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Sammanfattning 

Sedan år 1951 har Genèvekonventionen stadgat internationellt flyktingskydd för människor 

som riskerar förföljelse på grund av sin ras, religion, nationalitet, tillhörighet till viss samhälls-

grupp eller politiska åskådning. Trots sin könsneutrala utformning är det företrädelsevis män 

som har bedömts som riktiga flyktingar. År 2006 införde Sverige kön som uttrycklig tillhörighet 

till viss samhällsgrupp och kvinnor som riskerade könsrelaterad förföljelse kunde från och med 

nu beviljas flyktingstatus. Den nya flyktinggrunden är likställd de övriga och prövningen av om 

flyktingrekvisiten är uppnådda ska göras på samma sätt som för övriga grunder. Den asyl-

sökande ska befinna sig utanför sitt hemland och göra sannolikt att denne vid ett återvändande 

riskerar förföljelse på grund av sin koppling till minst en av flyktinggrunderna. Vidare ska sök-

anden också sakna både möjlighet till skydd i hemlandet och internflyktsalternativ. 

 

I Migrationsöverdomstolens vägledande avgöranden MIG 2008:39 och MIG 2011:8 bedömdes 

två asylsökande kvinnor som flyktingar på grund av kön då de riskerade att utsättas för över-

grepp av sina familjer i hemlandet. Trots prejudikaten förekommer det att migrationsdomstol-

arna i mål med liknande omständigheter istället bedömer den asylsökande kvinnan som alter-

nativt skyddsbehövande. Denna skyddskategori omfattar den som riskerar dödsstraff, kropps-

straff, tortyr eller annan omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning.  

 

I fem redovisade avgöranden från migrationsdomstolarna där kvinnan bedöms som alternativt 

skyddsbesökande föreligger det brister i skyddsbedömningen. I ett fall där en kvinna riskerar 

hedersmord görs ingen flyktingprövning alls. I ett mål görs ingen framåtsyftande riskbedöm-

ning. I två avgöranden bedöms övergrepp genom könsstympning respektive dödshot inte som 

förföljelse. I ett mål ställs orimligt höga krav på orsakssamband mellan risken för förföljelse 

och kvinnligt kön. I samtliga avgöranden bortser också migrationsdomstolen från att flera 

flyktinggrunder kan vara aktuella samtidigt. Trots att det i flera avgöranden finns omständig-

heter som tydligt talar för att det kan föreligga flyktingskap på grund av religiös eller politisk 

tillhörighet så görs ingen prövning av dessa flyktinggrunder.  

 

I nuläget är det av mindre praktisk betydelse vilken av skyddskategorierna som beviljas då båda 

som huvudregel innebär permanent uppehållstillstånd. Flyktingstatusens kommer dock att få 

ökad betydelse i och med regeringens förslag om att under en treårsperiod istället bevilja flykt-

ingar och alternativt skyddsbehövande tidsbegränsade uppehållstillstånd i tre respektive ett år. 
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1 Inledning 
1.1 Ämne och problemformulering  

Med asyl avses det uppehållstillstånd som enligt 1:3 utlänningslagen (2005:716) [cit. UtlL] 

beviljas en utlänning därför att denne är flykting eller alternativt skyddsbehövande. I nuläget 

anses det varken rimligt eller praktiskt motiverat att göra någon skillnad mellan skydds-

kategorierna avseende uppehållstillståndens giltighetstid. Enligt nu gällande 5:1 UtlL beviljas 

därför som huvudregel både flyktingar och alternativt skyddsbehövande permanent uppehålls-

tillstånd.1 Denna likabehandling av uppehållstillståndens giltighetstid vill regeringen ändra på 

från och med 31 maj 2016.2 

 

Regeringen menar att det är ohållbart att Sverige tar ett så oproportionerligt stort ansvar för 

EU:s flyktingmottagande som hittills. För att ge svenskt flyktingmottagande ett andrum och 

samtidigt bidra till en jämnare fördelning av de asylsökande inom EU vill regeringen kraftigt 

minska antalet personer som söker asyl i Sverige. Under en treårsperiod föreslås därför att 

svensk utlänningslagstiftning begränsas till EU:s miniminivåer. Det utkast till lagrådsremiss 

som utarbetats föreslår en tidsbegränsad lag som ska begränsa möjligheten till uppehålls-

tillstånd. Lagförslaget innebär, bland annat, att flyktingar och alternativt skyddsbehövande som 

huvudregel ska ges tidsbegränsade uppehållstillstånd i tre respektive ett år. När uppehålls-

tillståndet löpt ut ska alternativt skyddsbehövande kunna beviljas ytterligare två års tidsbegräns-

at uppehållstillstånd. Kvotflyktingar undantaget ska permanent uppehållstillstånd endast kunna 

bifallas den utlänning med tidsbegränsat uppehållstillstånd som kan försörja sig. Det krävs då 

en regelbunden inkomst från anställning eller näringsverksamhet som tillgodoser eget uppe-

hälle inklusive bostadskostnad.3 

 

Den svenska flyktingbestämmelsen i 4:1 UtlL bygger på 1951 års konvention om flyktingars 

rättsliga ställning, Genèvekonventionen. Här avses med flykting den som känner välgrundad 

fruktan för förföljelse på grund av sin ras, religion, nationalitet, tillhörighet till viss samhälls-

grupp eller politisk åskådning. Trots sin könsneutrala utformning har Genèvekonventionen 

historiskt sett tolkats utifrån ett manligt perspektiv och med utgångspunkt i mäns erfarenheter 

                                                 
1 Prop. 2013/14:248 s. 44-45. 
2 Utkast till lagrådsremiss – Begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige, s 1. Dokumentet 

saknar beteckning men har publicerats på http://www.gov.se/rattsdokument/departementsserien-och-

promemorior/2016/02/begransningar-av-mojligheten-att-fa-uppehallstillstand-i-sverige/ (läst 2016-03-12). 
3 Utkast till lagrådsremiss – Begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige, s.18-25.  
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av förföljelse.4 Kön är inte en egen förföljelsegrund men en korrekt tolkning av definitionen 

ska alltid omfatta även könsrelaterade aspekter. År 1985 klargjorde UNHCR att stater är fria att 

i flyktinggrunden viss samhällsgrupp inkludera de kvinnor som riskerar hård eller omänsklig 

behandling därför att de brutit mot de sociala sedvänjorna i det samhälle som de lever i.5 Sverige 

motsatte sig länge denna tolkning. Istället gavs kvinnor som riskerade könsrelaterad förföljelse 

uppehållstillstånd enligt varierande bestämmelser om humanitära skäl eller övrig skydds-

behövande.6 Först år 2006 infördes kön som uttrycklig tillhörighet till viss samhällsgrupp i 

flyktingbestämmelsen. 

 

I två vägledande avgöranden från Migrationsöverdomstolen har asylsökande kvinnor definier-

ats som flyktingar då de riskerat flyktinggrundande förföljelse på grund av kön. I MIG 2008:39 

fastställdes att när hemlandets ovilja att skydda en kvinna från makens misshandel beror på 

sociala och kulturella strukturer föreligger könsrelaterad förföljelse. I MIG 2011:8 bedömdes 

hemlandets möjligheter att skydda en kvinna från manliga släktingars dödshot som i det 

närmaste obefintliga varför flyktinggrundande förföljelse på grund av kön förelåg. 

 

Ovan nämnda prejudikat till trots förekommer det att underrätterna i mål med likande om-

ständigheter inte definierar den asylsökande kvinnan som flykting. Denna uppsats redogör 

under avsnitt 7 för fem avgöranden från migrationsdomstolarna där kvinnan inte ansetts uppnå 

flyktingstatus.7 Istället beviljades kvinnorna status som alternativt skyddsbehövande enligt 4:2 

UtlL då de riskerade att straffas med döden eller utsättas för kroppsstraff eller annan omänsklig 

eller förnedrande bestraffning eller behandling.  

 

Samtliga fem kvinnor fick dock permanent uppehållstillstånd varför det i praktiken var av 

mindre betydelse att de inte uppnådde flyktingstatus. Det nya lagförslaget med tidsbegränsade 

uppehållstillstånd innebär däremot stora konsekvenser för den kvinna som inte anses som 

flykting. Enligt lagförslaget ska ju flyktingstatus medföra tidsbegränsat uppehållstillstånd i tre 

år medan status som alternativt skyddsbehövande ska innebära tidsbegränsat uppehållstillstånd 

i endast ett år.  

                                                 
4 Guidelines on International Protection: Gender-Related Persecution within the Context of Article 1A (2) of the 

1951 Convention and/or its 1967 Protocol relating to the Status of Refugees, (“UNHCR GIP Gender-Related 

Persecution”), (HCR/GIP/02/01), 7 maj 2002, para. 5-6. 
5 UNHCR Executive Committee Conclusions No. 39 (XXXVI) - 1985, Refugee Women and International 

Protection. 
6 Prop. 1996/97:25 s. 100. 
7 UM 13476-10, UM 13579-10, UM 4363-13, UM 4434-13 och UM 4936-14. 
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1.2 Syfte och frågeställningar 

Som framgått ovan behandlar denna uppsats kvinnliga asylsökande och könsrelaterad förölj-

else. Uppsatsens syfte är att uppmärksamma att det verkar förekomma att asylsökande kvinnor 

som borde ges flyktingstatus på grund av kön istället anses som alternativt skyddsbehövande.  

 

Syftet uppfylls genom att besvara följande tre huvudsakliga frågeställningar: 

 

- Hur definieras flyktingbegreppet i internationell rätt? 

- Vad krävs för att uppnå status som flykting respektive alternativt skyddsbehövande 

enligt svensk rätt? 

- Hur bedömer migrationsdomstolarna i fem fall de asylsökande kvinnornas skyddsskäl? 

 

1.3 Metod och material  

1.3.1 Rättsanalytisk metod 

Då uppsatsen syftar till att dels fastställa gällande rätt och vidare granska hur den i fem fall 

tillämpas av migrationsdomstolarna, används den rättsanalytiska metoden. Där den rätts-

dogmatiska metodens fastställande av gällande rätt är bunden till ett fåtal auktoritativa källor, 

främst lag och rättspraxis, kan den rättsanalytiska metoden gå ett steg längre och analysera 

också den typ av material som inte skapar gällande rätt. Migrationsdomstolarnas avgöranden är 

inte prejudicerande och att granska dem svarar inte på frågan om vad som utgör gällande rätt, 

men på frågan om hur den tillämpas i praktiken. Den rättsdogmatiska metoden tillåter att 

rättsfallen analyseras utifrån den kritiska infallsvinkeln att en formellt sett könsneutral lag-

stiftning kan få ett diskriminerande resultat. Slutligen motiverar den rättsanalytiska metoden 

också att rättens historiska bakgrund ges ett större utrymme.8 

 

1.3.2 Material 

Uppsatsen behandlar 4:1 och 4:2 UtlL varför lagrummens propositioner utgör grundläggande 

material. Särskilt viktiga är prop. 2005/06:6 Flyktingskap och förföljelse på grund av kön eller 

sexuell läggning som utarbetades parallellt med prop. 2004/05:170 Ny instans- och process-

ordning i utlännings- och medborgarskapsärenden. Nämnas kan även prop. 2009/10:31 

Genomförande av skyddsgrundsdirektivet och asylprocedurdirektivet och prop. 2013/14:197 

                                                 
8 Sandgren, Rättsanalytisk metod. En väg framåt?, 2016, s. 723-724. 
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Ändringar i utlänningslagen med anledning av den omarbetade Dublinförordningens ikraft-

trädande. 

 

Avseende praxis på området så redogörs för två vägledande avgöranden från Migrations-

överdomstolen, MIG 2008:39 och MIG 2011:8. Vidare utreds migrationsdomstolarnas fem 

avgöranden UM 13476-10, UM 13579-10, UM 4363-13, UM 4434-13 och UM 4936-14. 

 

Internationell rätt har använts i uppsatsen. Genèvekonventionen är juridiskt bindande och utgör 

grunden för svensk flyktinglagstiftning. Vägledande, men inte juridiskt bindande, källor från 

UNHCR har också beaktats. Framförallt UNHCR:s Handbok om förfarandet och kriterierna 

vid fastställande av flyktingars rättsliga ställning9 är av betydelse då den av både lagstiftaren 

och Migrationsöverdomstolen uttryckligen angetts som viktig rättskälla.10 Som komplement till 

handboken har UNHCR utgett riktlinjer om könsrelaterad förföljelse11 respektive tillhörighet 

till viss samhällsgrupp12. Även riktlinjerna nämns i propositioner och domstolsavgöranden.13 

 

2 Flyktingskydd enligt Genèvekonventionen 

Fundamental internationell reglering för flyktingskap finns i 1951 års konvention om flykting-

ars rättsliga ställning, även kallad Genèvekonventionen. 

