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Abstract 
 

As the economic and political situation in many regions is getting worse, the asylum policy has become 
increasingly restrictive and the definition of who is an asylum seeker has become tighter. This means 
that people who 20-30 years ago were considered to be refugees would today be seen as false or 
economic migrants. With this shift in the perception of the asylum seeker, the focus has shifted from 
protecting the individual to focusing on protecting the state borders through restrictive border policies. 
For a long time, the asylum seeker or refugee has been described as a young man, and this image still 
can be found today. This is an essay that examines asylum cases from a gender perspective on asylum 
seekers and refugees, and in relation to human rights. The thesis highlights the factors that decision-
makers refer to in their decisions, how those decisions stand in relation to gender and human rights and 
it introduce other possible ways to reason about gender and human rights. 
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1.	  Introduktion	  
 
FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna omfattar alla människor oavsett kön, religion, 

ålder, etnicitet, nationalitet, språk, social bakgrund eller annan status för att nämna några1. Enligt FN:s 

allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna har även alla människor rätt till frihet från 

diskriminering. En hörnsten vad gäller skydd av människor stadgas i 1951 års flyktingkonvention som 

tillsammans med 1967 års protokoll utgör ett rättsligt verktyg för en universell tanke om att erhålla 

skydd till människor som är i risk och fara för sitt liv. Dessa instrument sägs vila på en global konsensus 

om mänskligt värde då de specifikt reglerar hur stater ska förhålla sig till människor på flykt.2 

Migrationsverket (MIV) har fram till och med augusti 2013 fattat beslut om 30 532 asylansökningar, av 

dessa fick 13 474 avslag på sin asylansökan och 8 074 bifölls.3 

 

Sverige har sedan maj 1999 ett överstatligt samarbete gällande asyl och flyktingpolitik genom EU och 

Amsterdamfördraget. Det innebär att direktiv, förordningar och beslut regleras av detta samarbete.4 I 

takt med att EU utvecklar allt mer enhetliga regler förändras Sveriges lagar. Jag delar synen som Maria 

Bexelius, författaren av handboken Asylrätt, kön och politik har om att rättigheternas utformning och 

tolkning är kontext - och tidsbundna och kan ses som förändringsbara.5 Bexelius menar vidare att alla 

människor har rätt att skyddas från att tvingas återvända till ett land där denne riskerar att utsättas för 

kränkningar av sina mänskliga rättigheter.6 Trots dessa rättigheter visar det sig gång på gång vara svårt 

att uppnå skydd för den enskilde individen. 

 

I Sverige råder även principen om att jämställdhet ska genomsyra alla politikområden vilket även 

innebär asylpolitiken, detta framgår av EU:s och Sveriges jämställdhetspolicy. Efter flera år av kritik7 

får Sverige i april 2006 ny Utlänningslag (UtlL) och i asylprocessen införs möjlighet till 

domstolsprövning. Vilket innebär att beslut som fattas av Migrationsverket kan överklagas till 

                                                
1 FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna artikel 1 och 2 
2 Feller m.fl, Refugee protection in International Law, 2003. s. 3 
3 Migrationsverket, Avgjorda asylärenden Migrationsverket augusti 2013  
4 Migrationsverket, Migration 2000-2010 (2:2010) s.2 
5 Bexelius, Asylrätt, kön och politik – en handbok för jämställdhet och kvinnors rättigheter 2008. s. 23 
6 Bexelius, Asylrätt, kön och politik – en handbok för jämställdhet och kvinnors rättigheter 2008. s. 59 
7 Bexelius, Asylrätt, kön och politik – en handbok för jämställdhet och kvinnors rättigheter 2008. s.11 
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Migrationsdomstolar (MID) och vidare även till Migrationsöverdomstolen (MiÖD), vilket också innebär 

att den asylsökande har möjlighet till muntlig förhandling. Förändringar i lagen genomfördes också 

gällande uppehållstillstånd på grund av skyddsbehov och humanitära skäl exempelvis införandet av kön 

som skäl till flyktingskap. Bexelius framhåller genusperspektivets betydelse i asylprövningen och även 

andra delar i processen. Hon hävdar att om lagen ska påverka kvinnors möjligheter till skydd mot 

förföljelse bör det präglas av detta perspektiv.8 Ytterligare en förändring genomfördes i januari 2010, 

förändringen gällde EU:s skyddsgrundsdirektiv som kom att inkorporeras i svensk lagstiftning. 

