämmelser om skyddsbehövande.
58

 Den ändring som trädde i 

kraft under 2006 var alltså nödvändigt för att stärka skyddet för dessa personer. 

 

Förutsättningen för att lagförslaget skulle bli verklighet var att tillhörighet till ett visst kön 

kunde anses utgöra tillhörighet till en viss samhällsgrupp i Flyktingkonventionens mening. 

Först ansåg regeringen att det skulle till en mycket vid tolkning för att kvinnor generellt kunde 

anses tillhöra en viss samhällsgrupp, men UNHCR öppnade för att detta var möjligt.
59

 Och 

sedan några år har bland annat Norge, Storbritannien, Australien, Kanada och USA valt att 

tillämpa konventionen på så sätt att förföljelse på grund av kön kan ligga till grund för 

flyktingskap, därmed fanns det inga hinder för att Sverige skulle gå samma väg.
60

 Dessutom 

rekommenderas även denna tolkning numera i UNHCR:s riktlinjer, som fastslår att begreppet 

tillhörighet till viss samhällsgrupp inbegriper kön och således att kvinnor kan ingå i en sådan 

samhällsgrupp som konventionen syftar till.
61

  

 

Flyktingdefinitionen i konventionen är könsneutral men har genom historien tolkats utifrån 

mäns syn på och erfarenheter av förföljelse.
62

 Många asylutredningar och asylbedömningar 

kan därmed ha präglats av synen att en konventionsflykting är en man som varit organiserat 

politiskt aktiv och utsatts för statlig förföljelse.
63

 Genom ändringen i utlänningslagen vill 

regeringen tydliggöra att förföljelse drabbar både kvinnor och män, men att detta kan ske på 

olika sätt, vilket lagstiftningen också ska ta hänsyn till. Både nationellt och internationellt ska 

könsrelaterade aspekter tas in i bedömningen och innehållet i åtgärderna ska inte bero på om 
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60

 Prop. 2005/06:6 Flyktingskap och förföljelse på grund av kön eller sexuell läggning, s. 20. 
61

 UNHCR, Guidelines on international protection: “Gender-Related Persecution”, p. 30 och UNHCR, 

Guidelines on international protection: ”Membership of a particular social group”, p. 12. 
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personen i fråga är man eller kvinna. För att kunna göra en korrekt bedömning gäller det att 

ha kunskap om skillnaden mellan förföljelse, ”som är de åtgärder av menlig natur som riktas 

mot en person, och grunden för förföljelse, dvs. orsaken till att åtgärderna riktas mot just den 

personen”.
64

 

 

Som nämnts ovan kallas det inom flyktingrätten för könsspecifik förföljelse när förföljelsen 

ser olika ut beroende på om den riktar sig mot en man eller en kvinna. Typiska exempel på 

könsspecifik förföljelse av just kvinnor är steriliseringar och aborter som utförs under tvång, 

samt könsstympning. I vissa sammanhang kan även våldtäkt räknas som en könsspecifik 

förföljelsemetod, t.ex. när våldtäkt används som en krigsstrategi. En våldtäkt kan omfattas av 

någon av flyktingkonventionens grunder men den kan lika gärna falla utanför bestämmelsen. 

Flyktingdefinitionen innehåller ingen begränsning för vilka förföljelsemetoder som kan leda 

till flyktingskap och regeringen ansåg det som naturligt att den förföljelse som kvinnor kan 

utsättas för ska tolkas in i konventionens syfte. Liksom för övriga typer av förföljelse måste 

det finnas en viss intensitet för att det överhuvudtaget ska få betraktas som förföljelse i lagens 

mening. Innan lagändringen var kön tvunget att ha samband med någon av de övriga 

flyktinggrunderna för att förutsättning för flyktingskap skulle föreligga. Könsrelaterad 

förföljelse är när förföljelsen grundar sig på könstillhörigheten hos den förföljde. Det måste 

finnas ett orsakssamband mellan förföljelsen och könstillhörigheten och enligt nationell och 

internationell praxis är detta uppfyllt när någon av grunder i flyktingkonventionen bidrar till 

förföljelsen.
65

 Enligt propositionen kan förföljelse av kön ofta vara knuten till förföljelse av 

religiös åskådning och politisk åskådning, men mer sällan till ras och nationalitet.
66

 

 

UNHCR:s definition av begreppet samhällsgrupp: 

”En viss samhällsgrupp är en grupp personer som, bortsett från risken för förföljelse, har 

ett gemensamt kännetecken eller uppfattas som en grupp av övriga samhällsmedborgare. 

Detta kännetecken är ofta medfött, oföränderligt eller på annat sätt grundläggande för 

individens identitet, samvete eller utövande av mänskliga rättigheter.”
67

 

 

I tidigare lagstiftning kunde inte, som tidigare nämnts, kön eller sexuell läggning ligga till 

grund för tillhörighet till viss samhällsgrupp, men begreppet är svårt att definiera och 

internationellt har arbetet med att bestämma vad som ska ingå pågått under en tid. I Sverige 

har lagstiftningsarbetet utgått från UNHCR:s definition, vilken slår fast att begreppet rymmer 

såväl kön som sexuell läggning. Sverige har även använt sig av skyddsgrundsdirektivet 

(2004/83/EG) som i artikel 10.1 d bland annat nämner” att beroende på omständigheterna i 

ursprungslandet kan en särskild samhällsgrupp omfatta en grupp grundad på en gemensam 

egenskap, t.ex. sexuell läggning, samt att könsrelaterade aspekter kan beaktas, utan att dessa i 

sig ger upphov till en presumtion för bestämmelsens tillämplighet”.
68

 Enligt UNHCR är 

begreppet tillhörighet till viss samhällsgrupp det minst definierande bland flyktinggrunderna 

och begreppet kan inte tolkas så att övriga flyktinggrunder blir överflödiga. Som syns i 
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definitionen ovan finns ingen uttömmande lista över vad som ingår, utan i riktlinjerna står att 

begreppet ska tolkas i en anda av utveckling och öppenhet.
69

 Det framgår dock att kvinnor är 

tydligt exempel på vad som kan konstituera en viss samhällsgrupp, men precis som i alla 

asylprocesser är det den enskilda personen ansvar att lägga fram bevis för att alla kriterierna 

för flyktingskap är uppfyllda. Det räcker alltså inte bara med att vara kvinna i ett samhälle där 

förföljelse på grund av kön förekommer.
70

 

 

4.3 Flyktingskap i siffror 

Migrationsverket fick år 2000 i uppdrag att bland annat redogöra för vilka grunder kvinnor 

åberopar vid förföljelse och diskriminering, och när dessa ärenden lett till beviljande 

respektive avslag. I uppdraget ingick även att utarbeta de riktlinjer som uppsatsen kortfattat 

berör nedan.
71

 Under perioden för genomgången av ärenden (oktober – november 2000) hade 

cirka 2 procent av de asylsökande kvinnorna åberopat förföljelse eller annan kränkande 

behandling på grund av kön. I de ärenden som verket beviljade uppehållstillstånd enligt 

flyktingbestämmelsen, tortyrbestämmelsen eller av humanitära fanns det uppgifter om 

könsrelaterad förföljelse i cirka 10 procent av fallen. I redogörelsen framkommer dock att det 

är svårt att få fram exakta uppgifter.
72

 Vanligaste asylskälet var våldtäkt som hänfördes till 

den offentliga sfären och det var ärenden från Bosnien som dominerade i dessa fall, men det 

förekom även flertalet fall som hänfördes till den privata sfären. Ser man till vilka ärenden 

som var kopplade till könsbestämmelsen var det istället kvinnor från Somalia som 

dominerade. Det vanligaste asylskälet var könsstympning, och ungefär hälften av kvinnorna 

var så kallade riskfall, dvs. att det fanns en risk för att de skulle utsättas för könsstympning 

vid ett återvändande.
73

 Efter en genomgång av asylprocessen under åren 2001-2010 har 

Migrationsverket kommit fram till att andelen kvinnor som sökte asyl var cirka 36 procent av 

alla asylsökande per år, med undantag för 2007 då andelen var lägre.
74

 Av de beslut som 

verket avslog och som sedan överklagades till domstol, fastställdes verkets beslut i cirka 90 

procent av ärendena.
75

 

 

I en artikel skriven av Greger Noll och Aleksandra Popoviv framkommer att Sverige beviljar 

färre människor flyktingstatus jämfört med övriga EU.
76

 De menar att anledningen till 

skillnaderna kan uppkomma från den skyddssökandens profil, där en faktor är kön och genus. 