 

2.1 Genèvekonventionens bakgrund 

Under tidigt 1900-tal började det internationella samfundet på humanitär grund hjälpa och 

skydda flyktingar. Detta gjordes genom enstaka överenskommelser om vissa specifika flykt-

ingsituationer. Efter andra världskriget följde stora och mer långtgående flyktingproblem. 

Behovet av en mer allmän flyktingdefinition och regler om flyktingars rättigheter och skyldig-

heter resulterade i Genèvekonventionen. Då staterna ville begränsa sitt ansvar till de problem 

som redan var kända gäller konventionen bara de flyktingsituationer som orsakats av händelser 

inträffade före år 1951. När nya flyktingströmmar tillkom spreds efterhand uppfattningen att 

konventionen borde gälla även nya flyktingar varför 1967 års protokoll om flyktingars rättsliga 

                                                 
9 UNHCR, 1996, [cit. UNHCR:s handbok]. 
10 Prop. 2004/05:170 s. 94 och MIG 2006:1. 
11 UNHCR GIP Gender-Related Persecution. 
12 Guidelines On International Protection No 2:  Membership of a Particular Social Group within the Context of 

Article 1A (2) of the 1951 Convention and/or its 1967 Protocol relating to the Status of Refugees, (“UNHCR 

GIP Membership of a Particular Social Group”), (HCR/GIP/02/02), 7 maj 2002. 
13 Se exempelvis prop. 2005/06 s. 20 och MIG 2011:8. 
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ställning utarbetades. Genom att tillträda protokollet förbinds stater att tillämpa de väsentliga 

bestämmelserna i Genèvekonventionen men utan datumbegränsningen.14 Sverige har tillträtt 

såväl konventionen som protokollet vilket innebär en folkrättslig bundenhet och direkt 

betydelse för innehållet i svensk flyktinglagstiftning.15 Fortsättningsvis avses med Genève-

konventionen både konventionen och tilläggsprotokollet. 

 

2.2 Flyktingdefinitionen 

Enligt artikel 1 A 2 ska begreppet flykting appliceras på var och en som  

 

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

tillhörighet till viss samhällsgrupp eller politisk åskådning befinner sig utanför det land, vari 

han är medborgare, samt är ur stånd att eller på grund av sådan fruktan, som nyss sagts, icke 

önskar att begagna sig av sagda lands skydd…16 

 

Konventionen saknar en definition av begreppet asyl men i regel avses med asyl en varaktig 

fristad från sådan förföljelse som anges i artikel 1 A 2. I artikel 14 FN:s allmänna förklaring om 

de mänskliga rättigheterna anges att envar har rätt att söka och åtnjuta en fristad mot förföljelse. 

Genèvekonventionen innehåller inte heller någon uttrycklig bestämmelse om att konventions-

staterna är skyldiga att ta emot flyktingar.17  I artikel 33 stadgas dock principen om non-

refoulement som förbjuder avvisning eller utvisning av en flykting till gränsen mot ett område 

där denne riskerar politisk förföljelse. Bestämmelsen är inte absolut utan kan inskränkas om 

flyktingen skulle utgöra en samhällsfara. 

 

2.3 UNHCR:s vägledning och tolkning av flyktingdefinitionen 

UNHCR är FN:s icke-överstatliga flyktingkommissariat vars uppdrag är att på icke-politisk och 

humanitär grund ge internationellt skydd till flyktingar samt att finna varaktiga lösningar för 

dem.18 UNHCR utfärdar också instrument för vägledning och tolkning av bland annat flykting-

definitionen. Instrumenten är inte juridiskt bindande men handboken ses tillsammans med slut-

satserna som viktiga rättskällor i ärenden eller mål rörande flyktingskap.19 

                                                 
14 UNHCR:s handbok para. 1-9. 
15 Prop. 2005/06:6 s. 7.  
16 Artikeln omfattar även statslösa som utan medborgarskap har sin vanliga vistelseort i ett land. 
17 Prop. 2005/06:6 s. 8. 
18 Annex till UNGA Resolution 428 (V). 
19 MIG 2006:1. 
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2.3.1 UNHCR:s slutsatser 

För vägledning avseende utvecklingen på det internationella skyddsområdet arbetar en exekutiv 

kommitté bestående av 98 medlemsstater.20 Genom konsensus antar exekutivkommittén varje 

år så kallade skyddsslutsatser varav vissa berör tolkningen av bestämmelserna i Genève-

konventionen.21 År 1985 utfärdades en slutsats som behandlar kvinnor på flykt. I slutsatsen 

konstaterades bland annat att flickor och kvinnor utgjorde majoriteten av världens flyktingar 

och att många av dem befann sig i en särskilt utsatt situation där de riskerade fysiskt våld, 

sexuella övergrepp och diskriminering. UNHCR betonade vikten av att uppmärksamma 

problemen och att mer kunskap behövdes om kvinnliga flyktingars speciella problem och 

behov. Slutsatsen medgav också att vid tolkningen av flyktingdefinitionen är länder fria att i 

sin nationella lagstiftning inkludera kvinnor i begreppet tillhörighet till viss samhällsgrupp.22 

 

2.3.2 UNHCR:s handbok och riktlinjer 

I syfte att ge praktisk vägledning till framförallt tjänstemän som arbetar med att fastställa 

flyktingskap har UNHCR gett ut en handbok om förfarandet vid fastställande av flyktingars 

rättsliga ställning. Handboken beaktar den kunskap som UNHCR samlat på sig och tar hänsyn 

till den praxis, doktrin och diskussioner som staterna genererat. Handbokens senaste upplaga är 

från 1996.23  

 

Som ett komplement till handboken har UNHCR utfärdat ett antal riktlinjer om hur kriterierna 

för fastställande av flyktingskap i praktiken ska tolkas och tillämpas.24 År 2002 fastställdes 

vägledning om kvinnliga flyktingar genom riktlinje om könsrelaterad förföljelse. Riktlinjen 

anger att sexuellt våld, familjerelaterat våld, kvinnlig könsstympning och straff för överträd-

elser av samhällets sedvänjor typiskt sett har inkluderats i begreppet könsrelaterad förföljelse. 

En korrekt tolkning av flyktingdefinitionen ska därför omfatta också dessa former av 

förföljelse.25 År 2002 utkom också en riktlinje om tillhörighet till viss samhällsgrupp. Här anges 

att kvinnor är ett tydligt exempel på en social grupp som definieras utifrån medfödda och 

oföränderliga egenskaper och som frekvent behandlas annorlunda än män.26 

                                                 
20 http://www.unhcr.org/4a0829086.html (läst 2015-11-28). 
21 Diesen m.fl. Prövning av migrationsärenden, Bevis 8, 2012, s. 113. 
22 UNHCR Executive Committee Conclusions No. 39 (XXXVI) - 1985, Refugee Women and International 

Protection.  
23 UNHCR:s handbok, s. 9-10. 
24 Diesen m.fl. s. 115. 
25 UNHCR GIP Gender-Related Persecution para. 3 och 5. 
26 UNHCR GIP Membership of a Particular Social Group, para 12. 
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3 Utvecklingen av svensk utlänningslag  

Sedan början på nittonhundratalet har Sverige reglerat utlänningars möjlighet att såväl resa in i 

landet som att här få vistas. Regleringens protektionistiska syfte har under de dryga 100 åren 

förändrats i takt med både det inhemska politiska läget och omvärldens förvandling. För att 

belysa dels vilka konkreta omständigheter som föranlett reformer, och dels påvisa hur kvinnor 

konsekvent särbehandlats trots den omfattande utvecklingen på området, är avsnittet relativt 

utförligt.  

 

3.1 Från 1800-talets fria folkutbyte till 1960-talets riktlinjer för arbetskraftsinvandring 

Under 1800-talet tillämpades fritt folkutbyte i Sverige och utlänningar kunde fritt resa in, 

uppehålla sig och ta anställning i landet. Utlänningslagstiftningen var knapphändig men det 

förekom att regeringen beslutade om politisk utvisning i statens intresse. I början på 1900-talet 

hördes ökade krav på en lagstiftad reglering av invandringen. Lagrådet motsatte sig dock en 

generell utlänningskontroll med hänvisning till utvecklingen av den internationella samfärdseln 

och dess stora betydelse för det moderna samhällslivet. Istället infördes lagen (1914:196) 

angående förbud för vissa utlänningar att här i riket vistas. Denna så kallade utvisningslag 

reglerade utvisning av sådana utlänningar som ansågs icke önskvärda i landet, men innehöll 

inga krav på pass eller andra generella utlänningskontroller.27 Lagen saknade bestämmelser om 

asyl för flyktingar men förbjöd utvisning av en politisk flykting, det vill säga en utlänning som 

i sitt hemland sannolikt skulle straffas för ett politiskt brott.28 

 

Kring första världskriget utfärdade kungen ett antal kungörelser i direkt syfte att begränsa 

folkutbytet med andra länder. Av framförallt arbetsmarknadspolitiska skäl men också på grund 

av minskad livsmedelstillgång och bostadsbrist infördes en passkungörelse29 och en 

övervakningskungörelse30. För inresa krävdes från och med nu ett viserat pass, det vill säga ett 

pass som var försett med tillstånd att resa in och uppehålla sig i landet. Kungörelserna lagfästes 

genom lag (1927:33) om utlänningars rätt att här i riket vistas. Lagen möjliggjorde en fortsatt 

begränsning av arbetskraftsinvandring, tillgodosåg krav på ordnings- och säkerhetssynpunkter 

                                                 
27 Wikrèn & Sandesjö, Utlänningslagen med kommentarer, 2002, s. 9-10. 
28 Boguslav, Svensk invandringspolitik under 500 år: 1512 - 2012, s. 86. 
29 SFS 1917:552 och 1917:620. 
30 SFS 1918:793 
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samt innehöll vissa rassynpunkter.31 Det fanns vid denna tid i Sverige en föreställning om en 

överlägsen nordisk ras som skulle skyddas från att sammansmältas med sämre blod.32  

 

I 1954 års utlänningslag (1954:193) framhölls att endast svenska medborgare hade en ovill-

korlig rätt att vistas och arbeta i Sverige varför lagens syfte var att reglera när även utlänning-

ar hade rätt till detta. Lagen skulle tillse utlänningen en tryggad ställning och förhindra 

godtycklig behandling.33 Efter andra världskriget växte svensk industri och när inhemsk 

arbetskraft inte räckte till följde en omfattande arbetskraftsinvandring. Detta föranledde 1968 

års riktlinjer om reglerad arbetskraftsinvandring som innebar att arbetskraftsinvandring endast 

ska tillåtas när den inhemska arbetskraften inte kan tillgodose arbetskraftsbehovet.34 Rikt-

linjerna gäller i all väsentlighet än i dag.35 

 

3.2 Flyktingdefinitionens införande och föränderlighet 

År 1954 introducerades uttryckliga bestämmelser om asyl för politiska flyktingar och denne 

fick inte utan synnerliga skäl vägras fristad i Sverige. I 1980 års utlänningslag (1980:376) 

ersattes begreppet politisk flykting med Genèvekonventionens flyktingdefinition.36 

 

Sedan år 1985 gäller att permanent uppehållstillstånd normalt beviljas direkt för de utlänningar 

som avser och tillåts att bosätta sig i landet.37 Detta då den som tilldelats uppehållstillstånd på 

grund av behov av skydd i regel har kommit till Sverige i avsikt att bosätta sig här. Förändringen 

ansågs både positiv för invandraren och kostnadseffektiv för staten som slapp omprövningar av 

tillfälliga tillstånd.38  

 

I 1989 års utlänningslag (1989:529) definierades begreppet asyl som det uppehållstillstånd som 

tilldelades konventionsflyktingar, krigsvägrare och personer med flyktingliknande skäl, så 

kallade de facto-flyktingar. Med de facto-flykting avsågs den som på grund av det politiska 

läget i hemlandet riskerade så allvarliga trakasserier att det inte var rimligt att de skulle behöva 

återvända. Endast undantagsvis kunde dock den som riskerade allvarligt straff eller förföljelse 

                                                 
31 Wikrèn & Sandesjö s. 10-11. 
32 Boguslav s. 29. 
33 Wikrèn & Sandesjö s. 13-14. 
34 Boguslav s. 67. 
35 Wikrèn & Sandesjö s. 13. 
36 Wikrèn & Sandesjö s. 13-14. 
37 Prop. 2004/05:170 s. 196. 
38 Prop. 1983/84:144 s. 85-88. 
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på grund av kön räknas som de facto-flykting.39 Uppehållstillstånd kunde från och med nu också 

bifallas av humanitära skäl. Här avsågs sjuka personer eller den som inte nådde upp till asyl-

kraven men där förhållandena i hemlandet var sådana att ett tvångsåtervändande skulle te sig 

inhumant.40  

 