Förändringen innebar en ny kategori av asylsökande som kan beviljas skydd av Sverige; alternativt 

skyddsbehövande. Utlänningslagen innehåller därmed sju olika skyddskategorier samt humanitets krav.9 

 

I takt med att den svenska Utlänningslagen förändras riktas kritik om huruvida det finns en brist på 

rättssäkerhet vad gäller asylärenden som tillsynes är lika men resulterar i olika beslut och därmed brister 

förutsägbarheten. I Rapporten Vad krävs för att få skydd? av Raul Wallenberg Institutet för mänskliga 

rättigheter och humanitär rätt (hädanefter kallad RWI) och Röda Korset lyfts denna kritik fram med ett 

särskilt fokus på kön. I rapporten hävdas att det finns en brist på rättssäkerhet i besluten och att 

orsakerna till det beror på bristande landinformation och generella beskrivningar om hur situationen ser 

ut vad gäller mänskliga rättigheter i ett land. Rapporten tar fokus på könsrelaterad förföljelse och 

framhåller att det mest problematiska vad gäller olika beslut i liknande ärenden är gränsdragningen 

mellan statens ”ovilja” och ”oförmåga” att ge ett gott skydd mot förföljelse. Utifrån ett genusperspektiv 

kan dessa frågor bland annat ses som nedprioriterade på grund av patriarkala strukturer och ojämlikhet 

mellan män - och kvinnors status i samhället. 10 

 

1.1	  Syfte	  
Detta är en uppsats vars syfte är att granska svenska vägledande asylärenden utifrån ett MR- perspektiv. 

Uppsatsen har sitt fokus i vägledande avgöranden som rör könsrelaterad förföljelse, där MIV, MID och 

MiÖD fattat beslut. Jag ämnar undersöka vilka faktorer som styrt utfallet i besluten i relation till 

mänskliga rättigheter och genus. Dessa faktorer kommer därefter ligga till grund för analys utifrån 

Dworkins teori om mänskliga rättigheter, lagen och moralen samt Jane Freedman och Heavenly 

Crawleys perspektiv på genus, asyl och flyktingskap. Vidare analyseras i vilken utsträckning mänskliga 

rättigheter används som ett instrument i den juridiska tolkningen och hur MIV, MID och MiÖD har 

resonerat kring dessa rättigheter och perspektiv i besluten. Jag lyfter även fram huruvida det finns andra 
                                                
8 Bexelius, Asylrätt, kön och politik – en handbok för jämställdhet och kvinnors rättigheter 2008, s.11 
9 RWI och Röda korset, Vad krävs för att få skydd, 2011, s.3 
10 RWI och Röda korset, Vad krävs för att få skydd, 2011, s.36 
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möjliga perspektiv att inkludera i besluten. 

 

Uppsatsen har inte som syfte att analysera dessa frågor utifrån enbart ett juridiskt perspektiv dock 

kommer juridiska dimensioner att tydliggöras i form av en beskrivning av bland annat internationella 

och regionala konventioner, nationella och internationella lagar, en kortare praxis förklaring, förarbeten 

samt doktrin. 

 

1.2	  Frågeställningar	  
1.) Vilka faktorer och argument är avgörande för Migrationsverket, Migrationsdomstolarna och 

Migrationsöverdomstolens beslut i asylärenden som hänvisar till skyddsgrunden könsrelaterad 

förföljelse? Jag lyfter fram vilka faktorer och argument som är avgörande för besluten och belyser dem 

även med stöd av mina teoretiska ansatser. 