Noll och Popovic hänvisar till Thomas Spikerboer som i ”Stereotyping and Accelaration. 

Gender, Procedural Acceleration and Marginalised Judicial Review in the Dutch Asylum 
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System” skriver att beslutet om en persons skyddsbehov kan påverkas av att beslutsfattaren 

har en stereotyp föreställning om kön.
77

 

 

5 Utredning och bedömning av asylskäl 

5.1 Migrationsverkets handbok 

Migrationsverket har utarbetat riktlinjer för hur handläggarna ska agera när de kommer i 

kontakt med någon som åberopar skydd mot förföljelse på grund av kön. Vid mötet med den 

som söker asyl är det viktigt att upplysa den sökande om att de uppgifter som kommer 

Migrationsverket till känna är belagda med sekretess. Samtliga inblandade, så som utredare, 

tolk och ombud, har tystnadsplikt. Tystnadsplikten gäller även gentemot anhöriga till den 

sökande, eftersom anhöriga kan ha en negativ inställning till de asylskäl och berättelser som 

sökanden åberopar. Vad gäller barn kan uppgifter sekretessbeläggas gentemot föräldrarna i 

fall där det t.ex. förekommer hedersrelaterat våld eller förtryck. Anledningen kan vara att 

sökanden riskerar att bli allvarligt kränkt eller skadad om föräldrarna får kännedom om 

uppgifterna. Barn kan även vara i behov av skydd på andra könsrelaterade grunder, så som 

risk för könsstympning eller risk för tvångsrekrytering till utnyttjande.
 78

 

 

Under handläggningens gång är det viktigt att personalen inom de olika enheterna på 

Migrationsverket har ett nära samarbete. Mottagningshandläggarna har ofta en direkt kontakt 

med den asylsökande och kan därmed fånga upp signaler som måste vidarebefordras till 

asylutredaren. Ibland kan det leda till att det finns behov av en extra utredning eller att tolken 

behöver bytas ut. Vidare ska den sökande i anslutning till det första mötet få frågan om han 

eller hon föredrar en kvinnlig eller manlig utredare, tolk eller offentligt biträde. Handläggaren 

ska också förklara varför frågan ställs och hur detta kan påverka utgången av ärendet. Vad 

gäller utredaren är det förutom formella kunskaper och erfarenhet, viktigt med ett 

förhållningssätt som gör det lättare för sökanden att berätta om sina upplevelser, eftersom 

upplevelserna i många fall kan vara tabubelagda. Det offentliga biträdet bör ha en bred 

kulturkompetens och det är i många fall en fördel, när det gäller just förföljelse på grund av 

kön, att biträdet har kunskaper om rättsläget och de traditioner som finns för kvinnor och män 

i den aktuella delen av världen.
79

 

 

Ibland kan det vara nödvändigt med separata biträden för en familj. Det blir fallet om det 

förekommer en heders- eller skamproblematik i familjen, och det kan vara så att alla i 

familjen inte är medvetna om detta. Ett eller flera separata biträden gör att sökandenas 

förtroende för att uppgifter är sekretessbelagda ökar. Mer regel än undantag är att 

familjemedlemmarna ska utredas separat. Detta ökar chansen för att den som är utsatt för 

förföljelse på grund av kön ska våga berätta om sina asylskäl. Något som ytterligare ökar 

chansen till en väl genomförd utredning är att intervjumiljön är avspänd och främjar en 
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förtroendefull, avspänd och öppen diskussion. Handläggaren ska även vara medveten om att 

just könsrelaterade skäl kan vara speciellt känsliga att prata om och därför är även den 

psykiska intervjumiljön viktig.
80

  

 

Vid bedömningen av de könsrelaterade asylskälen hänvisar Migrationsverkets 

utlänningshandbok bland annat till avgjorda rättsfall och UNHCR:s handbok om förfarandet 

och kriterierna vid fastställande av flyktingars rättsliga ställning enligt 1951 års konvention 

och 1967 års protokoll angående flyktingars rättsliga ställning. Vidare sägs det att 

bevisbördan ligger hos den asylsökande men att beviskraven inte ska ställas för högt när det 

handlar om risk för förföljelse, i enlighet med förarbetena till utlänningslagstiftningen. 

Berättelsen från den sökande ska godtas om den anses som sannolik och rimlig. I fall av 

förföljelse på grund av kön kan det vara särskilt svårt för t.ex. kvinnor som befunnit sig i en 

förtryckande kultur att skaffa fram bevis, och detta bör handläggaren vara medveten om.
81

 

 

Det är även av betydelse att handläggaren har kunskap om att ärenden av denna art kan 

medför starka trauman och skuld- och skamkänslor, vilket kan uppkomma i olika skeden 

under handläggningen. Inte sällen uppkommer det i ett senare skede. Vidare reagerar 

människor på olika sätt vid känslomässiga händelser och det kan också variera mellan olika 

kulturer på vilket sätt man hanterar svåra händelser. Det är fullt möjligt att visa en brist på 

känslomässigt engagemang trots att personen ifråga är starkt påverkad av händelsen. Som 

handläggare ska man också vara medveten om att kränkningar på grund av kön är ytterst 

tabubelagt i vissa kulturer, även inom den närmaste familjen. Ibland kanske förövaren till och 

med finns inom familjen, och därför ska inte ett eventuellt nekande från övriga 

familjemedlemmar påverka sökandens trovärdighet. Det ska inte heller påverka 

trovärdigheten att sökanden inte har sökt hjälp från t.ex. olika kvinnoorganisationer i 

hemlandet. I vissa fall ska det inte heller anses som negativt för trovärdigheten att sökanden 

inte har sökt hjälp från hemlandets myndigheter. Om landet har svårt att generellt upprätthålla 

de mänskliga rättigheterna är det inte helt ovanligt att medborgare, särskilt kvinnor som 

befinner sig i en förtryckande kultur, utsätts för våld av myndighetspersoner.
82

 

 

5.2 Kritik från Röda Korset 

Under år 2008 kom Röda Korset med en rapport om att asylsökande kvinnor i vissa fall inte 

får en korrekt handläggning hos Migrationsverket, eftersom deras skäl inte prövas 

självständigt utan enbart tillsammans med männens asylskäl. Rapporten visar att mer än 

hälften av handläggarna inte känner till riktlinjerna för skyddsbehov på grund av kön, och av 

dem som känner till riktlinjerna är det flera som inte använder dem i arbetet.
83

 Delar ur 

rapporten redovisas kortfattat nedan. 
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Enligt rapporten finns det stora brister vad gäller den asylsökandens möjligheter till val 

mellan en kvinnlig eller manlig utredare, tolk eller biträde. Av 47 granskade ärenden 

tillfrågades sökanden i mellan 13-17 av dessa ärenden. Rapporten visar också att samverkan 

mellan enheterna är mycket begränsad och att kunskapen om riktlinjerna är liten. Däremot är 

handläggarna bra på att utreda varje familjemedlem separat. Det är endast i ett av de 47 

granskade ärendena som så inte har skett.
84

 Frågan om den sökande vill ha en kvinnlig eller 

manlig tolk ställs oftast inte i inledningsskedet utan när sökanden har fått en handläggare. 