År 1997 utvidgades bestämmelsen om konventionsflyktingar så att den kunde tillämpas 

oberoende av vem som utför förföljelsen. Reglerna om krigsvägrare och de facto-flyktingar 

ersattes med bestämmelsen om övrig skyddsbehövande som avsåg tre kategorier. Första 

kategorin omfattade de som riskerade dödsstraff, kroppsstraff, tortyr eller annan omänsklig 

behandling. Andra kategorin gällde de som behövde skydd på grund av väpnad konflikt eller 

som på grund av miljökatastrof inte kunde återvända hem. Den tredje kategorin avsåg de som 

på grund av sitt kön eller homosexualitet riskerade förföljelse. Denna grupp hade tidigare enligt 

praxis getts uppehållstillstånd på humanitära skäl och fick härmed ett starkare skydd.41  

 

Att definiera kvinnor som förföljdes på grund av kön som flyktingar var inte möjligt då kön 

varken i Sverige eller i flertalet EU-länder ansågs kunna utgöra grund för tillhörighet till viss 

samhällsgrupp. Inom EU pågick ett harmoniseringsarbete av tolkningen av flyktingdefinition-

en vilket resulterat i ett antal icke-bindande ståndpunkter. EU:s gemensamma uppfattning 

hindrade visserligen inte att enskilda medlemsstater tillämpade förmånligare regler, men det 

kunde inte komma på fråga att Sverige skulle tillämpa Genèvekonventionen på ett sätt som 

avsevärt avvek från tillämpningen i andra EU-länder.42 EU:s ståndpunkter vägde alltså tyngre 

än UNHCR:s slutsats om kvinnliga flyktingar som år 1985 klargjort att stater är fria att 

inkludera kvinnor i begreppet viss samhällsgrupp.43 Det vägledande avgörandet UN 328-97 

exemplifierar denna tids syn på kvinnliga asylsökande. En familj från Togo sökte asyl i Sverige 

då döttrarna i familjen riskerade att könsstympas i hemlandet. Utlänningsnämnden, den dom-

stolsliknande förvaltningsmyndighet som då överprövade Migrationsverkets beslut, konstatera-

de att förföljelse på grund av kön inte kunde grunda tillhörighet till en viss samhällsgrupp och 

att könsstympning därför inte kunde ligga till grund för flyktingskap. Istället beviljades de 

uppehållstillstånd enligt kategori tre i den nya bestämmelsen om övrig skyddsbehövande då de 

                                                 
39 Prop. 1988/89:86 s. 74-75. 
40 Prop. 1988/89:86 s. 146-147. 
41 Prop. 1996/97:25 s. 100. 
42 Prop. 1996/97:25 s. 97-98. 
43

 UNHCR Executive Committee Conclusions No. 39 (XXXVI) 1985, Refugee Women and International 

Protection para. (k). 
 



14 

 

riskerade förföljelse på grund av sitt kön. Utlänningsnämndens beslut blev dock inte vägledande 

då det i praxis snart ansågs mer adekvat att istället kategorisera könsstympning som omänsklig 

behandling enligt den första kategorin om tortyr.44 

 

3.3 Nu gällande utlänningslag (2005:716) 

Lagen som trädde i kraft 31 mars 2006 innebar en ny instans- och processordning. Migra-

tionsverket är i enlighet med artikel 4.1 asylprocedurdirektivet45 den beslutande myndighet som 

ansvarar för att pröva asylansökningar och fattar beslut som första instans. Utlänningsnämnden 

upphörde och överprövningen av Migrationsverkets beslut tas nu istället upp i de särskilda 

migrationsdomstolarna vilka utgörs av förvaltningsrätterna i Stockholm, Göteborg, Malmö och 

Luleå.46 Migrationsdomstols beslut kan överklagas till Stockholms kammarrätt som är Migra-

tionsöverdomstol och sista instans enligt 16:1 och 16:9 UtlL. 

 

I den nu könsneutrala utlänningslagen anges kön och sexuell läggning som uttrycklig till-

hörighet till en viss samhällsgrupp i flyktingbestämmelsen i 4:1. Det anses nu föreligga en större 

internationell enighet om att begreppet tillhörighet till viss samhällsgrupp borde ges en mer 

vidsträckt tolkning. Arbetet inom EU hade lett fram till det första skyddsgrundsdirektivet47 som 

stadgade att könsrelaterade aspekter kan beaktas vid bedömningen av vad som är en särskild 

samhällsgrupp. Vidare ansåg redan ett antal länder som Norge, Storbritannien, Australien, 

Kanada och USA att förföljelse på grund av kön kunde ligga till grund för flyktingskap.48  

 

Bestämmelsen om övrig skyddsbehövande utökades till att gälla även den som på grund av 

svåra motsättningar i hemlandet känner välgrundad fruktan för att utsättas för allvarliga 

övergrepp. Regeln omfattar exempelvis våldtäkt, trakasserier och social utstötning som tidigare 

enligt praxis hade getts uppehållstillstånd på grund av humanitära skäl.49 Vidare ersattes det 

alltför vaga begreppet humanitära skäl med en bestämmelse om synnerligen ömmande 

omständigheter. Här stadgas att en sammantagen bedömning av sökandens personliga skäl i 

                                                 
44 Prop. 2004/05:170 s. 86 och SOU 2004:31 s. 65-66. 
45 Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/32/EU av den 26 juni 2013 om gemensamma förfaranden för att 

bevilja och återkalla internationellt skydd (omarbetning). 
46 Prop. 2004/05:170 s. 1 och http://www.domstol.se/Om-Sveriges Domstolar/Domstolarna/Forvaltningsratt/ 

Migrationsdomstolar/ (läst 2016-02-05). 
47 Rådets direktiv 2004/83/EG om miniminormer för när tredjelandsmedborgare eller statslösa personer skall 

betraktas som flyktingar eller som personer som av andra skäl behöver internationellt skydd samt om dessa 

personers rättsliga ställning och om innehållet i det beviljade skyddet, artikel 10 d. 
48 Prop. 2005/06:6 s. 20-21. 
49 Prop. 2004/05:170 s. 178. 
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undantagsfall kan nå tillräckliga skäl för att bevilja uppehållstillstånd. Vid bedömningen ska 

särskilt beaktas utlänningens hälsotillstånd, dennes anpassning till Sverige liksom situationen i 

hemlandet.50  

 

4 Flyktingrekvisiten i svensk rätt 

Med flykting avses enligt 4:1 UtlL 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 sam-

hällsgrupp, och 

 

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

 

Första stycket gäller oberoende av om det är landets myndigheter som är ansvariga för att 

utlänningen riskerar att utsättas för förföljelse eller om utlänningen riskerar att utsättas för 

förföljelse från enskilda och inte kan antas bli erbjuden ett effektivt skydd som inte är av 

tillfällig natur. Vid bedömningen av om skydd erbjuds beaktas endast skydd som ges av staten 

eller av parter eller organisationer som kontrollerar hela eller en betydande del av statens 

territorium.51 

 

4.1 Vistelse utanför hemlandet 

Endast den som befinner sig utanför sitt hemland kan anses som flykting. Regeln är utan 

undantag då det internationella skyddet inte kan träda i kraft för den som befinner sig inom sitt 

hemlands territoriella jurisdiktion. Det finns länder som enligt praxis beviljar en så kallad 

diplomatisk asyl till den som befinner sig på landets ambassad. Att i sitt hemland kliva in i en 

annans stats ambassad kan visserligen anses som att befinna sig utanför sitt hemlands juris-

diktion, men inte utanför sitt hemlands territorium, varför internationellt skydd inte kan sättas i 

kraft.52 Det finns inget krav på att personen ska ha flytt från sitt hemland. Förutsättningarna för 

                                                 
50 Prop. 2004/05:170 s. 184-187. 
51 Bestämmelsen omfattar även statslösa som utan medborgarskap har sin vanliga i ett land. 
52 UNHCR:s handbok para. 88. 
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flyktingskap kan även uppstå sure place, det vill säga först efter att personen har lämnat 

hemlandet.53  

 

4.2 Välgrundad fruktan 

I begreppet välgrundad fruktan innefattas både en subjektiv och en objektiv komponent. Den 

subjektiva komponenten avser den känsla av fruktan för förföljelse som utlänningen själv 

känner. Denna subjektiva känsla ska dessutom underbyggas av ett objektiv krav på att denna 

fruktan har fog för sig. Fruktan anses som välgrundad om det med hänsyn till den sökandes 

personliga förhållanden och förhållandena i hemlandet finns anledning att anta att denne kan 

komma att utsättas för förföljelse vid ett återvändande.54 Det är fråga om en framåtsyftande 

riskbedömning varför det inte krävs att personen redan har utsatts för förföljelse. Om så har 

skett är det dock en omständighet som talar för att risk för förföljelse fortfarande kan föreligga.55 

Om någon utsatts för ohyggliga former av förföljelse kan undantag från kravet på 

framåtsyftande förföljelse göras. Att utsättas för människohandel kan leda till sådana fortsatta 

traumatiska upplevelser som skulle göra ett återvändande outhärdligt, även om någon risk för 

fortsatt människohandel inte föreligger.56  

 

4.3 Förföljelsebegreppet 

Varken Genèvekonventionen, skyddsgrundsdirektivet eller svensk rätt innehåller någon defini-

tion av begreppet förföljelse. Den bestämmelse som tidigare uttryckligen benämnde förföljelse 

som sådana kränkningar som riktade sig mot utlänningens liv eller frihet eller som annars var 

av svår beskaffenhet, togs bort i 1989 års utlänningslag. Bestämmelsen togs inte bort i avsikt 

att ändra hur svensk rätt tidigare tolkat begreppet utan för att undvika att begreppet låstes. Nu 

kunde rättstillämpningen med stöd av förarbeten och internationell praxis närmare utveckla och 

tolka begreppet. Den praxis som utvecklats av förföljelsebegreppet i svensk rätt anses stämma 

överens med skyddsgrundsdirektivets57 regler.58 Direktivet stadgar i artikel 9.1 att förföljelsen 

måste utgöras av handlingar som är tillräckligt allvarliga antingen på grund av sin natur, eller 

                                                 
53 UNHCR:s handbok para. 94. 
54 UNHCR:s handbok para. 37-42. 
55 Prop. 2005/06:6 s. 9. 
56 UNHCR:s handbok para 136 och Guidelines On International Protection No 7: The application of Article 1A 

(2) of the 1951 Convention and/or 1967 Protocol relating to the Status of Refugees to victims of trafficking and 

persons at risk of being trafficked, (“UNHCR GIP Trafficking”) (HCR/GIP/06/07) 7 april 2006, para. 16. 
57 Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/95/EU av den 13 december 2011 om normer för när 

tredjelandsmedborgare eller statslösa personer ska anses berättigade till internationellt skydd, för en enhetlig 

status för flyktingar eller personer som uppfyller kraven för att betecknas som subsidiärt skyddsbehövande, och 

för innehållet i det beviljade skyddet (omarbetning). [cit. skyddsgrundsdirektivet]. 
58 Prop. 2009/10:31 s. 102. 
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till följd av att de upprepats. I artikel 9.2 anges att förföljelse exempelvis kan uttryckas genom 

fysiskt eller psykiskt våld, inklusive sexuellt våld, diskriminerande rättsliga åtgärder eller 

oproportionerliga straff. Den som flyr undan åtal eller straff är i normalfallet ingen flykting, 

men att riskera en oproportionerlig bestraffning kan räknas som förföljelse.59  

 

Det används ofta olika förföljelsemetoder beroende på om den drabbade är man eller kvinna, 

även om grunden för förföljelsen är den samma. Exempelvis kan kvinnor i ett krigsdrabbat 

område utsättas för våldtäkt som en strategi i krigsföringen för att försvaga eller förnedra 

fiendesidan, medan männen utsätts för lemlästning eller att tas till fånga. När förövaren varierar 

förföljelsen beroende på offrets kön används begreppet könsspecifik förföljelse. Med 

benämningen könsrelaterad förföljelse avses däremot när själva grunden för förföljelsen kan 

relateras till den drabbades kön.60 Begreppet könsrelaterad förföljelse förklaras närmare nedan 

i avsnitt 4.5.2. 

 

4.4 Förföljelseutövare och det erbjudna skyddet 

Staten eller en part eller organisation som kontrollerar staten eller en betydande del av statens 

territorium kan utgöra utövare av förföljelsen. Om nämnda aktörer eller internationella orga-

nisationer är oförmögna eller ovilliga att tillhandahålla skydd, omfattas också sådan förföljelse 

som utgår från enskilda. Endast ett effektivt skydd av varaktig natur kan anses som fullgott 

skydd från förföljelse. Den skyddserbjudande ska kunna vidta rimliga åtgärder som ett effektivt 

och tillgängligt rättssystem för avslöjande, åtal och bestraffning av handlingar som innebär 

förföljelse.61 Vilka skyddserbjudande utöver staten som kan ge ett fullgott skydd från förföljelse 

anges uttömmande i 4:1 UtlL. Med parter eller organisationer avses exempelvis internationella 

organisationer som FN eller Nato, ett annat icke-statligt organ eller en stabil statsliknande 

myndighet som har kontroll över det aktuella territoriet samt är villig och kapabel att skydda en 

individ på motsvarande sätt som en stat normalt gör.62 

 

Vid bedömningen av könsrelaterad förföljelse är det viktigt att beakta samhällsstrukturen i den 

asylsökandes hemland och strukturens betydelse för statens vilja och förmåga att erbjuda skydd. 