 

2.) Om och i vilken utsträckning används mänskliga rättigheter och genus som en del av tolkningen för 

besluten? Jag belyser med stöd av mina teoretiska ansatser perspektiv på mänskliga rättigheter och 

genus eller avsaknaden av dessa perspektiv. 

 

3.) Hur skulle andra perspektiv på mänskliga rättigheter och genus kunna tolkas in? Frågan syftar inte 

implicit att bevisa huruvida beslutsfattarna har fattat ett felaktigt eller korrekt beslut. Syftet med frågan 

är snarare att framhålla huruvida andra tillvägagångssätt genom inkludering av mänskliga rättigheter och 

genus skulle vara möjliga, frågan belyses med hjälp av mina teoretiska ansatser. 

 

1.3	  Förkortningar	  
FARR- Flyktinggruppernas och Asylkommittéernas riksråd 

MID - Migrationsdomstolen 

MIV - Migrationsverket 

MiÖD - Migrationsöverdomstolen 

UNHCR - United Nations High Commissioner for Refugees 

UtlL - Utlänningslag (2005:716) 

RWI- Raul Wallenberg Institutet för mänskliga rättigheter och humanitärrätt 
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1.4	  Metodologisk	  inledning	  och	  tidigare	  forskning	  
Inledningsvis presenteras de teoretiska perspektiven som ligger till grund för analysen, dessa är 

Dworkins teori om mänskliga rättigheter, lagen och moralen samt Jane Freedman och Heavenly 

Crawleys perspektiv på genus, asyl och flyktingskap. Teorierna har valts utifrån att uppsatsen 

undersöker maktstrukturer och moraliska aspekter av rättvisa. Särskilt viktiga blir teorierna i analysen av 

de vägledande avgöranden som till synes liknar varandra men har delgivits olika beslut. I detta avsnitt 

presenteras beskrivning av tidigare forskning, så som rapporter, litteratur av relevans för ämnet. 

Rapporterna bidrar till att skapa en helhetsbild över asylpolitiken i Sverige och sätta fingret på de delar 

som är problematiska och som återfinns i uppsatsen. Vidare följer ett avsnitt om bland annat 

internationella och regionala konventioner som rör migration och flyktingar. I avsnittet därefter beskrivs 

svensk asylprocedur och lagstiftning, som ger en juridisk presentation som bland annat innefattar 

Utlänningslagen, och en kortare presentation av förarbeten, vägledande avgöranden, praxis och doktrin. 

Asylärendena som presenteras är ett urval som baseras på skyddskategorin könsrelaterad förföljelse. Jag 

utgår från tre vägledande avgöranden eftersom de ger ett bredare perspektiv på hur beslutsfattarna har 

resonerat. Det ökar även undersökningsmöjligheterna för att besvara mina frågeställningar.  

 

Ur källkritisk aspekt är det viktigt att vara medveten om att jag oavsett försök till att vara objektiv 

kommer att göra subjektiva bedömningar i min analys. Valen av asylärenden och teoretiska ansatser 

sker utifrån min subjektiva bedömning om att jag med hjälp av dessa kommer att kunna analysera mina 

frågeställningar utifrån de perspektiv som jag anser är intressanta för uppsatsen. 

1.4.1	  Tidigare	  forskning	  
Mitt primärmaterial består av litteratur, rapporter, asylärenden och gällande lag. Flyktinggruppernas och 

Asylkommittéernas riksråd dokument Goda Råd11 används i uppsatsen för att skapa en överblick över 

den svenska asylprocessens och dess instanser. Röda Korsets och RWI:s rapport Vad krävs för att få 

skydd? – En studie av gränsdragningsproblem mellan olika grunder för uppehållstillstånd är en rapport 

vars syfte är att öka kunskap hos såväl lagstiftaren som rättstillämparen. Rapporten syftar till att visa hur 

tillämpningen av en gränsdragning mellan olika grunder för uppehållstillstånd sker i praktiken utifrån 

kapitel 4 och 5 UtlL. Vidare framhäver rapporten asylärenden från Migrationsdomstolarna i Stockholm, 