Flera handläggare påpekar att sökanden ofta inte förstår varför frågan ställs och att de oftast 

inte heller får någon bra förklaring till hur detta kan påverka utgången av ärendet. Några 

handläggare anser inte att könet på den som utreder ärendet spelar någon roll, och det finns 

dem som anser att könet och professionaliteten hos tolken istället är det som är viktigast för 

hur bra utredningen blir.
85

 

 

Utredningarna går oftast till på så sätt att mannen i familjen hörs först, och sedan får kvinnan 

möjlighet att komplettera mannens berättelse. Det är dock inte vanligt att det utreds om 

kvinnan har egna asylskäl. Flera handläggare säger att mannen brukar utredas först och att det 

är svårt att utreda kvinnor som kommer tillsammans med sina män. Dessa kvinnor kan 

utmärkas genom sin tysthet lydnad till mannen. Handläggarna nämner att kvinnor som 

kommer ensamma är vana vid att ta för sig och berättar mer om sin situation. Anledningen till 

den här rutinen är att mannen som regel har asylskälen, och att det är ovanligt att en familj 

söker skydd på grund av att kvinnan har varit aktiv eller utsatt. Handläggarna hänvisar delvis 

till tidsbrist för att inte utreda övriga familjens asylskäl noggrannare. Men det finns också dem 

tycker att det är svårt att utreda kvinnor med låg utbildningsnivå, särskilt när asylskälen är 

sexuellt våld. Vissa säger även att de tycker det är svårt att hantera den information som kan 

komma fram i utredningen med en sexuellt utsatt kvinna.
86

 Det finns också de handläggare 

som aktivt väljer att utreda kvinnan först, och som låter kvinnan återge sin hela berättelse 

inför handläggaren trots att redan finns som biträdesbilaga. Likväl finns de handläggare som 

frågan kvinnor rakt ut om de blivit utsatta för något på grund av att de är just kvinnor.
87

 

 

I rapporten framkommer det också att Migrationsverkets landinformation (Lifos) saknar ett 

genusperspektiv och inte tar hänsyn till att mäns och kvinnors situation kan se olika ut i ett 

land. Lifos innehåller heller inte tillräckligt med information om förföljelse på grund av kön. 

Både handläggare och offentliga biträden saknar bättre material om förföljelse på grund av 

kön i sitt arbete.
88

 Vidare framkommer tydligt i rapporten att asylsökande kvinnor med 

könsrelaterade skäl gärna ser att kvinnliga handläggare och biträden är delaktiga i processen, 

dels på grund av en trygghetsaspekt och dels på grund av känslan av att personen som får höra 

berättelsen också förstår vad det handlar om.
89
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6 Rättsfall 

6.1 MIG 2011:8 Förföljelse av manligt nätverk, Somalia 

Kvinnan har åberopat att hon har varit gift med en man och att de fick två barn tillsammans. 

Hon träffade sedan en ny man och de avtalade om att gifta sig. Innan giftermålet hade de 

sexuellt umgänge och hon blev gravid. Mannen ville inte ha något mer att göra med henne 

efter vetskap om barnet. Kvinnans halvbror försökte knivmörda henne när han fick reda på att 

hon hade fött ett utomäktenskapligt barn, och även den resterande delen av hennes manliga 

nätverk ville bestraffa henne för att hon dragit skam över familjen. Polisen gjorde inget för att 

hjälpa kvinnan så hon flydde till en moster i en mindre by, men efter att hennes manliga 

släktingar tillsammans med islamistiska organisationen Al Shabaab letat efter henne även där 

sökte hon asyl i Sverige. Migrationsverket avslog hennes ansökan med hänvisning till att 

hennes berättelse var oklar och att hoten från familjen var andrahandsuppgifter. 

Migrationsdomstolen (MD) gick på samma linje.  

 

Migrationsöverdomstolens (MiÖD) utredning visar att våldet mot kvinnor i Somalia har ökat 

och att kvinnan utan manligt nätverk är särskilt utsatta. Medborgare som följer Al-Shabaabs 

regler och som inte tillhör någon riskgrupp (bl. a. oppositionella) problem brukar inte ställas 

inför svårigheter, men vid ett brott mot reglerna kan följden bli arrestering eller döden. Även 

kroppsstraff förekommer. Enligt utredningen kan Al-Shabaab leta reda på en person oavsett 

var den personen befinner sig i Somalia. Vidare framkommer att kvinnan inte har visat någon 

skriftlig bevisning som stöd för sin berättelse, men enligt förarbetena till utlänningslagen kan 

inte beviskraven när det gäller pågående risk för förföljelse ställas alltför högt. MiÖD anser 

att kvinnans berättelse är trovärdig och sannolik och att den kan ligga till grund för 

bedömningen av om hon är i behov av skydd. 

 

MiÖD resonerar i förhållande till aktuella förarbeten och lagstiftningar och säger bland annat 

att om förföljelsen utövas av enskilda föreligger flyktingskap om hemlandets myndigheter 

inte kan erbjuda skydd för den förföljde. Enligt prop. 2005/06:6 är det av stor vikt att 

samhällsstrukturen i det land som personen flytt från beaktas. Det förekommer att en person 

som förföljs av enskilda inte får skydd av hemlandet, på grund av rådande politiska, sociala, 

religiösa eller kulturella strukturer, vilket även inkluderar en könsmaktsstruktur. Om ett 

sådant klimat råder i hemlandet är personen en flykting i lagens mening, eftersom 

myndigheterna i praktiken accepterar det som personen utsätts för och vägrar erbjuda skydd. 

Detta hänger ihop med att mannen i vissa kulturer har en stark ställning och att han utan 

motstånd kan utöva stor makt över kvinnan. 

 

Det har därmed gjorts sannolikt att kvinnan hyser en välgrundad fruktan för förföljelse från 

sina manliga släktingar och Al-Shabaab, eftersom hon inte har följt rådande normer. Eftersom 

Al-Shabaab har kontroll över största delen av södra Somalia och det saknas skydd av ett 

manligt nätverk, finns inget rimligt internt flyktalternativ. Kvinnan har därmed rätt till skydd 

som flykting på grund av kön enligt UtlL 4 kap. 1 §. 
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6.2 MIG 2008:39 Våld i hemmet, Albanien 

Kvinnan har åberopat att hon har misshandlats under flera år av sin f.d. make och att hon 

riskerar att utsättas för allvarlig misshandel med dödlig utgång om hon återvänder till 

hemlandet. Kvinnan och hennes barn har blivit avfärdade av kvinnans familj och hon har inte 

fått någon hjälp av polisen. Då Albanien är ett litet land är det troligt att kvinnans egen familj 

eller makens familj hittar henne och barnen. Migrationsverkets avslag grundade sig på att den 

misshandel och de hot som kvinnan utsatts för inte är sanktionerade av myndigheterna och att 

det finns andra delar av landet där kvinnan kan söka skydd och bosätta sig i.  

 

Under förhandlingarna i Migrationsdomstolen anförde kvinnan att hennes f.d. man hade 

behandlat barnen illa och att hon själv hade blivit utsatt för regelbunden misshandel. Våldet 

blev ännu grövre när mannen fick kännedom om att kvinnan hade kontaktat polisen. I 

hemstaden fick hon skydd av nunnor men hon har ingenstans att ta vägen i övriga delar av 

landet, och det finns ingen plats för henne på kvinnojourerna eftersom hon har barn. Mannen 

hittade kvinnan och barnen när de hade flytt till hennes systers familj och han kommer att 

hitta henne oavsett vart i landet hon befinner sig, trots att han har besöksförbud. Här i Sverige 

har barnen anpassat sig väl efter svenska förhållanden och det skulle vara uppenbart inhumant 

att återsända dem till hemlandet. 

 

Migrationsdomstolen fann det otvistigt att kvinnan utsatts för grova övergrepp i hemlandet. 

Förföljelse inom den privata sfären kan utgöra grund för flyktingskap om den som blir 

förföljd vägras skydd i hemlandet som en uppenbar följd av politiska, sociala, religiösa eller 

kulturella strukturer. Landrapporteringen visar att de sociala och kulturella strukturerna i 

norra Albanien ofta försvårar för kvinnor att få skydd av myndigheterna när våld sker i 

hemmet. Sannolikt beror polisens bristande intresse på dessa strukturer. Kvinnan ansågs 

därför ha gjort sannolikt att hon inte kan få myndighetsbeskydd i hemstaden eller i landets 

norra delar, och hennes fruktan är därmed välgrundad. Eftersom hon är en ensamstående 

tvåbarnsmor som saknar utbildning, arbete samt social förankring i en annan del av hemlandet 

får det anses föreligga sådana omständigheter som medför att det inte rimligen kan krävas att 

det interna flyktingalternativet ska tillämpas. Migrationsdomstolen ansåg att kvinnan skulle 

betraktas som flykting enligt UtlL 4 kap. 1 §. 