I vissa kulturer är mannens rätt att utöva makt över kvinnan en så grundläggande och obestridd 

                                                 
59 UNHCR:s handbok para. 56-57. 
60 Prop. 2005/06:6 s. 22-23. 
61 Skyddsgrundsdirektivet artikel 6-7. 
62 Prop. 2013/14:248 s. 57. 
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del av samhällsstrukturen att det är omöjligt för en kvinna att få skydd från män i hennes 

anhörigkrets. Att kvinnor vägras skydd som en uppenbar följd av rådande politiska, sociala, 

religiösa eller kulturella strukturer innefattas i det som benämns könsmaktsstruktur.63 

 

4.5 De fem förföljelsegrunderna 

Den välgrundade risken för förföljelse måste kunna kopplas till en eller flera av förföljelse-

grunderna ras, nationalitet, religiös eller politisk uppfattning eller kön, sexuell läggning eller 

annan tillhörighet till viss samhällsgrupp. Förföljelsen kan härröra från en förföljelsegrund eller 

flera i kombination och grunderna överlappar varandra.64 Enligt svensk som internationell 

praxis är kravet på orsakssamband uppfyllt om någon av förföljelsegrunderna är en bidragande 

orsak till förföljelsen.65 Det är irrelevant huruvida sökanden faktiskt har den egenskap som 

denne tillskrivits av förföljelseutövaren.66 

 

4.5.1 Ras och nationalitet 

Ras ska tolkas i sin vidaste mening och omfattar alla de etniska grupper som i vardagligt 

språkbruk kallas för raser och begreppet ras ska särskilt omfatta hudfärg, härkomst och tillhörig-

het till en viss etnisk grupp.67 Med nationalitet avses inte bara medborgarskap utan begreppet 

inkluderar även tillhörighet till en grupp som definieras genom exempelvis dess kulturella, 

etniska, språkliga eller geografiska bakgrund. Nationalitet kan därför delvis sammanfalla med 

ras.68 Förföljelse på grund av ras och nationalitet är normalt inte relaterad till kön.69 

 

4.5.2 Kön, sexuell läggning eller annan tillhörighet till en viss samhällsgrupp 

Förföljelse på grund av kön eller sexuell läggning innebär att orsaken, helt eller delvis, till att 

förföljelsen riktar sig mot personen i fråga står att finna i dennes könstillhörighet eller sexuella 

läggning.70 Med begreppet kön avses i svensk lagstiftning förutom biologiskt kön även så kallat 

socialt eller kulturellt kön. I flyktingrättsliga sammanhang används kön i sin vidaste mening 

och omfattar utöver den biologiska skillnaden mellan kvinnor och män också de socialt och 

kulturellt bestämda, stereotypa, föreställningar om hur män respektive kvinnor skall bete sig. 

                                                 
63 Prop. 2005/06:6 s. 28. 
64 UNHCR:s handbok para. 66-67. 
65 Prop. 2005/06:6 s. 23. 
66 Skyddsgrundsdirektivet artikel 10.2. 
67 UNHCR:s handbok para. 68 och skyddsgrundsdirektivet artikel 10.1 a. 
68 UNHCR:s handbok para. 74 och skyddsgrundsdirektivet artikel 10.1 c. 
69 Prop. 2005/06:6 s. 24. 
70 Prop. 2005/06:6 s. 23. 
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Kön används därför istället för begreppet genus, då det vidsträckta begreppet kön anses täcka 

innebörden av genus.71 Den engelska termen för genus är gender och begreppet gender an-

vänds i den internationella flyktingrätten för att påvisa att föränderliga sociala och kulturella 

strukturer i samhället tillskriver kvinnor och män olika egenskaper, vilket inte är detsamma som 

skillnad i biologiskt kön.72 

 

Med sexuell läggning avses enligt vedertagen lagteknisk terminologi homo-, bi- och hetero-

sexuell läggning. Personer med en könsidentitet eller könsuttryck som tidvis eller alltid skiljer 

sig från normen för det kön som registrerades vid födseln omfattas av begreppet kön i den mån 

förföljelsen har grund i den utsattes förhållande till könsidentiteten.73 

 

Tillhörighet till en viss samhällsgrupp är den flyktinggrund med minst klarhet. Det finns ingen 

lista över grupper som omfattas utan begreppet ska kunna förändras och anpassa sig över tid i 

takt med samhällsutvecklingen. Detta innebär dock inte att den kan ses som någon sorts 

slasktratt som kan appliceras på alla personers rädsla för förföljelse. UNHCR rekommenderar 

definitionen av en viss samhällsgrupp som en grupp av personer som har ett gemensamt 

kännetecken eller som uppfattas som en grupp av övriga samhällsmedborgare. Det är inte själva 

förföljelsen som ska känneteckna gruppen utan ett kännetecken som är medfött, oföränderligt 

eller på annat sätt grundläggande för individens identitet, samvete eller utövande av mänskliga 

rättigheter. Gruppens storlek är inte relevant och det krävs inte att alla medlemmar riskerar 

förföljelse.74 I artikel 10.1 d skyddsgrundsdirektivet anges att det särskilt ska beaktas om grupp-

ens medlemmar har en gemensam väsentlig egenskap eller bakgrund som är oföränderlig och 

gruppen har en särskild identitet då den uppfattas som annorlunda.  

 

4.5.3 Religiös och politisk uppfattning 

Förföljelsegrunderna religiös och politisk åskådning överlappar ofta varandra vid förföljelse 

som även är relaterad till kön eller sexuell läggning. Detta gäller särskilt stater där det i real-

iteten inte görs någon skillnad mellan politik och religion.75 Att könsrelaterad förföljelse delvis 

                                                 
71 Prop. 2005/06:6 s. 21. 
72 UNHCR GIP Gender-Related Persecution para. 3. 
73 Prop. 2005/06:6 s. 22. 
74 UNHCR GIP Guidelines Social Group para. 1, 3, 6, 11 och 17. 
75 Prop. 2005/06:6 s. 24. 
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kan sammanfalla med religiös och politisk uppfattning innebär att det inte krävs att den 

asylsökande själv ska kunna precisera vilken flyktingrund som kan bli tillämpbar.76  

 

Religionsfrihet innebär en rätt att delta i, avstå från eller byta trosuppfattning och begreppet 

religion ska särskilt omfatta teistiska, icke-teistiska och ateistiska trosuppfattningar.77 Religion-

en föreskriver i vissa samhällen särskilda roller eller beteendekoder för kvinnor och om hon 

riskerar förföljelse för att hon inte anpassar sig till den roll som tilldelats henne, kan förföljelse-

grunden vara tillämplig.78 

 

Begreppet politisk uppfattning ska särskilt inbegripa när någon har en åsikt, tanke eller tro i en 

fråga som rör staten eller den som lagligen eller olagligen övertagit makten. Det förutsätts att 

det gäller kritik som inte tolereras och att kritiken kommit makthavaren till känna.79 Politisk 

åskådning som förföljelsegrund bör tolkas i vid bemärkelse och kan omfatta alla frågor som är 

av intresse för statsmakten eller samhället i övrigt, inklusive frågor hänförliga till kön. Den som 

medvetet eller omedvetet bryter mot diskriminerande lagar eller sociala normer kan uppfattas 

som oppositionell. Vad som kan utgöra politisk aktivitet varierar från samhälle till samhälle och 

beror på omständigheter i det enskilda fallet. Att kvinnor oftare bedriver ett mindre synligt 

politisk engagemang på en lägre nivå än män, innebär inte att kvinnor inte riskerar förföljelse.80   

 

4.6 Internflyktsalternativ  

En person som riskerar förföljelse anses inte vara flykting om det finns ett så kallat inre 

flyktalternativ. Med detta avses att ett effektivt skydd kan ges i någon del av hemlandet och att 

personen har en realistisk möjlighet att där kunna försörja sig samt kunna leva utan onödigt 

lidande eller umbäranden. Sverige har valt att inte lagstadga principen om internflykt utan 

fortsätter istället att hänvisa till den praxis som sedan tidigare reglerar principen.81 I MIG 

2009:4 uttalade Migrationsöverdomstolen att ett internflytsalternativ måste vara relevant 

genom att den enskilde på annan ort kan få tillgång till ett effektivt skydd, och det ska dessutom 

vara rimligt att utlänningen använder sig av det alternativet. Bedömningen måste göras med 

försiktighet och med beaktande av den enskildes personliga förhållanden och de allmänna 

                                                 
76 UNHCR GIP Gender-Related Persecution para. 23. 
77 UNHCR:s handbok para. 71 och skyddsgrundsdirektivet artikel 10.1 b. 
78 Prop. 2005/06:6 s. 23. 
79 Skyddsgrundsdirektivet artikel 10.1 e. 
80 UNHCR GIP Gender-Related Persecution para. 32-33. 
81 Prop. 2013/14:248 s. 31-32. 
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förhållandena i hemlandet. Att kvinnors är särskilt utsatta då de i många länder har sämre 

förutsättningar som familjeförsörjare måste också beaktas.82 

 

4.7 Uteslutandegrunder i UtlL 4:2 b 

I enlighet med Genèvekonventionens artikel 1 F och artikel 12.2 skyddsgrundsdirektivet 

utesluts vissa utlänningar från att anses som flykting. Uteslutning föreligger om det finns 

synnerligen anledning att anta att personen begått brott mot freden, krigsförbrytelse, brott mot 

mänskligheten eller annat grovt brott. 

 

4.8 Flyktingstatusförklaring  

Den som omfattas av flyktingdefinitionen ska flyktingstatusförklaras enligt 4:3 UtlL. Status-

förklaringen innebär vissa rättsverkningar som rätten till resedokument enligt 4:4 UtlL. Ett 

resedokument gäller som pass vid inresa och vistelse i Sverige enligt 2:9 utlänningsförordning-

en (2006:97). Vidare innebär flyktingstatusförklaring att bestämmelserna om familjeåter-

föreningsbidrag blir tillämpliga enligt förordningen (1984:936) om bidrag till flyktingar för 

kostnader för anhörigas resor till Sverige. 

 

5 Rekvisiten för alternativt skyddsbehövande i svensk rätt 

Sedan år 1999 har EU arbetat med att skapa ett gemensamt asylsystem som grundar sig på en 

fullständig tillämpning av Genèvekonventionen.83 I skyddsgrundsdirektivet anges minimikrav 

för när en tredjelandsmedborgare eller statslös person är berättigad internationellt skydd genom 

flyktingstatus eller status som alternativt skyddsbehövande.  

 

Bestämmelsen om alternativt skyddsbehövande infördes i svensk lag år 2010. Direktivets 

definition är något snävare än den svenska motsvarigheten övrig skyddsbehövande i 4:2 a UtlL 

varför skyddskategorierna har var sin bestämmelse. Ett minimidirektiv ger utrymme för att i 

nationell lagstiftning ha bestämmelser som ger uppehållstillstånd till andra än de som omfattas 

av direktivet, liksom att ha förmånligare villkor än direktivets.84 

 

Enligt 4:2 UtlL avses med alternativt skyddsbehövande 

                                                 
82 Prop. 2005/06:6 s. 28. 
83 Prop. 2013/14:248 s. 15.  
84 Prop. 2009/10:31 s. 118. 
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…en utlänning som i andra fall än som avses i 1 § befinner sig utanför det land som 

utlänningen är medborgare i, därför att 

 

1. det finns grundad anledning att anta att utlänningen vid ett återvändande till hemlandet 

skulle löpa risk att straffas med döden eller att utsättas för kroppsstraff, tortyr eller annan 

omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning, eller som civilperson löpa en 

allvarlig och personlig risk att skadas på grund av urskillningslöst våld med anledning av en 

yttre eller inre väpnad konflikt, och 

 

2. utlänningen inte kan, eller på grund av sådan risk som avses i 1 inte vill, begagna sig av 

hemlandets skydd. 