Göteborg och Malmö mellan perioden november 2010 och februari 2011 samt avgöranden från 

Migrationsöverdomstolen som är relevanta sedan år 2006. Rapporten belyser att 

gränsdragningsproblematiken medför även i värsta fall att den asylsökande utsätts för en rättsprocess 

som inte är rättssäker och där liknande fall bedöms olika. Rapporten visar att tillämpningen av UtlL 

                                                
11 FARR, Flyktinggruppernas och Asylkommittéernas riksråd: Goda Råd, 2011 
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varierar mellan Migrationsdomstolarna genom analyser av flertalet asylärenden där asylskälet uppges 

som könsrelaterad förföljelse. Som tidigare nämnt vad gäller könsrelaterad förföljelse visar rapporten att 

det mest problematiska tycks vara gränsdragningen mellan statens ”ovilja” och ”oförmåga” att erbjuda 

den asylsökande ett bra skydd mot förföljelse. Vidare betonas argumentet resursbrist av författarna som 

framhåller att det snarare handlar om en fördelning av resurserna och inte faktiska resursbrister. 

Författarna ställer sig frågan om vad som krävs för att staten ska ha uppfyllt eller i varje fall försökt att 

uppfylla de krav som ställs för skydd. De menar också att tolkningen av vad som ligger till grund för 

statens ovilja och oförmåga samt vad som anses vara ett rimligt skydd varierar i de asylärenden som 

undersöks i rapporten. Denna tolkning appliceras på stater där det uppenbart går att skönja en ojämlik 

behandling mellan kvinnor och män i relation till lagstiftningen och i praktiken. Det tycks vara så att 

landet varifrån den asylsökande kommer har stor betydelse då det i en del länder finns tillräcklig 

information om att staten vare sig vill eller kan skydda kvinnor från statens direkta eller indirekta 

övergrepp. Om det i en stat finns lagstiftning eller något liknande som skulle kunna vara en indikation 

på att det finns en vilja från statens sida att agera blir bedömningen av skyddet för den asylsökande 

svårare. Vad gäller möjlighet till internflykt inom landet hävdar författarna att det i bedömningen måste 

tas hänsyn till inte bara huruvida det allmänt sett går att fly utan bedömningen måste ske för det enskilda 

ärendet.12 

 

Maria Bexelius Asylrätt, kön och politik – en handbok för jämställdhet och kvinnors rättigheter skriver 

in sin bok om vikten av asylutredningens kvalitet, författaren menar att asylbedömningen är beroende av 

det. Bexelius hävdar att avsaknaden av genusperspektiv i asylutredningen och bedömningen kan få till 

följd att kvinnor och flickor inte kan antas ha egna asylskäl och att det därför inte görs grundliga 

asylutredningar. Exempelvis menar författaren att intervjuerna görs utan hänsyn till att kvinnan kan ha 

svårt att dela med sig av sina erfarenheter i närvaro av män. Konsekvensen av detta blir att de 

utredningsfrågor som ställs och tolkningen av dessa utgår från en bild av manliga heterosexuella 

politiska flyktingars asylskäl. Bexelius menar också att det är viktigt att beslutsfattare och domare har 

kunskap om könsrelaterade perspektiv vid asylutredningar för att kunna identifiera tänkbara brister i 

prövningen utan att felaktigt ifrågasätta den asylsökandes trovärdighet.13 Vidare skriver författaren att 

det krävs kunskap om människorättssituationen i ett land generellt och om könsrelaterat våld och 

förföljelse mer specifikt. Utöver detta bör man också ta hänsyn till situationen för kvinnor med olika 

bakgrund och livssituationer.14 

                                                
12 RWI och Röda korset, Vad krävs för att få skydd, 2011, s. 36-37 
13 Bexelius, Asylrätt, kön och politik – en handbok för jämställdhet och kvinnors rättigheter 2008, s. 81 
14 Bexelius, Asylrätt, kön och politik – en handbok för jämställdhet och kvinnors rättigheter 2008, s. 84 
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2.	  Teoretiska	  ansatser	  
 