 

I överklagandet till Migrationsöverdomstolen anförde Migrationsverket att Albanien deltar i 

ett stabiliserings- och associationsavtal med EU och har tillträtt centrala konventioner 

beträffande bl.a. avskaffande av diskriminering av kvinnor och den europeiska konventionen 

angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Verket 

menar att landrapporternas information om kvinnors svåra situation i landet inte betyder att 

myndigheterna saknar vilja och förmåga att ge skydd. Inget land kan ge ett fullständigt skydd 

mot enskilda kriminella handlingar. Kvinnan har inte kunnat visa att hon skulle utsättas för 

särbehandling i förhållande till andra kvinnor på andra orter i landet än det område hon 

kommer från. Verket anser därför att det är möjligt, relevant och rimligt för kvinnan och 

hennes barn bo på en annan ort i Albanien. Vidare finns det ingenting som tyder på att deras 
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fruktan att återvända till hemlandet är välgrundad. Det finns heller ingenting som tyder på att 

barnen har anpassat sig på ett sådant sätt att grund för uppehållstillstånd föreligger.  

 

Kvinnan bestred bifall till överklagandet och menade att Migrationsdomstolens bedömning 

överensstämmer med lagstiftarens syfte att ge skydd åt sökande undan förföljelse inom den 

privata sfären. Hon ansåg att internflyktalternativet är helt uteslutet. 

 

Migrationsöverdomstolen hänvisar till skyddsgrundsdirektivet som i artikel 10.1 d fastslår att 

ska en grupp anses vara en samhällsgrupp när gruppens medlemmar har en väsentlig egenskap 

eller annan gemensam bakgrund som inte kan ändras, eller består 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, eller när gruppen har en särskild identitet i det berörda 

landet eftersom den uppfattas som annorlunda av omgivningen. Vidare så anger förarbetena 

till utlänningslagen att lydelsen i UtlL 4 kap. 1 § innebär att kön, ensamt eller i kombination 

med andra egenskaper hos den förföljde, kan grunda tillhörighet till viss samhällsgrupp. Den 

person som känner fruktan för förföljelse på grund av att personen tillhör en sådan 

samhällsgrupp som avses ska anses som flykting. Med begreppet kön avses både biologiskt 

och socialt kön. 

 

Vad gäller kravet på att fruktan för förföljelse ska vara välgrundad, dvs. att fruktan ska ha fog 

för sig, gäller vid flyktinggrunden kön precis som vid övriga grunder. Vid prövningen ska det 

tas hänsyn till den risk för förföljelse som utlänningen kan utsättas för vid ett återvändande. I 

bedömningen ska hänsyn även tas till förhållandena i hemlandet och den enskildes personliga 

förhållanden. Enligt skyddsgrundsdirektivet artikel 7 krävs det att myndigheterna inte kan 

skydda den förföljde för att flyktingskap ska kunna vara aktuellt, när det är en enskild person 

som utövar förföljelsen. För att myndigheterna ska anses skydda den förföljde måste de bl.a. 

ombesörja ett effektivt rättssystem för avslöjande, åtala och bestraffning av handlingar som 

innebär förföljelse eller allvarlig skada, och att den förföljde kan ta del av detta.  

 

För att kunna avgöra om förföljelse som sker inom den privata sfären är att anse som grund 

för flyktingskap måste man se till de motiv som ligger bakom statens oförmåga eller ovilja att 

ge skydd. Motiv som resursbrist eller ineffektivitet är inte tillräckliga för flyktingskap, utan 

det krävs istället det utsatte inte får skydd på grund av att landet styrs av politiska, sociala, 

religiösa eller kulturella strukturer (inkl. könsmaktstrukturer). Likväl kan flyktingskap 

grundas på en situation där myndigheterna i realiteten accepterar övergrepp och där det inte 

finns någon faktiskt möjlighet för en kvinna att få skydd. Det finns kulturer där mannens makt 

över kvinnan utövas obehindrat och är grundläggande för samhällsstrukturen, vilket får till 

följd att kvinnan helt saknar möjlighet till skydd mot våld och frihetskränkningar eller 

hedersrelaterade repressalier från män runt omkring henne. 

 

Det har gjorts sannolikt att kvinnan hyser välgrundad fruktan för att utsättas för fortsatta 

övergrepp i hemlandet om hon måste återvända. Kvinnan har inte fått något skydd av 

myndigheterna och utredningen visar att Albanien är ett starkt patriarkaliskt samhälle, inte 

minst i den norra delen som kvinnan härstammar från. Migrationsöverdomstolen anser att 
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myndigheternas bristande skydd beror på sociala och kulturella strukturer och att klaganden är 

kvinna. Hon hyser således en välgrundad fruktan för att hon, vid ett återvändande, skulle 

komma att utsättas för sådan förföljelse på grund av kön som utgör grund för flyktingskap. 

Om det inte finns en välgrundad fruktan för förföljelse i alla delar av landet, förväntas 

utlänningen kunna uppehålla sig i de delar det inte finns någon risk för följelse och 

utlänningen är således inte i behov av internationella skydd. Detta kallas ett internt 

flyktalternativ och betyder alltså att den enskilde kan få skydd på en annan plats i hemlandet. 

Kravet är att det finns ett effektivt skydd mot förföljelse som den enskilde har tillgång till och 

det ska även finnas en realistisk möjlighet för den enskilde att försörja sig, samt en möjlighet 

till ett liv som inte innebär onödigt lidande eller misär. 

 

Utredningen visar att kvinnan inte har något socialt nätverk i andra delar av landet än den som 

hon kommer från och att hon har gymnasieutbildning som högsta utbildning. Trots detta kan 

det inte anses det inte orimligt att hon kan återvända till en annan del av Albanien än den 

norra delen som hon härstammar från. Det finns inte heller några humanitära skäl som tyder 

på något annat. Albanien har sedan år 2006 en lag mot våld i hemmet och det finns möjlighet 

för förövaren att få besöksförbud. Lagen föreskriver frihet att flytta inom landet och att denna 

rätt respekteras i praktiken av regeringen. Även om enskilda polismän kan hindra skydd är det 

i allmänhet möjlighet för regeringen att erbjuda tillräckligt skydd. Sammantaget har de flesta 

kvinnor möjlighet att flytta inom landet för att komma undan hot från familjemedlemmar. 

Utredningen visar alltså att det finns ett effektivt skydd mot förföljelse i Albanien. Avståndet 

mellan en ny vistelseort för den förföljde och förföljarnas vistelseort saknar betydelse vid 

bedömningen. Migrationsöverdomstolen finner att det är fullt möjligt, relevant och rimligt att 

kvinnan och hennes barn kan använda sig av ett internt flyktalternativ. 

 

6.3 UM 11636-10 – Risk för könsstympning, Sudan  

Delar av en sudanesisk familj bestående av fadern, två döttrar och en son ansökte om asyl i 

Sverige på grund av att döttrarna riskerade att könsstympas. Migrationsverket avslog ärendet 

med motiveringen, och med stöd av aktuell landinformation, att det inte var visat att det fanns 

en sannolik risk för döttrarna att könsstympas.  

 

Under förhandlingen i MD har fadern uppgett att i familjens klan är det brukligt att börja tala 

om könsstympning med föräldrarna när flickor fyller sex år. Från och med tio års ålder talar 

klanmedlemmarna direkt med flickorna om könsstympning. Även vuxna kvinnor kan 

könsstympas, t.ex. i samband med giftermål eller förlossning. Fadern framhåller att både 

föräldrar och döttrar utsätts för stor press om vikten av att utföra ritualen och att bli ren. I hans 

familj har det främst varit barnens mormor och morbror som utövat pressen. Fadern säger att 

han har kunnat undvika att klanen tagit saken i egna händer genom att säga att han samtycker 

till könsstympningen, men att han behöver tid för att ordna inför den efterföljande festen. 

Relationen med klanen har blivit allt sämre och den äldsta dottern har inte känt sig trygg. En 

del personer i den närmsta släkten har känt till faderns inställning till könsstympning och 

kunnat hjälpa familjen att skydda döttrarna, men situationen är nu ohållbar och fadern hävdar 

att döttrarna riskerar könsstympning vid ett återvändande. Könsstympning sker i hela landet 
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och familjen kan därför inte bo någon annanstans i Sudan. Äldsta dottern säger bland annat att 

hon blir retad av sina kusiner för att alla utom hon och hennes systrar är omskurna. Hon hör 

en sak från sin mormor och en sak från sin far, och hon vet inte vad som är rätt. 