 

Första stycket gäller oberoende av om det är landets myndigheter som är ansvariga för att 

utlänningen löper sådan risk som avses där eller om utlänningen löper sådan risk genom 

handlingar från enskilda och inte kan antas bli erbjuden ett effektivt skydd som inte är av 

tillfällig natur. Vid bedömningen av om skydd erbjuds beaktas endast skydd som ges av staten 

eller av parter eller organisationer som kontrollerar hela eller en betydande del av statens 

territorium.85 

 

5.1 Kroppsstraff, tortyr och omänsklig eller förnedrande behandling  

Reglerna om alternativt skyddsbehövande har sin bakgrund i FN:s tortyrkonvention och för-

budet mot tortyr i artikel 3 Europakonventionen. Begreppet kroppsstraff anges uttryckligen i 

den svenska bestämmelsen, även om kroppsstraff också kan omfattas av både tortyrdefinition-

en och det folkrättsliga begreppet omänsklig och förnedrande behandling.86 Med tortyr avses 

enligt artikel 1 i FN:s tortyrkonvention en handling genom vilken allvarlig smärta eller svårt 

lidande, fysiskt eller psykiskt, medvetet tillfogas någon. Tillfogandet ska ha utförts av någon 

som företräder det allmänna, eller med det allmännas samtycke, och i ett givet syfte, oftast för 

att få information eller som vedergällning.  

 

                                                 
85 Bestämmelsen omfattar även statslösa som utan medborgarskap har sin vanliga vistelseort i ett tredjeland. 
86 Prop. 2009/10:31 s. 118. 
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5.2 Skadas i väpnad konflikt 

Varken skyddsgrundsdirektivet eller utlänningslagen definierar begreppet civilperson utan 

vägledning får hämtas i internationella förpliktelser rörande mänskliga rättigheter.87 Med 

personlig risk menas att det ska föreligga ett specifikt hot på grund av omständigheter som är 

hänförliga till utlänningens personliga situation. Kravet på personlig risk kan också uppfyllas 

om det urskillningslösa våldet är så allvarligt att det finns grundad anledning att förmoda att 

blotta närvaron i landet utgör en verklig risk att skadas.88 Enligt Migrationsöverdomstolens 

avgörande MIG 2009:27 krävs att ett antal förutsättningar ska vara uppfyllda för att det ska 

anses råda en inre väpnad konflikt. Det ska vara svåra motsättningar mellan olika grupper med 

utdragna och alltjämt pågående stridigheter som utgör något mer än inre oroligheter eller 

sporadiska våldshandlingar. Det våld som konflikten för med sig ska vara urskillningslöst och 

så allvarligt att civilbefolkningen genom sin blotta närvaro löper en verklig risk att utsättas för 

allvarligt och personligt hot mot liv och lem.  

 

5.3 Rekvisit som överensstämmer med flyktingbestämmelsens 

På samma sätt som för flyktingar kan status som alternativt skyddsbehövande kan uppstå sur 

place. Vidare gäller också principen om internflyktsalternativ och bedömningen av det erbjudna 

skyddet på samma sätt som för flyktingar. Uteslutandegrunderna för alternativt skydds-

behövande är delvis detsamma som för flyktingar med ett tillägg för uteslutande vid grovt brott 

eller fara för rikets säkerhet enligt 4:2 c UtlL. Den som anses som alternativt skyddsbehövande 

ska ges alternativt skyddsstatusförklaring enligt 4:3 a UtlL. 

 

6 Vägledande avgöranden från Migrationsöverdomstolen 

I MIG 2008:39 och MIG 2011:8 ansågs flyktinggrundande förföljelse på grund av kön före-

ligga. Nedan redogörs för Migrationsöverdomstolens bedömning av de två kvinnornas 

skyddsbehov. Övriga rättsliga frågor utelämnas eller berörs bara kort. Med landinformation 

avses de till målet tillförda rapporter från exempelvis frivilligorganisationer och utrikes-

departementet som innehåller information om förhållandena i den asylsökandes hemland.89 

 

                                                 
87 Prop. 2009/10:31 s. 117. 
88 Prop. 2009/10:31 s. 260. 
89 http://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Ratts--och-landinformation-Lifos.html, läst  

2016-03-01.  
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6.1 MIG 2008:39 Albanien 

6.1.1 Bakgrund 

AZ som härstammar från en by i norra Albanien såldes på grund av familjens dåliga ekonomi 

av sina föräldrar till en man med vilken hon gifte sig och fick tre barn. Under hela äktenskapet 

misshandlade maken både henne och barnen. Vid ett tillfälle misshandlades hon så allvarligt att 

hon var medvetslös i två månader. Hon försökte vända sig till polisen men de hånade henne 

istället för att upprätta en anmälan. Genom att gå till domstol fick hon igenom skilsmässa, 

vårdnaden om barnen samt ett rum i den gemensamma bostaden. Hennes far hade förskjutit 

henne på grund av skilsmässan och hon tvingades därför att bo kvar med maken trots att miss-

handeln fortsatte. På grund av skilsmässan dödshotades hon av såväl exmakens som sin egen 

släkt. Hon hade inga vänner men fick hjälp av ortens nunnor att undkomma maken samt mat 

och kläder. Mannen blev allt mer aggressiv och när han ville få vårdnaden om barnen flydde 

hon med barnen och sökte asyl i Sverige. 

 

6.1.2 Migrationsöverdomstolens bedömning 

Inledningsvis nämns artikel 10.1 d skyddsgrundsdirektivet som exemplifierar att en grupp utgör 

en samhällsgrupp särskilt när gruppens medlemmar har en väsentlig egenskap eller en 

gemensam bakgrund som inte kan ändras. Vidare anges med hänvisning till prop. 2005/6:06 att 

lydelsen i 4:1 UtlL innebär att kön, ensamt eller i kombination med andra egenskaper, kan 

grunda tillhörighet till viss samhällsgrupp. Den som på grund av sådan samhällsgrupps-

tillhörighet känner välgrundad fruktan för förföljelse ska anses som flykting under samma för-

utsättningar som för övriga förföljelsegrunder. Vid prövningen av om fruktan är välgrundad 

görs alltså en bedömning av risken för att sökanden kan komma att utsättas för förföljelse vid 

ett återvändande till hemlandet. I bedömningen ska både hemlandets och den enskildes person-

liga förhållanden iakttas.  

 

Om det inte är hemlandets myndigheter som utövar förföljelse, utan enskilda, föreligger flykt-

ingskap om myndigheterna inte kan erbjuda ett tillgängligt skydd. Enligt artikel 7.2 skydds-

grundsdirektivet ges skydd normalt när staten vidtagit rimliga åtgärder som ett effektivt 

rättssystem. Förföljelse som sker inom den privata sfären kan utgöra grund för flyktingskap 

beroende på de motiv som ligger bakom statens oförmåga eller ovilja att ge skydd. Resursbrist 

eller ineffektivitet kan inte kopplas till någon förföljelsegrund. Men vägrar staten att ge skydd 

på grund av en uppenbar följd av rådande politiska, religiösa sociala eller kulturella strukturer, 
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vilket benämns könsmaktsordningen, kan det knytas till förföljelsegrunden kön. Om myndig-

heterna inte vidtar nödvändiga åtgärder för att åstadkomma skydd innebär det i realiteten ett 

accepterande. Likaså är mannens rätt att utöva makt över kvinnan i vissa kulturer en så grund-

läggande och obestridd del av samhällsstrukturen att det är omöjligt för kvinnan att få statens 

skydd. 

 

AZ har lämnat en sammanhängande berättelse om hur hon under flera år utsatts för upprepat 

våld av sin make. Våldet fortsatte även efter skilsmässan. Hon försökte vända sig till polisen 

men fick ingen hjälp. Hon har inte styrkt sina uppgifter genom någon skriftlig bevisning men 

då hon trovärdigt berättat om de omfattande övergrepp hon utsatts för ska hennes uppgifter 

härom ligga till grund för bedömningen.  

 

Med beaktande av den landinformation som tillförts målet har AZ gjort sannolikt att hon hyser 

en välgrundad fruktan att utsättas för fortsatta övergrepp från den före detta maken. Myndig-

heterna, företrädda av en enskild polisman, får anses ovilliga att skydda AZ. Albanien är starkt 

patriarkaliskt, särskilt i den norra delen, och våld i hemmet är ett mycket vanligt men sällan 

lagfört problem. Myndigheternas ovilja att ge AZ skydd har sin grund i dessa sociala och 

kulturella strukturer och beror på det förhållandet att hon är kvinna. Hon hyser således en 

välgrundad fruktan för att hon vid ett återvändande till norra Albanien skulle utsättas för sådan 

förföljelse på grund av kön som utgör grund för flyktingskap. 

 

AZ anses dock ha ett rimligt, relevant och möjligt internflyktsalternativ genom att exempelvis 

bosätta sig i huvudstaden. De flesta kvinnor i Albanien kan flytta inom landet för att und-

komma hot från familjemedlemmar och sedan år 2006 kan förövare beläggas med besöks-

förbud. Att AZ saknar yrkesutbildning och social förankring i andra delar än norra Albanien är 

inte omständigheter som gör internflyktsalternativet orimligt. AZ är därför inte att betrakta som 

flykting. 

 

6.1.3 Kommentar 

Det är en brist att Migrationsöverdomstolen trots sin vägledande funktion bara utreder en flykt-

inggrund. Den proposition som domskälen bygger på anger uttryckligen att förföljelse på grund 

av kön kan relatera till både förföljelse på grund av både religiös som politisk uppfattning. Det 

albanska samhället är enligt landinformationen i målet starkt patriarkaliskt, särskild i de delar 

som AZ kommer ifrån. Att AZ utsattes för dödshot när hon skilde sig från den man som valts 
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ut åt henne skulle kunna bedömas som att hon vägrat anpassa sig till den roll som föreskrivits 

henne enligt patriarkaliska religiösa eller politiska normer.  

 

Vidare kunde Migrationsöverdomstolen hellre gjort en grundligare utredning av vilka kränk-

ningar som AZ utsatts för, istället för att fokusera på Albaniens oförmåga att ge henne skydd. 

Exempelvis är rätten att själv få välja partner och endast ingå äktenskap med fritt och 

fullständigt samtycke är en mänsklig rättighet enligt artikel 16 i FN:s allmänna förklaring om 

de mänskliga rättigheterna. 

 

6.2 MIG 2011:8 Somalia 

6.2.1 Bakgrund 

ASJS är född och uppvuxen i Somalia i en starkt religiös familj. Hon gifte sig och fick två barn 

med sin make. När maken avled träffade hon en annan man med vilken hon skulle gifta sig. 

Hon blev gravid innan äktenskapet ingåtts varför den blivande maken lämnade henne. När hon 

fött barnet blev hon knivhuggen av sin halvbror som menade att hon genom ett utom-

äktenskapligt barn dragit vanära över släkten. Brodern fördes till polisen men släpptes direkt. 

ASJS fick hjälp att fly med barnen till ett sjukhus på annan ort där hon fick vård för sina skador. 

De bosatte sig på den nya orten och levde där ett antal år. När hon fick reda på att släktingar 

med hjälp av Al Shabaab letade efter henne för att döda henne, flydde hon med barnen och 

sökte asyl i Sverige.  

 

6.2.2 Migrationsöverdomstolens bedömning 

I underlaget för bedömningen ingår landinformation genom ett antal rapporter. Här redovisas 

att våld inklusive sexuellt våld mot kvinnor i Somalia har ökat över tid och att straffriheten för 

våld mot kvinnor är mycket utbredd. Kvinnor som saknar ett manligt nätverk är särskilt utsatta. 

Vid överträdelse av Al Shabaabs påbud riskeras arrestering, kroppsstraff eller döden. För att 

räknas som oppositionell kan det räcka att man visar att man inte delar Al Shabaabs värderingar. 

Al Shabaab har möjligheten, kapaciteten och motivet att följa efter en individ i hela Somalia.  

 

Domskälen inleds med en genomgång av bevisbördan. Inom asylrätten är det en grundlägg-

ande princip att det är den asylsökande som ska göra sitt behov av internationellt skydd 

sannolikt. Beviskraven kan inte ställas alltför högt när det gäller påståenden om förföljelse då 

någon fullständig bevisning som klart kan styrka att det finns en sådan risk sällan kan läggas 
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fram. ASJS berättelse har i all väsentlighet varit sammanhängande och oförändrad genom 

handläggningens gång. Hennes muntliga berättelse vid förhandlingen ger också stöd för att hon 

verkligen upplevt det hon berättat om. ASJS har därmed gjort sin berättelse trovärdig och 

sannolik och den ligger till grund för bedömningen av skyddsbehovet. 

 

Migrationsöverdomstolen konstaterar sedan att den grund i flyktingparagrafen som kan bli 

aktuell i målet är förföljelse på grund av kön. Ensamt eller i kombination med andra egenskaper 

hos den förföljde, kan kön grunda tillhörighet till en viss samhällsgrupp. Den som på grund av 

en sådan samhällsgruppstillhörighet känner välgrundad fruktan för förföljelse ska anses som 

flykting under samma förutsättningar som övriga flyktinggrunder. Bedömningen av om fruktan 

har fog för sig ska göras på samma sätt som för övriga grunder, alltså genom en bedömning av 

hemlandets förhållanden och den enskildes personliga förhållanden.  