Den teoretiska grunden för uppsatsen utgår från Jane Freedman och Heavenly Crawleys perspektiv på 

genus, asyl och flyktingskap samt Dworkins teori om mänskliga rättigheter, lagen och moralen. Detta 

avsnitt inleds med introduktion till genus och kön, för att därefter ge en utförlig beskrivning av 

Freedman och Crawleys perspektiv och deras relevans för min analys. Slutligen beskrivs Dworkins teori 

om mänskliga rättigheter, lagen och moralen och även där om teorins relevans för min analys. 

2.1	  Introduktion	  -‐	  Genus	  
Genus eller kön används för att beskriva relationen mellan kvinnor och män och ses som ett analytiskt 

perspektiv för att beskriva könsrelationer i olika kontexter såväl historiskt som i nutid.  Utifrån detta 

perspektiv kan man granska hur kön och genus konstrueras i olika maktpolitiska och rättsliga organ. I 

Sverige kom genus att introduceras som en kontrast till kön, detta för att problematisera essentiell och 

biologisk förklaring av kön. Genusperspektivet syftar till att betona hur kön och vår förståelse av kön 

bygger på två olika dimensioner. Dessa två skiljer sig på så sätt att den ena ser till kön som biologiskt 

alltså en könsbestämning som görs vid födsel och som blir en kategorisering. Den andra dimensionen är 

kön som socialt konstruerat, detta innebär att vi med kön syftar på en rad olika föreställningar om 

manligt/maskulint och kvinnligt/feminint. Dessa föreställningar är föränderliga och skiljer sig vad gäller 

tid, plats och sammanhang. Det görs även numera en skillnad mellan begreppen kön och genus där det 

förstnämnda sägs stå för det biologiska och genus det sociala. Dock påverkar föreställningar om könet 

definitionen av det biologiska. Genusperspektivet används också för att synliggöra makt och hierarki 

samt strukturer mellan könen där det manliga och maskulina på ett strukturellt plan blir normen. Kön 

och genus har med åren kommit att problematiseras och utsatts för kritik, detta då det anses skapa 

förenklad bild av kön av som entydigt och biologiskt. Idag betonas det biologiska som socialt 

konstruerat i större utsträckning. Vad gäller svensk lagstiftning används begreppet kön som 

motsvarighet till engelskans gender för att förklara såväl det biologiska som det socialt konstruerade. 

Detta görs bland annat i förarbeten till utlänningslagen.15 FN definierar gender på följande sätt: 

 

”Gender refers to the relationship between women and men based on socially or 

culturally constructed and defined identities, status, roles and responsibilities that are 

assigned to one sex or another […]. Gender is not static or in nate but acquires socially 

                                                
15 Bexelius, Asylrätt, kön och politik – en handbok för jämställdhet och kvinnors rättigheter 2008, s. 12-
13 
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and culturally constructed meaning over time.”16 

2.1.1	  Genus,	  asyl	  och	  flyktingskap	  	  
Jane Freedman menar att det under de senaste åren pågått stora debatter bland annat i Europa vad gäller 

asylsökande. Samtidigt släpps rapporter som uttrycker en rädsla för massinvandring och att de 

asylsökande inte är ”riktiga” flyktingar utan människor som endast vill utnyttja västvärldens 

ekonomiska och materiella välstånd.  I denna situation står de västerländska länderna maktlösa och för 

de som lyckas ta sig till ett annat land menar författaren väntar inget vänligt bemötande.17 

 

Freedman poängterar att trots att vi på papper kan fastställa definitioner vad gäller asylsökande och 

flykting är det i praktiken inte lika enkelt. Internationell rätt utgör grunden av definitionen och för att 

kunna räknas som flykting ska du av en regering eller United Nations High Commissioner for Refugees 