 

MD hänvisar till förarbeten och säger att en person som riskerar förföljelse inom den privata 

sfären kan vara en flykting, men att det beror på vilka motiv hemlandet har för att inte erbjuda 

skydd. Det kan vara så att skydd inte erbjuds på grund av de rådande strukturerna i hemlandet, 

och att det finns länder som trots förbud mot könsstympning har en befolkning som genomför 

detta ändå eftersom traditionen är stark. När landet i fråga inte agerar för att förbudet ska 

följas, har en person i princip ingen möjlighet att få myndigheternas skydd mot förföljelse. 

MD anser att fadern är trovärdig i sin berättelse och aktuell landrapportering stödjer 

berättelsen. Vidare säger domstolen att könsstympning är ett tydligt exempel på könsspecifik 

förföljelse som är riktad mot kvinnor. I Sudan är det inte förbjudet att genomföra ritualen och 

närmare 90 procent av kvinnor är könsstympade, varav den största delen blev det mellan fem 

och nio års ålder. Alla kvinnor från landet löper dock ingen generell risk för könsstympning 

utan det krävs individuella skäl för att få uppehållstillstånd. I ärendet finns inlämnade 

läkarintyg som visar att döttrarna inte är könsstympade. Eftersom det är risken för 

könsstympning som åberopas är intygen av stor vikt vid bedömningen.  

 

Domstolen bedömer att det inte finns något rimligt internt flyktalternativ eftersom 

könsstympning sker lagligt i hela Sudan. Vidare säger MD att det inte finnas något skäl att 

ifrågasätta den risk för könsstympning som fadern och äldsta dottern har berättat om. De har 

visat att det finns en sannolik och individualiserad risk för de två döttrarna att utsättas för 

könsstympning vid ett återvändande till Sudan. Familjen beviljas därför uppehållstillstånd 

som flyktingar enligt 4 kap. 1 § utlänningslagen. 

 

6.4 UM 1251-10 Hedersrelaterat våld mot barn, Kosovo 

En underårig flicka kommer till Sverige för att ansöka om asyl med anledning av våld mot 

henne av fadern i hemlandet Kosovo. Fadern hade även utsett en äldre man som flickan skulle 

vara tvingad att gifta sig med om hon stannade i landet. Migrationsverket ifrågasätter inte 

hennes berättelse men avslår ändå ansökan eftersom det inte är visat att hemlandets 

myndigheter inte kan erbjuda flickan skydd mot våldet. 

 

Flickan åberopar att fadern är våldsbenägen och kontrollerande och att han har misshandlat 

henne under många år, samt att han har misshandlat flickans moder och sedan slängt ut henne. 

Under domstolsförhandlingen framkommer också att flickan och hennes syster varit i kontakt 

med polis och socialtjänst i samband med att fadern förbjudit modern att komma hem igen, 

samt att en polisanmälan gjorts av modern, men att familjen inte få någon hjälp. Flickan säger 

att hon inte har kontaktat polisen igen, även om hon gärna velat, eftersom det är allmänt känt 

att de inte vill lägga sig i familjeangelägenheter. Hon har inte vågat kontakta modern av rädsla 

för sin far, men hävdar att varken modern eller den utflyttade systern skulle kunna hjälpa 

henne att hålla sig borta från fadern. 
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MD anser att flickans berättelse är detaljerad och sammanhängande, och att den därför i sin 

helhet kan ligga till grund för bedömning. MD hänvisar till utlänningslagen och aktuella 

förarbeten och yttrar att om en stat på grund av rådande strukturer inte skyddar den som löper 

risk för förföljelse på grund av kön, kan den personen vara att anse som flykting. Vidare sägs 

att mannens rätt att utöva makt över kvinnan är stark i vissa kulturer och att det gör att skydd 

för kvinnan är nästintill omöjligt. 

 

MD anser att flickan har gjort sannolikt att hon hyser välgrundad fruktan för fortsatt 

övergrepp vid ett återvändande, genom att berätta om faderns kontrollbehov och våld, samt 

om hennes egen ovilja att gifta sig med den av fadern utvalda mannen. Eftersom flickan inte 

heller vågar kontakta sin mamma befinner hon sig i en mycket svår situation. Utredningen 

visar att Kosovo har en bra lagstiftning mot våld i hemmet, men att efterlevnaden lämnar 

mycket i övrigt att önska. Det är mycket vanligt förekommande att kvinnor utsätts för våld i 

hemmet och även om myndigheter kan hjälpa till i ett inledande skede, erbjuder de inte något 

skydd för den utsatte eller någon långsiktig lösning. Det är mycket sällan som någon lagförs 

för dessa brott. En amerikansk rapport säger att ”Det kosovariska samhället är patriarkaliskt 

och sociala attityder gentemot kvinnor bidrar till att våld i hemmet är vanligt och sällas 

rapporteras”.  

 

MD bedömer att hemlandets myndigheter inte har hjälpt flickan och hennes familj trots att de 

varit medvetna om problemen. Det kan därför heller inte krävas att flickan ska ta kontakt med 

myndigheterna igen för att efterfråga skydd. Flickan är ett barn som vid flykten från Kosovo 

saknade ett socialt nätverk, och som riskerar att återigen utsättas för våld om myndigheterna 

inte kan hjälpa henne. MD bedömer att oviljan från myndigheternas sida att hjälpa flickan har 

sin grund i sociala och kulturella strukturer och beror till stor del på att hon är en kvinna. 

Domslutet blir därför att flickan hyser en välgrundad fruktan för att hon, vid ett återvändande 

till Kosovo, skulle komma att utsättas för sådan förföljelse på grund av kön som utgör grund 

för flyktingskap. Något aktuellt internflyktsalternativ finns inte. 

 

6.5 UM 4433-09 Inget inre flyktalternativ från krigsherre, Afghanistan  

Kvinnan har åberopat att hon riskerar att utsättas för könsspecifik förföljelse i Afghanistan. 

Hotet kommer från en krigsherre som på allvar har en vilja att tillfångata, föra bort och 

förgripa sig på henne. Som stöd för sin talan åberopas UD:s rapport om mänskliga rättigheter 

i Afghanistan. Där finns information om att situationen för kvinnor i civilsamhället är mycket 

svår och att den religiösa traditionen är stark, samt att det inte finns någon hjälp att få hos 

myndigheterna. Krigsherrarna har mycket stor makt, vilket minskar möjligheterna för polisen 

att ingripa när felaktigheter begås. Vid ett avslag riskerar kvinnan att helt hamna i 

krigsherrens våld eftersom hon har flytt från honom och hans krav på giftermål. Hon har inga 

äldre släktingar som kan hjälpa henne och krigsherrarna har ofta spioner och kontakter över 

hela landet. Hon mår psykiskt dåligt över händelser med inslag av våldtäkt och knivhugg som 

krigsherren har utsatt henne för och hon skäms inför sin familj och andra. Hon har försökt ta 

sitt liv vid flera tillfällen och befinner sig i djup depression, vilket hon inte kommer att kunna 

få vård för i hemlandet. Det föreligger därför synnerligen ömmande omständigheter. 
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Migrationsverket har bestritt bifall till överklagandet och menar att det inte finns något i de 

bifogade intygen gällande klagandens hälsa som antyder att det skulle vara skadligt för hennes 

psykiska hälsa att återvända till hemland. Verket anser också att vårdbehovet bör kunna 

tillgodoses i hemlandet. 

 

Migrationsdomstolen ska ta ställning till om kvinnan ska bedömas som flykting eller som 

skyddsbehövande i övrigt. Det är kvinnan som har bevisbördan för att hon är i behov av 

skydd. Hon ska således göra sannolikt att hon är i behov av internationellt skydd för att få 

uppehållstillstånd som flykting eller skyddsbehövande i övrigt. Trots att det inte finns några 

skriftliga bevis för de aktuella händelserna finner domstolen att kvinnan har lämnat en 

trovärdig berättelse som kan ligga till grund för bedömningen av hennes skyddsbehov. Frågan 

gäller huruvida de skäl som hon angett är tillräckliga för att hon ska bedömas som flykting 

enligt UtlL 4 kap. 1 § eller som skyddsbehövande i övrigt enligt UtlL 4 kap. 2 §.  

 

Migrationsdomstolen konstaterar att den typ av förföljelse som kvinnan har utsatts för är 

nämnd i utlänningslagens förarbeten och anses kunna vara könsspecifik förföljelse. 