 

Beträffande könsrelaterad förföljelse är det viktigt att beakta samhällsstrukturen och dess 

betydelse för statens vilja och förmåga att erbjuda skydd. Om staten inte vidtar tillräckliga 

åtgärder för att efterleva skyddet har staten i realiteten accepterat övergreppet. Den som risk-

erar förföljelse på grund av kön kan vägras skydd som en uppenbar följd av sociala, politiska, 

religiösa eller kulturella strukturer vilket benämns som könsmaktstruktur. I vissa kulturer är 

mannens rätt att utöva makt över kvinnan så obestridd och grundläggande del av samhälls-

strukturen att det är omöjligt för en kvinna att få skydd. Avseende detta avsnitt görs också en 

hänvisning till MIG 2008:39 och UNHCR:s slutsats om könsrelaterad förföljelse.   

 

Med beaktande av den landinformation som åberopats i målet har ASJS gjort sannolikt att hon 

hyser en välgrundad fruktan för att utsättas för övergrepp av manliga släktingar i samarbete 

med Al Shabaab till följd av att hon som kvinna inte följt de normer som gäller. Al Shabaab har 

i huvudsak kontrollen över den del av landet som ASJS kommer ifrån och hennes möjligheter 

att här erhålla ett effektivt skydd ses som mycket små, närmast obefintliga. ASJS har uppfyllt 

sin bevisbörda och har rätt till skydd som flykting på grund av kön enligt 4:1 UtlL. Hon saknar 

internflyktsalternativ då förföljelsen utgår från det manliga nätverk som hon har i sin hemort 

och det har inte ens påståtts att hon skulle ha anknytning till någon annan del av landet. ASJS 

beviljas flyktingstatusförklaring och permanent uppehållstillstånd. 
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6.2.3 Kommentar 

Migrationsöverdomstolen finner att ASJS har lämnat en trovärdig och sannolik berättelse om 

att hon dragit vanära över släkten genom att bryta mot sharialagstiftningen. Hon riskerar därför 

att stenas till döds av sina manliga släktingar i samarbete med al Shabaab. Trots dessa om-

ständigheter som rimligen skulle kunna kopplas till både politisk eller religiös förföljelse 

konstateras utan vidare förklaring att den grund i flyktingparagrafen som kan bli aktuell är 

förföljelse på grund av kön. Som prejudicerande instans kunde Migrationsöverdomstolen även 

utrett vilka övriga flyktinggrunder som också kunde varit aktuella i målet.  

 

7 Fem avgöranden från migrationsdomstolarna 

I följande fem domar från migrationsdomstolarna har de asylsökande kvinnorna bedömts som 

alternativt skyddsbehövande. Nedan redogörs för domstolarnas bedömning av kvinnornas be-

hov av internationellt skydd. Övriga rättsliga frågor utelämnas eller berörs bara kort.  

 

7.1 UM 13476-10 Bangladesh 

7.1.1 Bakgrund 

KC från Bangladesh gifte sig med en man genom ett arrangerat äktenskap och de fick två barn. 

Maken misshandlade både henne och barnen och låste in KC i hemmet och tvingade henne till 

prostitution. Efter att maken misshandlat henne så svårt att hon blev inlagd på sjukhus gjorde 

hon en polisanmälan men nekades hjälp då polisen ansåg att det var en privat angelägenhet. 

Hon kunde inte vända sig till någon organisation som skyddar kvinnor då väntetiden för att få 

hjälp var minst ett år. De våldtäkter hon utsatts för av andra män på uppdrag av maken har 

ådragit henne skam varför hon riskerade social utstötning och därmed saknade möjligheter att 

försörja sig. Av rädsla för att maken skulle döda henne eller kasta syra i hennes ansikte lyckades 

hon rymma från maken och tillsammans med barnen flydde hon till Sverige där de sökte asyl. 

 

7.1.2 Migrationsdomstolens bedömning 

Av de landrapporter som ingår i Migrationsverket beslut framgår att Bangladesh är ett starkt 

patriarkalt samhälle där ungefär hälften av alla kvinnor utsatts för våld i hemmet. Landets 

regering har tillsammans med enskilda organisationer intensifierat sina ansträngningar för att 

stoppa den omfattande handeln med kvinnor men lagarna efterlevs inte och endast ett fåtal 

förövare har dömts. 
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Det är den asylsökande som ska göra sitt skyddsbehov sannolikt. KC:s berättelse är i stora delar 

sammanhängande, ger intryck av att vara självupplevd samt saknar motstridigheter. Hennes 

utsaga är trovärdig, sannolik och stämmer väl överens med de landrapporter om Bangladesh 

som tillförts i målet och ska därför läggas till grund för prövningen av skyddsbehovet. 

 

Enligt migrationsdomstolens mening är inte den anförda hotbilden vid ett återvändande av 

sådan art och omfattning att den medför att KC kan anses riskera förföljelse på grund av kön 

eller någon annan grund. KC är alltså inte att betrakta som flykting enligt 4:1 UtlL. 

 

Härefter prövas om hon kan anses som alternativt skyddsbehövande. KC har genom sin munt-

liga berättelse gjort sannolikt att hennes make vid ett återvändande utgör en konkret och faktisk 

risk mot hennes liv eller att maken utsätter henne för omänsklig eller förnedrande behandling 

eller bestraffning. Vidare har KC gjort sannolikt att hon inte inom rimlig tid och omfattning kan 

få hjälp av polis eller kvinnoorganisationer. Med beaktande särskilt av de ovanligt grova 

övergreppen som KC utsatts för under en lång tid kommer migrationsdomstolen till slutsats att 

hon har behov av skydd. Det finns inte i denna situation något relevant och rimligt internt 

flyktalternativ, särskilt med beaktande av hennes dåliga psykiska mående och allvarliga sociala 

utsatthet i hemlandet. KC förklaras därför som alternativt skyddsbehövande och beviljas 

permanent uppehållstillstånd.  

 

7.1.3 Kommentar 

Först menar migrationsdomstolen att den anförda hotbilden inte är av sådan art och omfattning 

att den medför att KC kan anses riskera förföljelse på grund av kön eller någon annan grund. 

Det är svårt att av domen utläsa vad den anförda hotbilden närmare består av. I domen anges 

att KC har åberopat samma omständigheter hos migrationsdomstolen som hon gjorde hos 

Migrationsverket. För Migrationsverket har hon uppgett att hon vid ett återvändande riskerar 

att dödas av sin make eller att han kastar syra i hennes ansikte.90 Vidare bedömer migrations-

domstolen att KC gjort sannolikt att hennes make vid ett återvändande utgör en faktisk och 

konkret risk mot hennes liv eller att han utsätter henne för omänsklig eller förnedrande 

behandling eller bestraffning. Slutligen bedöms KC ha gjort sannolikt att Bangladesh inte inom 

rimlig tid och omfattning kan ge henne tillräcklig hjälp. 

                                                 
90 Migrationsverkets beslut 2009-09-07, beteckning 11284092. 
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Migrationsdomstolen hade i likhet med MIG 2008:39 kunnat tolka ovan nämnda omständig-

heter som att KC hyser en välgrundad fruktan för att hon, vid ett återvändande, skulle komma 

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

myndigheternas ovilja att ge KC skydd tolkats som en konsekvens av landets starkt patriarkala 

strukturer och det förhållandet att KC är kvinna. 

 

Migrationsdomstolen anser att KC utsatts för ovanligt grova övergrepp då hon under lång tid 

varit inlåst i hemmet och tvingats prostituera sig och beaktar även att KC mår mycket psykiskt 

dåligt. Detta är omständigheter som hade kunnat utredas vidare. I UNHCR:s riktlinje om 

trafficking anges att den som utsatts för människohandel kan uppleva fortsatta traumatiska 

upplevelser som skulle göra ett återvändande outhärdligt, även om någon risk för fortsatt 

människohandel inte föreligger. När någon utsatts för ohyggliga former av förföljelse kan 

undantag göras från kravet att förföljelsebedömningen ska vara framåtsyftande.91 

 

7.2 UM 13579-10 Burundi 

7.2.1 Bakgrund 

CK från Burundi misshandlades av sin make under flera år. Makens bror som är polis utsatte 

henne för en våldtäkt. Maken hotade att döda henne om hon anmälde våldtäkten. CK försökte 

fly men maken hittade henne, riktade ett gevär mot hennes huvud och förklarade att han skulle 

döda henne om hon försökte rymma igen. Hon vände sig inte till polisen då de ändå inte skulle 

vidtagit åtgärder i ett fall som hennes och dessutom var det en polis som våldtagit henne. 

Förutom maken saknade hon helt nätverk i hemlandet. När en gammal väninna kontaktade 

henne fick hon hjälp att fly till Sverige och hon sökte asyl. 

 

7.2.2 Migrationsdomstolens bedömning 

Inledningsvis anges att svensk lagstiftning nyligen anpassats till skyddsgrundsdirektivet och att 

uttrycket ”utsatts” i 4:1 UtlL har ersatts med ”riskerar att utsättas”. 

 

CK har på ett sammanhängande och detaljerat sätt berättat om sin situation i Burundi, att hon 

riskerar att dödas av sin make eller dennes bror och att hon saknar övrigt nätverk. Berättelsen 

har under utredningens gång inte väsentligen förändrats och innehåller inga oklara eller mot-

stridiga uppgifter. Berättelsen ska därför ligga till grund för prövningen av hennes asylskäl.  

                                                 
91 UNHCR:s handbok para 136 och UNHCR GIP Trafficking para. 16. 
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Vad CK uppgett att hon varit utsatt för inte är av sådant slag att det kan betraktas som förföljelse 

i utlänningslagens mening. CK har inte genom sin berättelse gjort sannolikt att hon är flykting 

och fråga blir vidare om hon istället kan anses som alternativt skyddsbehövande.  

 

Domstolen finner att CK gjort sannolikt att hon utsatts för övergrepp av sin mans bror och att 

hon misshandlats och hotats till livet av sin man. Den landinformation som tillförts redovisar 

att våldet mot kvinnor och barn verkar öka. Hustrumisshandel anmäls sällan och bemöts på ett 

nedlåtande sätt av myndigheterna. Skulden för en våldtäkt läggs ofta på kvinnan och det är svårt 

för kvinnor som utsatts för sexuellt våld att försörja sig på annat sätt än genom prostitution. Det 

formella rättsväsendet kräver ofta att ärenden behandlas via de traditionella rättsstrukturerna 

och dessa ”domstolar” tenderar att föreslå lösningar som är skadliga för kvinnor.  

 

Med hänsyn till landinformation och övriga rapporter som tillförts målet anser migrations-

domstolen att CK inte rimligen kunnat begagna sig av sitt hemlands myndigheter för skydd. 

Mot denna bakgrund, samt med beaktande av den situation att hon är beroende av den man som 

samtidigt utgör själva hotet, finner migrationsdomstolen att hon sannolikt vid ett återvändande 

till hemlandet skulle löpa risk att straffas med döden eller att utsättas för kroppsstraff, tortyr 

eller annan omänsklig eller förnedrande behandling. CK saknar internflyktsalternativ och för-

klaras som alternativt skyddsbehövande och beviljas permanent uppehållstillstånd. 

 

7.2.3 Kommentar 

Trots att det inledningsvis påminns om lagändringen som uttryckligen anger att risk-

bedömningen ska göras framåtsyftande så konstateras bara kort att vad CK varit utsatt för inte 

är av sådant slag att det kan betraktas som förföljelse. Kanske har migrationsdomstolen 

påverkats av tidigare instans. Migrationsverket avslog asylansökan med motiveringen att de 

trakasserier, hot och misshandel som CK utsatts för av sin make samt den våldtäkt hon utsatts 

för av sin makes bror inte varit av sådan intensitet att hon kunde anses som flykting.92 

 

Vidare borde migrationsdomstolen prövat om CK skulle kunna ses som flykting på grund av 

politisk uppfattning. Av landrapporterna som ingår i Migrationsverkets beslut framgår att 

Burundi har stora problem med våld inom hemmet, sexuellt våld och diskriminering av kvinnor. 

Varken våld eller våldtäkt inom äktenskapet är uttryckligen förbjudet. Majoriteten av 

                                                 
92 Migrationsverkets beslut 2009-09-16, beteckning 11179192. 
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befolkningen vänder sig till de traditionella rättsstrukturerna för att få rättslig hjälp. Här kan 

straffet för den man som misstänks för våldtäkt bli att gifta sig med offret eller att köpa några 

öl till offrets far. Genom att överväga att anmäla en våldtäkt och vidare rymma från sin 

misshandlande make har CK överträtt landets rådande sociala och kulturella normer om hur en 

kvinna ska bete sig. Hon vägras sedan skydd från männen i hennes anhörigkrets som en uppen-

bar följd av rådande politiska, sociala, religiösa eller kulturella strukturer, vilket benämns köns-

maktsstruktur.  