(UNHCR) anses vara i behov av internationellt skydd med hänvisning till 1951 års flyktingkonvention 

och att den asylsökande ber en särskild stat om att bevilja flyktingstatus utifrån konventionen. Dessa 

definitioner menar Freedman utmanas av globala trender vad gäller synen på migration. Framförallt 

menar författaren att det görs skillnader vad gäller synen på ”riktiga” asylsökande och emigranter som 

frivilligt lämnar sina länder i sökandet av ekonomiskt välstånd. Den här typen av skillnader leder till att 

man klassificerar två olika kategorier av migrerande inom ett politiskt område, den ”gode” och den 

”onde”. Där beskrivs den ”gode” som det fattiga offret som flyr från förtryck och förföljelse som är värd 

stöd och skydd och den ”onde” beskrivs som en bedragare som vill få myndigheter att tro att den är i 

behov av skydd och stöd, men egentligen är denne enbart ute efter att dra nytta av de ekonomiska 

fördelarna och välfärden som de västerländska länderna erbjuder. Freedman menar att det inte går att 

förenkla migration genom att dela upp de i två kategorier då anledningarna till flykt skiljer sig väldigt 

mycket och är ofta en kombination av flera orsaker.  

I takt med att den ekonomiska och politiska situationen i många regioner blir allt värre har asylpolitiken 

blivit allt mer restriktiv och definitionen av vem som är asylsökande har blivit snävare. Detta innebär att 

människor som för 20-30 år sedan ansågs vara flyktingar skulle idag ses som falska eller ekonomiska 

migranter. I och med denna skiftning i synen på den asylsökande har fokus flyttats från att skydda den 

enskilde individen till att fokusera på att skydda statens gränser genom en mera restriktiv gränspolitik. 18 

Den restriktiva asylpolitik som kännetecknas av västvärldens flyktingregimer menar Freedman kan inte 

förklaras med högerextremism eller allmänt utbredd xenofobi vilket många politiker har hävdat. 

Skiftningen i asylpolitiken menar Freedman kan spåras långt före den blev ett föremål för medias 

                                                
16 Bexelius, Asylrätt, kön och politik – en handbok för jämställdhet och kvinnors rättigheter 2008, s. 13 
17 Freedman, Gendering the international asylum and refugee debate 2007, s.1-2 
18 Freedman, Gendering the international asylum and refugee debate, 2007, s. 3-8 



8 
 

uppmärksamhet och de högerextrema partiernas framgångar i Europa. Freedman menar däremot att 

utbredd xenofobi och högerextremismens framgångar i många europeiska länder har spelat en viktig roll 

i att förstärka och reproducera den negativa utvecklingen. Den restriktiva asylpolitiken som vi idag ser 

har kommit politiskt och gått uppifrån och ner. Det var mellan 1970-talets slut och början av 1980-talet 

som begreppet "uppenbart ogrundade" asylansökningar dök upp i teknokratiskt språk för att påskynda 

avslag på asylansökningar.  Freedman menar att detta startskott för avslag på asylansökningar kan 

därmed spåras tillbaka till en tid långt innan de aktuella debatterna. Freedman poängterar att det var i det 

ögonblicket då många europeiska stater började stänga sina gränser för arbetskraftsinvandring och när 

byråkratiska och politiska normer började växa fram som behandlade alla former av inkommande 

migration som en angelägenhet för nationalstaten. Freedman menar därför att de byråkratiska och 

politiska eliterna samt institutionerna bär en stor del av ansvaret i denna utveckling trots att det har blivit 

en frammarsch av folklig xenofobi och högerextremism.19  

 