Utredningen visar att övergreppen har utförts av en enskild person i syfte att få till stånd ett 

äktenskap. Eftersom övergreppen utförts av enskild person av rent privata skäl anser 

domstolen att de inte är att betrakta som könsspecifika i utlänningslagens mening. Vidare är 

även hotet om tvångsgifte ett personligt hot, vilket sammanlagt medför att domstolen anser att 

orsaken till den åberopade förföljelsen inte finns i klagandens könstillhörighet utan är av 

personlig karaktär. De åberopade omständigheterna kan därför inte utgöra könsrelaterad 

förföljelse, varför grund för uppehållstillstånd enligt UtlL 4 kap. 1 § saknas.  

 

Enligt UtlL 4 kap. 2 § 1 st. har en person som känner välgrundad fruktan att i hemlandet 

straffas med döden eller att utsättas för kroppsstraff, tortyr eller annan omänsklig eller 

förnedrande behandling eller bestraffning rätt till uppehållstillstånd. Migrationsdomstolen gör 

bedömningen att de övergrepp kvinnan har utsatts för i hemlandet är att bedöma som sådan 

omänsklig eller förnedrande behandling som avses i regleringen. Avgörande för domstolens 

bedömning är därför om risken för henne att utsättas för skyddsgrundande behandling 

kvarstår om hon återvänder till Afghanistan. Att det har gått två år sedan kvinnan flydde 

landet kan innebära att krigsherren tappat intresset för henne, men i och med att det brutna 

löftet om giftermål kan vara en allvarlig kränkning kan krigsherren fortfarande utgöra ett hot 

mot henne. Kvinnan kan inte heller lita till myndigheternas beskydd och sammantaget anser 

domstolen att klaganden är att bedöma som skyddsbehövande i övrigt enligt UtlL 4 kap. 2 § 1 

st.  

 

6.6 UM 72-06 – Könsrelaterad förföljelse, Marocko  

Kvinnan har åberopat att hon utsatts för misshandel och övergrepp av sin bror i hemlandet 

Marocko. Polisen lyssnar inte på henne och vägrar att förhöra brodern. Mamman och systern 

bor fortfarande tillsammans med brodern, och han misshandlar och trakasserier dem. 

Migrationsverket avslog kvinnan ansökan om uppehållstillstånd och har bestritt bifall till 

överklagandet och hänvisar till Utrikesdepartements rapport om mänskliga rättigheter i 



24 

 

Marocko. Där sägs att kvinnors situation väsentliga förbättras sedan 2004 då det skedde stora 

förändringar inom familjerätten. Män och kvinnor ska numera ha en jämbördig ställning. 

Även om klaganden har varit med om svåra upplevelser är omständigheterna inte av sådant 

synnerligen ömmande slag att det finns stöd i utlänningslagen för att bevilja henne 

uppehållstillstånd. 

 

I Migrationsdomstolens bedömning hänvisas till ovan nämnda rapport om mänskliga 

rättigheter i Marocko. Enligt denna är landet av tradition ett patriarkaliskt samhälle där 

mannens är familjens överhuvud. På senare år har en aktiv kvinnorörelse växt fram och det 

har också skett förbättringar för kvinnor. Trots att det är hårda straff för våldtäkt och andra 

sexuella övergrepp sker det få anmälningar eftersom kvinnor generellt är rädda för den sociala 

stigmatisering som följer av en anmälan. En gift kvinna som anmäler våldtäkt kan dessutom 

riskera att själv straffas för sex utanför äktenskapet, vilket kan ge fängelse. Skyddet för 

kvinnor, barn och fattiga har stora brister och det är svårt för den enskilde att hävda sig mot 

maktmissbruk. MD anser att kvinnan är trovärdig i sin berättelse och hon är rädd för att 

återigen utsättas för våld och för övergrepp av sin bror om hon måste återvända. Hon är även 

rädd för att han ska döda henne. Hon har i teorin ingenting emot att bo i andra delar av landet 

om det skulle vara möjligt, men hon anser inte att det är praktiskt möjligt att bo själv. 

 

För att erhålla skydd som flykting krävs enligt UtlL 4 kap. 1 § att utlänningen har en 

välgrundad fruktan för förföljelse. De handlingar som utlänningen känner fruktan inför måste 

ha en viss intensitet för att de ska innebära förföljelse i lagens mening. Lagen fastslår också 

att förföljelsen ska rikta sig mot hans eller hennes liv eller frihet eller avse någon annan 

kränkning av de mänskliga rättigheterna. Våldtäkt och annat könsrelaterat våld, som bl.a. 

fysiskt och psykiskt våld inom familjen, är att betrakta som könsrelaterad förföljelse enligt 

UNHCR:s riktlinjer
90

. Domstolen hänvisar även till skyddsgrundsdirektivet som anger att 

förföljelse kan ta sig i uttryck i bl.a. fysiskt eller psykiskt våld inklusive sexuellt våld samt 

könsspecifika handlingar. Domstolen anser därmed att kvinnans situation uppfyller kraven för 

förföljelse i utlänningslagens mening. 

 

För att erhålla skydd som flykting krävs även att utlänningen har en välgrundad fruktan för 

förföljelse. Begreppet innehåller ett subjektivt och ett objektivt moment. Det förstnämnda är 

den känsla av fruktan för förföljelse som utlänningen själv känner. Det sistnämnda innebär ett 

krav på att denna fruktan ska ha fog för sig. För att erhålla skydd krävs det att de personliga 

förhållandena och förhållandena i hemlandet medför att det finns en risk för utlänningen att 

utsättas för förföljelse vid ett återvändande. Riskbedömningen fokuserar på framtiden så det 

finns inget krav på att förföljelse redan har skett innan flykten, även om en tidigare förföljelse 

självklart medför en ökad risk. Kvinnan riskerar att utsättas av en enskild och inte av staten, 

och därmed kommer frågan om myndigheternas möjlighet till skydd in i bilden. Domstolen 

hänvisar till förarbetena som säger att förföljelse som sker inom den privata sfären kan utgöra 

en grund för flyktingskap beroende på de motiv som ligger bakom statens oförmåga eller 

ovilja att ge skydd. Om fallet är att personen som riskerar att utsättas för förföljelse på grund 

                                                 
90

 UNHCR, Guidelines on international protection: “Gender-Related Persecution”, p. 9. 
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av kön av en enskild vägras skydd av myndigheterna eftersom det råder politiska, sociala, 

religiösa eller kulturella strukturer (könsmaktstrukturer), kan personen vara att betrakta som 

flykting. I Marocko tillåter samhällsstrukturerna att brodern har rätt att utöva makt över 

kvinnan och hennes familj och det är inte troligt att det finns skydd att få från myndigheternas 

sida. Migrationsdomstolen anser därför att hennes fruktan för förföljelse måste anses vara 

välgrundad. Det är inte aktuellt med ett s.k. inre flyktalternativ.  

 

Förföljelsen som kvinnan riskerar har sin grund i att hon är just kvinna i ett samhälle som gör 

det svårt om inte omöjligt för henne att värja sig mot våld och övergrepp inom familjen och 

erhålla effektivt skydd. MD finner att kvinnan uppfyller alla kriterier för att hon enligt 

utlänningslagen ska beviljas flyktingstatus enligt UtlL 4 kap. 1 §. 

 

7 Diskussion 

Efter genomgång av lagtext, förarbeten och relevant litteratur står det klart att skyddet för de 

som utsatts för förföljelse på grund av kön har ökat under årens lopp. Idag finns en större 

kunskap om att könsrelaterade asylskäl faktiskt existerar och ska ligga till grund för 

flyktingstatus. Den traditionellt manliga normen som verkar ha präglat asylprocessen under 

många år, kan kanske ny lagstiftning och mer medveten personal på Migrationsverket råda 

bot på. I förarbetena till den nya lagen syns svängningen av opinionen, från att under 1990-

talet anse att könsrelaterad förföljelse inte uppfyllde Flyktingkonventionens rekvisit till att 

under 2000-talet anse att så kan vara fallet. Propositionen till 2006-års utlänningslag 

innehåller några exempel på vad som kan utgöra könsrelaterad respektive könsspecifik 

förföljelse, men tydliggör också att Flyktingkonventionen inte innehåller någon uttömmande 

lista, och att det är upp till domstolen att sätta praxis. Det krävs, liksom vid övriga 

förföljelsegrunder, en viss intensitet för att flyktingstatus ska vara aktuellt. Propositionen ger 

dock ingen vägledning om hur detta ska tolkas när det gäller just kön. Där kan uppsatsens 

rättsfall i vissa fall ge vägledning. Rättsfallen ger även en tydlig bild av hur konventionens 

rekvisit ska tolkas och vad som krävs för flyktingstatus. 