 

7.3 UM 4363-13 Irak 

7.3.1 Bakgrund 

Sekretess A kommer från den kurdiska delen av Irak och hennes familj hade under lång tid 

använt sig av hedern för att styra kvinnorna och bruka våld mot dem. A gifte sig med en man 

som utsatte henne för systematisk misshandel. Hon begärde skilsmässa och polisanmälde 

mannen som fick böter och tillsägelse av en domare. Familjen ansåg att hon förstört deras heder 

varför exmaken och ytterligare tre män hotade henne till livet och misshandlade henne. Hon 

polisanmälde brotten men efter påtryckningar från sin familj tog hon tillbaka delar av sina 

uppgifter. Ärendet lades ner efter att hennes familj betalat pengar till domstolen. A vände sig 

till Amnesty för att få skydd men när de inte kunde hjälpa henne flydde hon till Sverige och 

sökte asyl.  

 

7.3.2 Migrationsdomstolens bedömning 

Migrationsdomstolen finner ingen anledning att ifrågasätta A:s berättelse om vad hon utsatts 

för. Hon framstår som trovärdig och berättelsen är väl förenlig med vad som är känt om de 

övergrepp som sker i hederns namn i kurdiska delarna av Irak. De övergrepp och hot som hon 

utsatts för är av sådan art att hon utsatts för förföljelse i utlänningslagens mening och det 

framstår som sannolikt att hon vid ett återvändande riskerar att utsättas för fortsatta övergrepp. 

Nästa fråga att ta ställning till är om A kan få det skydd hon behöver av de irakiska myndig-

heterna. Migrationsdomstolen hänvisar till MIG 2011:6 som gällde samma del av Irak som A 

hemmahör i. Här fastslog Migrationsöverdomstolen att det fanns möjlighet till skydd för 

hedersrelaterad brottslighet men på grund av den sköra situationen saknas ett generellt skydd 

varför bedömningen måste göras genom beaktande av omständigheterna i det enskilda fallet. 

Trots att A vid två tillfällen polisanmält de övergrepp hon utsatts för har hon inte erhållit ett 

tillräckligt skydd. Att hon tog tillbaka delar av den senare anmälan anses förståeligt med hänsyn 
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till de hot hon utsattes för av sin familj som är känd och har mycket makt. Mot denna bakgrund 

framstår det inte som sannolikt att myndigheterna har förmågan och viljan att skydda henne vid 

ett återvändande. 

 

Det föreligger inget internt flyktalternativ då inget i målet tyder på att det skulle vara rimligt att 

kräva att A ska bosätta sig i någon annan del av Irak. Sammanfattningsvis har A en grundad 

anledning att anta att hon vid ett återvändande skulle löpa sådan risk som avses i 4:2 UtlL. Hon 

beviljas permanent uppehållstillstånd och status som alternativt skyddsbehövande.  

 

7.3.3 Kommentar 

Av ordalydelsen i bestämmelsen om alternativt skyddsbehövande framgår att skyddsbedöm-

ningen ska göras i en viss ordning. Först utredas om sökanden kan anses som flykting och om 

sökanden inte uppnår flyktingrekvisiten utreds vidare om sökanden istället är att anse som 

alternativt skyddsbehövande. Det är svårt att utläsa om migrationsdomstolen gjort någon 

prövning av flyktingrekvisiten. Först fastslås att A utsatts för förföljelse i utlänningslagens 

mening och att hon riskerar fortsatta övergrepp om hon återvänder till hemlandet. Vidare 

konstateras att det inte föreligger något internflyktsalternativ. Slutligen anges att A samman-

fattningsvis har en grundad anledning att anta att hon vid ett återvändande till hemlandet skulle 

löpa sådan risk som avses i 4 kap. 2 § första stycket 1 första ledet utlänningslagen och att hon 

därför är att anse som alternativt skyddsbehövande. 

 

Kanske kan migrationsdomstolens avsaknad av en flyktingprövning ses som att den misskött 

sin utredningsplikt. Enligt officialprincipen i 8 § förvaltningsprocesslagen (1971:291) ska rätten 

se till att målet blir så utrett som dess beskaffenhet kräver. I MIG 2006:1 poängteras principens 

betydelse för asylärendens beslut då de är oåterkalleliga, har stor betydelse för enskildas liv och 

att misstag kan leda till att enskilda utsätts för allvarliga kränkningar av sina mänskliga 

rättigheter. 

 

Inget tyder på att A endast skulle ha yrkat på alternativ skyddsstatusförklaring. I domen anges 

att hon yrkar att Migrationsverkets beslut93 ska upphävas och att hon ska beviljas permanent 

uppehållstillstånd. Migrationsverket avslog hennes asylansökan efter prövning av om hon var 

att anse som, i nämnd ordning, flykting, alternativ skyddsbehövande, övrig skyddsbehövande 

                                                 
93 Migrationsverkets beslut som togs 2013-04-22 har ett sekretessbelagt beteckningsnummer. 
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eller om hon kunde beviljas uppehållstillstånd på grund av synnerligen ömmande omständig-

heter enligt 5:6 UtlL.  

 

7.4 UM 4434-13 Nigeria 

7.4.1 Bakgrund 

OE från Nigeria bodde tillsammans med make och två små döttrar hos makens familj. Svär-

fadern ville könsstympa sina barnbarn och det kunde varken OE eller barnens far motsätta sig. 

Svärfadern var medicinman inom Ogboni-kulten och när OE blev gravid med sitt tredje barn 

fick hon reda på att svärfadern skulle offra barnet om det blev en flicka. Detta för att öka 

chansen att hon senare skulle bli gravid med en pojke som kunde ta över svärfaderns position. 

OE kunde inte vända sig till polisen då den var korrupt och ändå inte skulle hjälpa henne. 

Förutom sin makes familj saknade hon helt socialt nätverk. För att skydda sina döttrar och sitt 

ofödda barn flydde hon därför med barnen. Med hjälp av smugglare kom hon till Sverige där 

de sökte asyl. Hon födde sin tredje dotter i Sverige.  

 

7.4.2 Migrationsdomstolens bedömning 

Domstolen anser att OE har berättat levande om vad som hänt och den fruktan hon känner för 

sin och barnens skull inför ett återvändande till Nigeria. Berättelsen har under asylprövningen 

varit oförändrad och framstår som trovärdig och tillförlitlig. Hennes avsaknad av kunskap om 

en hemlig sekt som hon inte är medlem i kan inte ligga henne till last.  

 

Av de rapporter som åberopats i målet framgår att ritualmord är förekommande och att dessa 

handlingar är kriminaliserade i den delstat som OE kommer ifrån. Också könsstympning är 

kriminaliserat men samtidigt könsstympning en djupt rotad sedvänja som betraktas som 

familjeangelägenhet och polisen vidtar inga åtgärder för det fall någon skulle anmäla. OE har 

därför ingen möjlighet att hos myndigheterna söka hjälp för att undgå svärfaderns hot om 

könsstympning av döttrarna. 

 

Migrationsdomstolen anser i och för sig att OE:s berättelse är trovärdig i all väsentlighet men 

att de åberopade omständigheterna inte uppnått sådan grad av intensitet att de kan utgöra för-

följelse enligt 4:1 UtlL. Det är däremot utrett att barnen, delvis på grund av att de är flickor, 

riskerar att utsättas för grym, omänsklig och förnedrande behandling i form av könsstympning 

och andra övergrepp som hotar deras liv och hälsa och annars kränker deras mänskliga 
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rättigheter. Här nämns punkt 33 i UNHCR:s riktlinje om asylsökande barn.94 Barnen ska därför 

beviljas status som alternativt skyddsbehövande och då risken de löper inte är av övergående 

karaktär beviljas de permanent uppehållstillstånd. I enlighet med principen om familjens enhet 

ska därför OE beviljas permanent uppehållstillstånd som alternativt skyddsbehövande.  

 

Det föreligger inget internt flyktalternativ. OE skulle förvisso kunna undkomma svärfadern 

genom att flytta med barnen till en annan del av landet. Hon saknar emellertid ett socialt nätverk 

och hennes enda möjlighet att försörja sig och barnen skulle vara genom förnedrande och risk-

abel prostitution. Vidare skulle de som ensamma kvinnor riskera att utsättas för våld och över-

grepp.  

 

Rådmannen var skiljaktig och anförde att könsstympning är förbjudet och att OE genom att inte 

polisanmäla inte uttömt möjligheterna till skydd i hemlandet. OE har inte heller uppgett sådana 

uppgifter som tyder på att det finns en reell hotbild från svärfadern. Skyddsbehov på grund av 

risk för könsstympning föreligger därför inte.  

 

7.4.3 Kommentar 

Migrationsdomstolen menar de åberopade omständigheterna inte uppnått den nivå av intensitet 

som krävs för flyktinggrundande förföljelse. Resonemanget är svårt att förstå då könsstympning 

enligt både lagstiftaren och Migrationsöverdomstolen är ett tydligt exempel på vad som kan 

utgöra könsspecifik förföljelse som riktar sig mot kvinnor. Den biologiska könstillhörigheten 

är en medfödd och oföränderlig egenskap, rätten att få behålla sitt könsorgan är en mänsklig 

rättighet och ingreppet sker mot den enskilda kvinnan för att kutymen så kräver. Det föreligger 

således ett tydligt orsakssamband mellan risken för förföljelse i form av könsstympning och 

hennes tillhörighet till en viss samhällsgrupp. 

 

Målet har stora likheter med det vägledande avgörandet MIG 2012:12. Här sökte en familj från 

Somalia asyl i Sverige då döttrarna i familjen riskerade könsstympning i hemlandet. Migra-

tionsöverdomstolen fann att det förelåg en konkret och individuell risk för könsrelaterad 

förföljelse genom könsstympning och flickorna förklarades därför som flyktingar. Migrations-

domstolen borde i likhet med Migrationsöverdomstolen först konstaterat att könsstympning kan 

                                                 
94 Guidelines On International Protection: Child Asylum Claims under Articles 1(A) 2 and 1(F) of the 1951 

Convention and/or 1967 Protocol relating to the Status of Refugees, (HCR/GIP/09/08), 22 december 2009. 
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utgöra flyktinggrundande könsrelaterad förföljelse och därefter gjort en framåtsyftande bedöm-

ning av risken för att flickorna vid ett återvändande skulle utsättas för ingreppet.  

 

Det är vidare svårt att förstå varför migrationsdomstolen hävdar att det inte föreligger flykt-

inggrundande förföljelse genom att hänvisa till punkt 33 i UNHCR:s riktlinje om asylsökande 

barn. Denna punkt beskriver nämligen hur vissa länder i sin lagstiftning låter även lindrigare 

former våld mot barn i hemmet omfattas av flyktinggrundande förföljelse. Migrationsdomstol-

en borde istället läst punkt 4 som anger att en korrekt tolkning av Genèvekonventionen 

inkluderar ett iakttagande av de förföljelseformer som riktar sig specifikt mot barn. Köns-

stympning mot flickor kan utgöra flyktinggrundande förföljelse om den kan kopplas till någon 

av konventionens fem förföljelsegrunder.  

 

7.5 UM 4936-14 Demokratiska Republiken Kongo 

7.5.1 Bakgrund 

NLF kommer från Kinshasa i Demokratiska Republiken Kongo (DRK). När hon besökte en 

vän på ett fängelse våldtogs hon av två fängelsevakter och blev sedan hotad av vakterna att inte 

anmäla. NLF vände sig till en advokat som hjälpte henne att anmäla våldtäkten till 

åklagarmyndigheten. Hon blev kallad till specialpolisen men råddes av sin advokat att inte 

hörsamma kallelsen. Civilklädda personer som hon uppfattade som poliser utförde husrannsak-

an hemma hos henne och hotade henne och hennes systerbarn. När hennes affär blev plundrad 

gömde NLF sig hos en vän men hon hittades och även hennes vän blev hotad. NLF sökte då 

skydd i en kyrka och tog sig sedan till Sverige och sökte asyl. 

 

7.5.2 Migrationsdomstolens bedömning 

Inledningsvis redogörs för målets landinformation. I DRK är sexuellt våld mot kvinnor utbrett 

och omfattande men endast en mindre del av offren söker vård eller anmäler brottet. Den låga 

anmälningsfrekvensen kan bero på rädsla för myndigheterna och risken för att kvinnan ska 

stigmatiseras i samhället och förskjutas från sin familj. År 2006 stiftades en lag som förbjuder 

våldtäkt och andra sexuella övergrepp men det är svårt att uppnå rättvisa. Polis, åklagare och 

domare är korrumperade och det råder en utbredd straffrihet för förövaren. De framgångsrika 

åtal som förekommit gällande sexuellt våld kan inte ändra den allmänna uppfattningen om att 

det föreligger avsaknad av rättvisa. 
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NLF har lämnat en sammanhängande redogörelse för våldtäkten, hur anmälan gjordes och de 

kallelser och trakasserier i form av husrannsakan och hot som följde. Att hon följde sin advokats 

råd och inte hörsammade kallelserna anses godtagbart då våldtäkten utreddes hos åklagare och 

inte hos polisen. Mot bakgrund av händelserna som föregått anmälan och relevant landinforma-

tion anses hennes handlande rimligt. NLF har gjort det sannolikt att hon utsatts för en våldtäkt 

och att hon efter anmälan utsatts för hot, trakasserier och kränkningar. Det står klart att hon vid 

ett återvändande riskerar att dödas eller utsättas för skyddsgrundande behandling från de som 

hotat och trakasserat henne.  