I försök att minska mängden asylsökande som kan beviljas flyktingstatus, har regeringarna infört rutiner 

av processer för avgörande av asylansökningar som gör det svårare för en sökande att formulera ett 

trovärdigt påstående och bli betrodd av berörda tjänstemän och domare. Freedman menar att i ett allt 

mera fientligt klimat blir det allt svårare och svårare för en asylsökande att bevisa att han har ett genuint 

behov av skydd. I takt med detta kan processerna för beslutsfattande ses mer och mer godtyckliga och 

beroende på personliga eller skönsmässiga enskilda byråkrater och domares perspektiv. För att försvåra 

mottagandet av asylsökande ytterliga betonar Freedman att flyktingdefinitionen har gjorts snävare. Detta 

för att inte ge de som författaren kallar ”falska” flyktingar en fördel gentemot ”riktiga” legitimeras en 

mera restriktiv asylpolitik i sin helhet.20 Det föder i sin tur det som Freedman kallar för ”The cycle of 

rejection” där de ökade antalet av avslag används av politiker inom europeiska länder som bevis för att 

legitimera en syn på de asylsökande som falska flyktingar och därmed behövs striktare policys. 

Freedman menar att detta sedan i sin tur leder till snävare och mera restriktiv praktik och diskurs som i 

sin tur leder till skärpningar i lagar, i den retorik som förs i politiken därigenom sluts cirkeln.21 

 

Freedman poängterar att det är viktigt att även se detta ur ett genusperspektiv, trots att kvinnor oftast 

ligger till grund för all form av genusforskning eftersom det är kvinnorna som drabbas hårdast av 

ojämlikheter på grund av kön så påverkas även männen av de maskulina roller som de tillskrivs. Som 

asylsökande påverkas män tydligt av dessa roller då de ses som ett större hot och som män som lämnat 

                                                
19 Freedman, Gendering the international asylum and refugee debate, 2007, s. 4-8 
20 Freedman, Gendering the international asylum and refugee debate, 2007, s. 6-8 
21 Freedman, Gendering the international asylum and refugee debate, 2007, s. 6-8 
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sitt land för att åstadkomma ekonomiskt välstånd i ett annat. Kvinnor tillskrivs en social roll som sårbara 

asylsökande och flyktingar. Detta kan innebära att mäns sårbarhet och osäkerhet osynliggörs i olika 

skyddsprogram. Freedman lyfter fram att genus ofta normaliseras utifrån två sätt, dels genom att vi utgår 

från att det är normalt att prata om skillnader mellan män och kvinnor dels att en i och med att den 

pratar om och presenterar dessa skillnader förstärker och återskapar de. Freedman beskriver att detta kan 

undvikas genom att bland annat ställa sig frågor om varför kvinnor och män beter sig och uppfattar 

samma situation olika.  

 

Under en lång tid har den asylsökande eller flyktingen beskrivits som en ung man, denna bild återfinns 

än idag. En analys utifrån ett genusperspektiv på asylsökande och flyktingar innebär inte att enbart 

studera ur en kvinnoaspekt utan syftar till att bedömda hur den konstruerade relationen mellan män och 

kvinnor påverkar deras erfarenheter. Det innebär i sin tur inte att man enbart utgår från att undersöka de 

olika orsaker som kvinnor och män uppger som anledning till att fly från sina länder, utan snarare på hur 

de konstruktionerna av feminint och maskulint som finns inom landet, samhället eller familjen tvingat 

de på flykt.22 Freedman poängterar att denna typ av analys inte enbart har som syfte att påvisa att 

kvinnor oftare nekas asyl i västerländska länder. Analysen utgår framförallt från könsrelaterade 

uppfattningar om den offentliga sfären som mer maskulin medan den privata sfären ses som mer 

feminin vilket har lett till förföljelse av kvinnor blir osynlig eller irrelevant inom internationella- och 

nationella lagar samt politik.23 

Crawley drar samma slutsatser som Freedman vad gäller vad gäller uppdelningen mellan den offentliga 

och privata sfären. Crawley framhåller följande: 

 

”This distinction is ideological in the sense that it presents society from a male 

perspective and enables theorists and practitioners alike to ignore the political nature 

of family, the relevance of justice in personal life and, as a consequence, a major part 

of the inequalities of gender.”24 

 