 

Vad krävs för att tillerkännas flyktingstatus för förföljelse på grund av kön? Rekvisiten är att 

personen ska befinna sig utanför sitt hemland, känna fruktan för förföljelse på grund av sitt 

kön och sakna myndigheternas skydd mot förföljelse. 

 

Här följer en diskussion kring de rättsfall som uppsatsen tar upp. Först gäller det fallet från 

Somalia. Domen är intressant på så sätt att MiÖD upphäver både migrationsdomstolens dom 

och Migrationsverkets beslut, eftersom den finner kvinnas berättelse trovärdig och sannolik 

till skillnad mot de två övriga instanserna. MiÖD lägger stor vikt vid vilka strukturer som styr 

landet och att mannen har en sådan stark ställning att kvinnan i fråga saknar möjlighet till 

skydd. Det rekvisit för flyktingskap som här kommer starkt till uttryck är avsaknad av 

myndigheternas skydd mot förföljelse. Den som har viss landkunskap om Somalia vet också 

att det inte har funnits någon fungerande regering i landet sedan 1993, vilket så klart innebär 

att möjlighet till skydd är nästintill obefintligt. Det innebär också att organisationer som Al-
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Shabaab kan växa sig starka. MiÖD ansåg att organisationens utbredning över landet utgjorde 

skäl för kvinnan att få uppehållstillstånd i Sverige, tillsammans med att hon löpte risk för 

förföljelse av sina manliga släktingar för att ha brutit mot tradition och sedvänja. 

 

Vad gäller fallet från Albanien så är det ett väldigt bra avgörande i den bemärkelsen att MiÖD 

går igenom alla de kriterier som krävs för att förföljelse på grund av tillhörigheten till en viss 

samhällsgrupp (kön) kan anses föreligga. Se nedan för vidare diskussion kring kriterierna. 

Domen är intressant också på så sätt att MD dömer till kvinnans fördel och beviljar henne och 

barnen uppehållstillstånd som flyktingar, eftersom den anser att ett internt flyktalternativ inte 

är rimligt. MD anser att hennes situation som ensam tvåbarnsmor, tillsammans med en låg 

utbildningsnivå och dåligt socialt nätverk, skulle kunna innebära att hon i hemlandet möts av 

stora svårigheter ur humanitär synvinkel. Även MiÖD tycks anse att kvinnan har skäl för att 

kunna anses vara flykting, men eftersom det enligt domstolens utredning finns möjlighet för 

henne och barnen att bo i, och få myndigheternas skydd i, en annan del av landet går det 

interna flyktalternativet före flyktingskap. Under domstolsförhandlingen hänvisar 

Migrationsverket till att Albanien skrivit under internationella avtal och deltar i europeiskt 

samarbete i sin argumentation inför MiÖD. Det är dock viktigt att komma ihåg att ett land kan 

skriva under överenskommelser och agera för en ståndpunkt utåt sett, men att verkligheten för 

landets medborgare ter sig annorlunda. Landrapporterna utgör en stor del av MiÖDs 

utredningsmaterial och påverkar troligtvis domslutet med lika stor del. I just det här fallet 

visar landrapporteringen att Albanien är ett starkt patriarkaliskt samhälle och att våld i 

hemmet är ofta förekommande. Likväl framkommer att det finns en hyfsat fungerande 

lagstiftning och ett skydd mot förföljelse i andra delar av landet. Därför uppfylls inte alla 

rekvisiten för flyktingskap. 

 

Vad gäller familjen från Sudan där flickorna riskerar att utsättas för könsstympning vid ett 

återvändande så diskuterar domstolen kring att för flyktingskap krävs en individualiserad risk 

för förföljelse. Det räcker alltså inte med en generell risk. Det betyder att även om det finns en 

mycket stor risk för könsstympning i Sudan, eftersom cirka 90 procent av kvinnorna i Sudan 

är könsstympade, så måste varje person åberopa egna individuella asylskäl vid en eventuell 

ansökan. Vidare säger domstolen att könsstympning är ett tydligt exempel på könsspecifik 

förföljelse. I fallet framkommer det också tydligt att Migrationsverket och 

Migrationsdomstolen tolkar den aktuella landinformationen på olika sätt. 

 

För flickan från Kosovo är fallet så att Migrationsverket ansåg att hon först borde ta kontakt 

med landets egna myndigheter innan hon kan hävda att de inte erbjuder henne något skydd. 

Domstolen anser dock att landinformationen visar att myndigheterna har svårt att efterleva 

lagstiftningen och inte kan erbjuda skydd. I domstolen framkommer även att flickan har varit i 

kontakt med polis etc. för flera år sedan och att de då inte kunde hjälpa familjen. Detta visar 

att skydd inte finns i hemlandet enligt domstolen, och att oviljan från statens sida har sin 

grund i rådande strukturer. Myndigheterna kände till problemen men valde att inte se eller 

hjälpa till. Då är det inte rimligt att förvänta sig av ett barn att kunna återvända, särskilt med 

barnets bästa i åtanke. Frågan är hur ärendet hade sett ut om flickan blivit myndig under 

vistelsen eller varit en vuxen kvinna i liknande situation?  
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Vid jämförelse med fallet från Afghanistan finns vissa likheter som gör att det framstår som 

om domstolen beviljat flickan från Kosovo flyktingstatus, istället för status som 

skyddsbehövande, på grund av att hon var underårig.  

 

I fall nummer fem gällande en kvinna från Afghanistan återkommer diskussionen om 

könsspecifik förföljelse (våldtäkt m.m.). Då övergreppen mot kvinnan utförts av enskild och 

av privata syften faller inte händelserna under utlänningslagen definition av könsspecifik. 

Domstolen anser även att hoten om att kvinnan måste gifta sig med klanledaren är av 

personlig karaktär och inte ryms inom lagens definition av könsrelaterad förföljelse. Kvinnan 

är alltså inte förföljd på grund av att hon är just kvinna och därför kan inte uppehållstillstånd 

enligt UtlL 4 kap. 1 § ges. Dock finns det fortfarande en hotbild och kvinnan anses därför vara 

skyddsbehövande, eftersom myndigheterna inte erbjuder skydd. Avgörande i detta fall är att 

kvinnan utsatts för personliga hot som delvis inte är relaterade till hennes kön. 

 

I det sista rättsfallet riskerar kvinnan från Marocko förföljelse av en enskild och inte av staten, 

men på grund av rådande strukturer i landet kan inte staten erbjuda henne något skydd. 

Domstolen resonerar särskilt kring den subjektiva och objektiva komponent som begreppet 

fruktan för förföljelse innehåller. Vidare diskussion om komponenterna kommer nedan. 

 

Sett till domstolsavgörandena som tas upp i uppsatsen uppfyller samtliga kvinnor det första 

rekvisitet, dvs. alla befinner sig utanför sitt hemland. Vad gäller det andra rekvisitet – fruktan 

för förföljelse – skiljer sig fallen åt. Att kvinnorna upplever en rädsla för att återvända på 

grund av det som hänt i deras hemländer står klart i alla avgöranden, men vad krävs för att för 

att fruktan ska vara välgrundad i utlänningslagens mening? Som nämnts i materialet finns det 

en subjektiv och en objektiv sida av saken. Att kvinnorna upplever en rädsla för att återvända 

är en subjektiv komponent. För att erhålla flyktingstatus ska även den objektiva komponenten 

– att fruktan har fog för sig – tas med i bedömningen. I fallet som gäller en kvinna från 

Marocko diskuterar domstolen kring komponenterna och hur de ska tillmätas betydelse i 

bedömningen av asylskälen. MD menar att eftersom kvinnan riskerar förföljelse av en enskild 

person, krävs det att samhällsstrukturerna i landet inverkar negativt på myndigheternas vilja 

att ge skydd, för att det ska finnas fog för fruktan för förföljelse. I det här fallet tillåter 

myndigheterna att brodern utöver våld mot familjen och domstolen anser det inte troligt att 

skydd finns att få. Att kvinnan själv upplever en rädsla över att behöva återvända står också 

klart, och därmed är rekvisitet uppfyllt. I fallet med kvinnan från Albanien finner MiÖD att 

hennes fruktan är välgrundad eftersom det patriarkaliska samhället hon kommer från inte ger 

skydd på grund av rådande strukturer. I fallet med flickan från Kosovo anser domstolen att 

hennes berättelse om faderns våld och starka vilja om att hon ska gifta sig med en utvald man 

tillsammans med myndigheternas ovilja att ge skydd, är tillräckligt för att hon ska ha gjort 

sannolikt att hennes fruktan är välgrundad. Kvinnan från Afghanistan uppfyller inte kriteriet 

eftersom hon inte längre kan påvisa att risken för förföljelse kvarstår efter två år. 