 

Vidare utreds om den skyddsgrundande behandlingen som NLF riskerar kan anses som 

förföljelse på grund av kön. Utredningen i målet ger inte stöd för att hoten och trakasserierna 

utgått från själva polismyndigheten eller att NLF är efterlyst för något brott. Det är enskilda 

myndighetspersoner som hon anmält och som därför trakasserade och förföljde henne. Det hon 

utsatts för och det som hon riskerar att utsättas för vid ett återvändande har sin grund i att hon 

anmälde våldtäkten, inte i att hon är kvinna. Att hon inte kan få skydd i hemlandet grundas 

enligt tillgänglig landinformation på bristande resurser, ineffektivitet och korruption hos rätts-

vårdande myndigheter och inte på grund av att hon är kvinna. Hon är därför inte att anses om 

flykting.  

 

Eftersom myndigheterna oförmåga att bereda NLF skydd beror på ovan nämnda brister har hon 

istället gjort sannolikt att hon är att betrakta som alternativt skyddsbehövande. Som ensam och 

ogift kvinna saknar hon rimligt och relevant internflyktsalternativ och hon beviljas därför 

permanent uppehållstillstånd och alternativ skyddsstatusförklaring. 

 

7.5.3 Kommentar 

Förekomsten av sexuellt våld mot kvinnor i DRK är omfattande och utbrett och bara i undan-

tagsfall skipas rättvisa för den våldtagna kvinnan. Denna bakgrundsinformation verkar migra-

tionsdomstolen bortse ifrån för att istället se på varje omständighet i målet som en isolerad 

händelse. Trots att NLF bedöms som trovärdig varför hennes berättelse ligger till grund för 

utredningen så anses inte utredningen i målet ge stöd för att hoten och trakasserierna utgått från 

själva polismyndigheten. Det framgår inte av domen vad NFL berättat avseende just detta men 

till migrationsverket har hon uppgett att hon på grund av gärningsmännens jargong trodde att 
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de var poliser, även om de var civilklädda.95 Trots att NLF är kvinna i ett land där kvinnor som 

grupp utsätts för ett utbrett och omfattande sexuellt våld så anses endast hennes anmälan vara 

orsaken till trakasserierna. Trots att landinformationen beskriver hur våldtagna kvinnor känner 

rädsla för att anmäla till myndigheterna och att de riskerar att stigmatiseras av samhället så 

bedöms myndigheternas oförmögna att bereda NLF skydd endast på grund av bristande 

resurser, ineffektivitet och korruption.  

 

Efter konstaterandet att NLF inte kan anses som flykting på grund av kön så borde 

migrationsdomstolen prövat även övriga flyktinggrunder. Både anmälan av våldtäkten och 

vägran att följa specialpolisens kallelser skulle kunna ses som oppositionella handlingar. Om 

den sociala normen i landet förskriver att kvinnor inte ska anmäla våldtäkt så kan NLF 

medvetet, eller omedvetet, ha brutit mot hur hon som våldtäktsoffer förväntas agera. De hot och 

trakasserier som hon sedan utsätts för skulle därför kunna utgöra förföljelse på grund av politisk 

uppfattning. 

 

8 Sammanfattning och avslutande synpunkter 

Gemensamt för samtliga sju avgöranden är att resonemangen åtminstone delvis är kortfattade 

varför vissa är svåra att följa. Ofta görs en bristfällig utredning av vilka konkreta övergrepp 

som kvinnorna har utsatts för eller riskerar att utsättas för. Detta försvårar ytterligare förståelsen 

för domstolarnas resonemang.   

 

Lagstiftaren är tydlig med att kön som tillhörighet till viss samhällsgrupp är likställd övriga 

flyktinggrunder och att den som känner välgrundad fruktan för könsrelaterad förföljelse ska 

anses som flykting under samma förutsättningar som för övriga förföljelsegrunder. Vid pröv-

ningen av om fruktan är välgrundad ska en framåtsyftande bedömning göras av risken för att 

sökanden kan komma att utsättas för förföljelse vid ett återvändande till hemlandet. Migrations-

domstolarna brister på olika sätt i sina prövningar. I ett fall (Irak) gör migrationsdomstolen 

ingen flyktingprövning alls. I ett avgörande (Burundi) görs ingen framåtsyftande risk-

bedömning. I ett fall (Nigeria) anses könsstympning inte uppnå sådan grad av intensitet att det 

kan utgöra förföljelse. I ett mål (Bangladesh) bedöms dödshot inte vara av sådan art och 

omfattning att det kan anses som förföljelse. I ett avgörande (DRK) ställs orimligt höga krav på 

orsakssamband mellan risken för förföljelse och kvinnans kön. 

                                                 
95 Migrationsverkets beslut 2014-07-02, beteckning 12469343. 
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Vidare anger lagstiftaren tydligt att flera flyktinggrunder kan vara aktuella samtidigt och att det 

inte föreligger någon inbördes rangordning mellan de olika grunderna. Förföljelse på grund av 

ras och nationalitet är förvisso normalt inte relaterad till kön men könsrelaterad förföljelse över-

lappas ofta av grunderna religiös och politisk förföljelse, särskilt i länder som i realiteten inte 

åtskiljer religion och politik. Trots att det i flera fall är relativt uppenbart att flera förföljelse-

grunder skulle kunna vara helt eller delvis tillämpbara så görs bara prövningen i relation till 

könsrelaterad förföljelse. I ett fall (Albanien) verkar det underförstått att kön är den enda 

tänkbara grunden och i två fall (Somalia, DRK) konstateras kort att det bara är förföljelse på 

grund av kön som kan bli aktuell. Övriga fall redogör bara kort för att ingen av grunderna anses 

föreligga.  

 

Avslutningsvis är det kanske dags att uppdatera flyktingdefinitionen för att kvinnor på flykt ska 

tas på allvar och kunna flyktingförklaras i samma utsträckning som män. Kanske borde kön 

införas som en egen och fristående flyktinggrund, utan kopplingen till tillhörighet till viss 

samhällsgrupp. Det finns spekulationer om att förföljelsegrunden tillhörighet till viss samhälls-

grupp i första hand tillkom för att kunna flyktingförklara personer från kommuniststater som 

riskerade förföljelse på grund av att de ansågs tillhöra borgarklassen.96 Oavsett sanningshalten 

i påståendet så är det uppenbarligen fortfarande svårt att som kvinna få inkluderas i begreppet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
96 SOU 2004:31 s. 91. 



40 

 

Källförteckning  

 

Litteratur 

 

Boguslaw, Julia, Svensk invandringspolitik under 500 år: 1512 - 2012, Studentlitteratur, 

Lund, 2013. 

 

Diesen, Christian, Lagerqvist Velos Roca, Annika, Lindholm Billing, Karolina, Seidlitz, 

Madeleine & Wilton Wahren, Alexandra, Prövning av migrationsärenden, Bevis 8, 2 u., 

Norstedts Juridik AB, Stockholm, 2012. 

 

Sandgren, Claes, Rättsanalytisk metod. En väg framåt? i Karnell, Gunnar (red.), Liber 

amicorum Jan Rosén, eddy.se [distributör], Visby, 2016. 

 

Wikrén, Gerhard & Sandesjö, Håkan, Utlänningslagen med kommentarer, 7 u., Norstedts 

Juridik AB, Stockholm, 2002. 

 

Offentligt tryck 

 

Propositioner 

Prop. 1983/84:144 om invandrings- och flyktingpolitiken 

Prop. 1988/89:86 Med förslag till utlänningslag m.m 

Prop. 1996/97:25 Svensk migrationspolitik i globalt perspektiv 

Prop. 2004/05:170 Ny instans- och processordning i utlännings- och medborgarskapsärenden 

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

Prop. 2009/10:31 Genomförande av skyddsgrundsdirektivet och asylprocedurdirektivet 

Prop. 2013/14:197 Ändringar i utlänningslagen med anledning av den omarbetade 

Dublinförordningens ikraftträdande 

Prop. 2013/14:248 Genomförande av det omarbetade skyddsgrundsdirektivet 

 

Statens offentliga utredningar 

SOU 2004:31 Flyktingskap och könsrelaterad förföljelse 

 



41 

 

Utkast till lagrådsremiss 

Utkast till lagrådsremiss – Begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige 

http://www.gov.se/rattsdokument/departementsserien-och-

promemorior/2016/02/begransningar-av-mojligheten-att-fa-uppehallstillstand-i-sverige/  

(läst 2016-03-12) 

 

Rättsfall  

 

Migrationsöverdomstolen 

MIG 2006:1 (UM 122-06) 

MIG 2007:9 (UM 23-06) 

MIG 2008:39 (UM 1042-08) 

MIG 2009:4 (UM 4118-07) 

MIG 2009:27 (UM 8628-08) 

MIG 2011:6 (UM 3367-10) 

MIG 2011:8 (UM 7851-10) 

MIG 2012:12 (UM 1173-12) 

 

Migrationsdomstolarna 

UM 13476-10  

UM 13579-10  

UM 4363-13 

UM 4434-13 

UM 4936-14 

 

Utlänningsnämnden 

UN 328-97 

 

Migrationsverkets beslut 

Migrationsverkets beslut 2009-09-07, beteckning 11284092 

Migrationsverkets beslut 2009-09-16, beteckning 11179192 

Migrationsverkets beslut 2014-07-02, beteckning 12469343 

 

EU-rättsligt material 



42 

 

 

Rådets direktiv 2004/83/EG om miniminormer för när tredjelandsmedborgare eller statslösa 

personer skall betraktas som flyktingar eller som personer som av andra skäl behöver 

internationellt skydd samt om dessa personers rättsliga ställning och om innehållet i det 

beviljade skyddet. 

 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/95/EU av den 13 december 2011 om normer för 

när tredjelandsmedborgare eller statslösa personer ska anses berättigade till internationellt 

skydd, för en enhetlig status för flyktingar eller personer som uppfyller kraven för att 

betecknas som subsidiärt skyddsbehövande, och för innehållet i det beviljade skyddet 

(omarbetning). 

 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/32/EU av den 26 juni 2013 om gemensamma 

förfaranden för att bevilja och återkalla internationellt skydd (omarbetning). 

 

Material från UNHCR 

 

Handbok om förfarandet och kriterierna vid fastställande av flyktingars rättsliga ställning, 

Norstedts Juridik AB, Stockholm, 1996. 

(http://www.asylumlawdatabase.eu/sites/asylumlawdatabase.eu/files/aldfiles/UNHCR%20Ha

ndbook%20SV.pdf, läst 2016-02-28) 

 

UNHCR:s slutsatser 

UNHCR Executive Committee Conclusions No. 39 (XXXVI) – 1985, Refugee Women and 

International Protection 

 

UNHCR:s riktlinjer 

Guidelines on International Protection No 1: Gender-Related Persecution within the Context 

of Article 1A (2) of the 1951 Convention and/or its 1967 Protocol relating to the Status of 

Refugees, (HCR/GIP/02/01), 7 maj 2002. 

(http://www.unhcr.org/3d58ddef4.html, läst 2016-02-28) 

 

Guidelines On International Protection No 2:  Membership of a Particular Social Group 

within the Context of Article 1A (2) of the 1951 Convention and/or its 1967 Protocol relating 



43 

 

to the Status of Refugees, (HCR/GIP/02/02), 7 maj 2002. 

(http://www.unhcr.org/3d58de2da.html, läst 2016-02-28) 

 

Guidelines On International Protection No 7: The application of Article 1A (2) of the 1951 

Convention and/or 1967 Protocol relating to the Status of Refugees to victims of trafficking 

and persons at risk of being trafficked, (HCR/GIP/06/07) 7 april 2006. 

(http://www.unhcr.org/443b626b2.pdf, läst 2016-02-28) 

 

Guidelines On International Protection No 8: Child Asylum Claims under Articles 1(A) 2 and 

1(F) of the 1951 Convention and/or 1967 Protocol relating to the Status of Refugees, 

(HCR/GIP/09/08), 22 december 2009. 

(http://www.unhcr.org/50ae46309.html, last 2016-03-03) 

 

 

Material från FN 

 

1951 års konvention om flyktingars rättsliga ställning  

1967 års protokoll om flyktingars rättsliga ställning 

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna 

FN:s konvention mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller 

bestraffning 

UNGA Resolution 428 (V) 

 

Övrigt 

 

Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande 

friheter 

 