 

Rekvisitet på grund av kön innehåller en könsspecifik del och en könsrelaterad del. Fyra av de 

fallen som tas upp i uppsatsens behandlar könsrelaterad förföljelse, varav tre leder till 

flyktingstatus. Huvudsakligen har dessa kvinnor upplevt förföljelse på grund av att de är just 
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kvinnor i ett samhälle där mannen är normen. Samhället har i ett fall beskrivits som 

patriarkaliskt och i de övriga talas det om, med hänvisning till förarbetena, samhällen med 

könsmaktstrukturer som missgynnar kvinnan och lämnar henne skyddslös. Det är samhällen 

där mannen har makt att utöva våld mot sin familj utan att riskera straff. Vad gäller 

könsspecifik förföljelse beviljas i ett fall en kvinna (eller i det här fallet flicka) flyktingstatus 

med hänvisning till att hon riskerar förföljelse i form av könsstympning. Domstolen säger 

även att hennes lillasyster är utsatt för risk. Könsstympning är ett tydligt exempel på vad som 

kan vara könsspecifik förföljelse. I ett fall uttalar domstolen att händelser med inslag av 

våldtäkt och knivhugg kan utgör könsspecifik förföljelse, men då kvinnan utsatts av en 

enskild person är inte utlänningslagens kriterier uppfyllda. Ex officio kan alltså en våldtäkt 

som är sanktionerad av staten eller utförd av militär eller polis etc. vara att betrakta som 

könsspecifik förföljelse. Hur kvinnorna i uppsatsens rättsfall uppfyller rekvisitet sakna 

myndigheternas skydd mot förföljelse framkommer till stor del under diskussionen om fruktan 

för förföljelse men kan sammanfattas på följande sätt. När samhället styrs av strukturer som 

missgynnar kvinnan och lämnar henne utan skydd mot våld och förföljelse finns grund för 

flyktingskap, vilket bland annat diskuteras i Migrationsöverdomstolens nyaste dom (MIG 

2011:8). Möjlighet till ett internt flyktalternativ föreligger när det är visat att strukturerna inte 

är lika starka i alla delar av landet, och då myndigheterna genom lagstiftning och intentioner 

visar att skydd finns att få. 

 

Som framgår av materialet från Migrationsverket kan förföljelsen se olika beroende på hur 

läget i det aktuella landet ser ut. Materialet visar att under kriget i Bosnien hänfördes ofta 

våldtäkter till den offentliga sfären. Rättsfallen i uppsatsen visar något annat och kvinnorna 

åberopar våldtäkt och annat våld som hänförts till den privata sfären. När, var och hur en 

våldtäkt eller annat våld mot kvinnor sker har alltså stor betydelse för om det ska ligga till för 

flyktingstatus. Det betyder att det är av största vikt att personal inom Migrationsverket och 

Sveriges rättsväsende har korrekt och uppdaterad landinformation att ta hjälp av vid 

utredningar och beslut. Det syns dock i vissa avgöranden att landinformation kan tolkas på 

olika sätt, för eller emot den sökande, och att detta kan få stora konsekvenser i slutänden. 

 

Migrationsverket har, på uppdrag av regering och riksdag, arbetat fram bra och tydliga 

riktlinjer för hur en utredning ska gå till när den asylsökande åberopar skydd mot förföljelse 

på grund av kön. Handboken informerar bland annat om tystnadsplikten gentemot anhöriga, 

att den sökande ska kunna välja kön på handläggare, tolk och biträde, vikten av separata 

utredningar, samt att kunskap inom området kan göra stor skillnad. Trots en utförlig handbok 

riktas kritik mot hur Migrationsverkets personal genomför den här typen av utredningar. 

Anledningen till varför kritiken finns framkommer tydligt i Röda Korsets rapport. 

Implementeringen av handboken verkar inte ha nått verkets personal i sin helhet, utan det är 

de som har ett intresse för genusfrågor som har tagit till sig informationen. Den traditionella 

normen om att det är mannen som har asylskälen lever kvar hos många, samtidigt som det 

framkommer att även landinformationen ofta saknar en genusmedvetenhet. Personalen 

hänvisar till tidspress och mellan raderna kan utläsas att om fler asylskäl kommer fram, tar 

detta också länge tid att utreda, och den tiden finns helt enkelt inte. Migrationsverket har som 

myndighet en utredningsskyldighet och varje sökande ska ges möjlighet att berätta om sina 
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asylskäl. I Migrationsverkets uppdrag finns det även krav på att verket ska leva upp till de 

riktlinjer som vår regering och riksdag slår fast. 

 

I ett rättssäkert samhälle är det viktigt att se varje ärende individuellt och att de asylskäl som 

framkommer under en väl genomförd utredning kan få stora konsekvenser för den enskilda 

människan. Ur ett rättssäkerhetsperspektiv kan det också vara av betydelse att utreda kvinnors 

asylskäl vid sidan om resten av familjen. Materialet visar att det kan krävas en enskild 

utredning för att alla skäl ska komma fram. Det kan vara rädsla, skam eller hedersproblematik 

som gör en kvinna inte berättar om egna asylskäl om det inte ges utrymme för extra frågor 

under utredningen. Vissa handläggare är rädda för att fråga eftersom de inte vet om de kan 

eller hur de ska hantera svaren. Migrationsverkets personal behöver uppenbarligen mer stöd 

och utbildning, samt mer genusperspektiv i sin handläggning. Risken för godtyckliga beslut 

ökar när det finns olika syn kring vad som kan ge och inte ge flyktingstatus. 

Migrationsverkets egna siffror tyder ändå på att verket till den största delen (i cirka 90 procent 

av fallen) tar korrekta beslut som håller i domstol. Statistiken innehåller dock ingen 

information om de kvinnor som aldrig uttalade sina egna asylskäl under utredningen. 

 

8 Slutsats  

Den svenska utlänningslagen definition av en flykting utgår från rekvisiten enligt 

Flyktingkonventionen, och förföljelse på grund av kön kan hänföras till konventionens 

begrepp ”tillhörighet till viss samhällsgrupp”.  Första rekvisitet är att kvinnan ska befinna sig 

utanför sitt hemland. Rekvisit nummer två är att hon ska känna fruktan för förföljelse, och för 

flyktingstatus krävs att både den subjektiva komponenten (egen fruktan för förföljelse) och 

den objektiva komponenten (att fruktan har fog för sig) är uppfyllda. Vad gäller det tredje 

rekvisitet ska förföljelsen som kvinnan riskerar vid ett återvändande vara könsspecifik 

och/eller könsrelaterad. Det sista rekvisitet är uppfyllt om kvinnan, då våldet eller 

trakasserierna mot henne sker i den privata sfären, inte får skydd av myndigheterna på grund 

av rådande politiska, sociala och kulturella strukturer i hemlandet (könsmaktstrukturer). I de 

fall förföljelsen sker i den offentliga sfären, t.ex. av hemlandets polis eller militär, krävs ofta 

endast en mindre utredning för att säkerställa att rekvisitet är uppfyllt. Vilka som är kvinnors 

asylskäl kan inte den här uppsatsen på ett uttömmande sätt redogöra för, varken med 

hänvisning till förarbeten, internationella dokument eller med hänvisning till de rättsfall som 

granskats. Av vad som framkommit i materialet kan dock sägas att könsstympning och 

våldtäkt är exempel på könsspecifik förföljelse, och att våld mot och diskriminering av 

kvinnor i ett starkt patriarkaliskt samhälle är exempel på könsrelaterad förföljelse. Eftersom 

det inte finns någon uttömmande lista på vilka asylskäl en kvinna kan ha är det mycket viktigt 

att hon under asylutredningen ges möjlighet att berätta om vad som hänt henne. Både för den 

enskilda individens skull och för att Sverige ska ha en rättssäker asylprocess. 
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