Crawley anser att sättet som asylansökningar av kvinnor presenteras och analyseras reflekterar hur de 

dominerande idéerna kring genus har blivit inbäddade och accepterade som norm vid tolkning och 

tillämpning av flyktinglagstiftning. Detta blir vad som avgör huruvida särskild hänsyn till kvinnor ska 

ignorera, underminera eller legitimera lagar som är könsspecifika eller könsrelaterade vad gäller 

                                                
22 Freedman, Gendering the international asylum and refugee debate, 2007, s. 17-18 
23 Freedman, Gendering the international asylum and refugee debate, 2007, s. 19 
24 Crawley, Refugee and gender Law and process, 2001, s. 17 
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förföljelse.25 

 

Crawley belyser även att det finns ett problem i synen på att kvinnor är en homogen grupp och att man 

på så sätt missar kritiska skillnader kvinnor emellan. Kvinnors erfarenheter av förföljelse och av 

asylprocessen formas bland annat utifrån etnicitet, klass, sexuell läggning eller ålder. Kvinnor 

homogeniseras ofta inom akademin och av utövare och beslutsfattare för att betona att kvinnors 

erfarenheter marginaliseras i en dominerande diskurs. Freedman lyfter även fram homogenisering av 

kvinnor vad gäller könsrelaterad förföljelse och debatten kring kvinnor som en särskild samhällsgrupp 

genom Genèvekonventionen: 

 

”One of the grounds for persecution that is included within the Convention as a basis 

for granting refugee status is the membership of a particular social group. Although 

many cases of gender- related persecution might be thought to enter this category, 

with women in a particular country being considered as members of  a particular 

social group when gender-based persecution is widespread within this country, there 

has been a reluctance to admit that women can be recognised as a particular group in 

way”26 

 

Erkännandet av kvinnor som en särskild samhällsgrupp antogs av Europa parlamentet som lösning 

genom en resolution från 1984 som vädjade följande till staterna: 

 

”[…] to consider women who have been the victims of persecution because of their 

sex, as a particular social group, under the terms of the Geneva Convention”27 

 

Freedman menar dock att ramen för att tillhöra denna särskilda samhällsgrupp är mycket specifik för att 

undvika att skapa ett prejudikat för en bred kategori som öppnar upp för många asylsökande kvinnor. 

Enligt Freedman finns det en rädsla för att mängden asylsökande kvinnor ska öka vilket hon menar tyder 

på att västerländska länder förmodligen inte kommer att utgå från denna generella syn på kvinnor som 

en särskild samhällsgrupp. Freedman ställer sig frågandes till huruvida det skulle gynna asylsökande 

kvinnor att klassificeras som en särskild samhällsgrupp baserat på idéer om kön. Som många feminister 

hävdar går det inte att generalisera kvinnor som en homogen grupp eftersom det inte bara finns 

                                                
25 Crawley, Refugee and gender Law and process, 2001, s. 18 
26 Freedman, Gendering the international asylum and refugee debate, 2007, s. 84 
27 Freedman, Gendering the international asylum and refugee debate, 2007, s. 84 
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skillnader mellan kvinnor länder emellan utan också skillnader mellan kvinnor inom ett land utifrån 

exempelvis status och situation.28 Crawley argumenterar för följande: 

 

”The very assumption that women have common experiences which can be 

explained by reference to their gender alone can itself undermine the argument.”29 

 

I försök att definiera kvinnor som en särskild samhällsgrupp menar Freedman att en kan hamna i fällan 

av att fastställa grundläggande skillnader mellan könen som framställer flyktingkvinnor som offer för 

"barbariska" kulturer från utvecklingsländer. Freedman betonar att problemet med dessa typer av 

presentationer som skildrar kvinnor från utvecklingsländer som offer är att det fastslår en motsättning 

mellan de och oss, det vill säga mellan ”västerländska kvinnor” och ”de andra kvinnorna”. Detta leder 

till de verkliga strukturerna av bristande jämställdhet i olika samhällen och skälen till förföljelserna 

hamnar i skymundan och att kvinnor blir lidande.30 

 

Föreställningar om kvinnors flyktingskap relateras och konstrueras ofta utifrån idéer om kultur och 

tradition menar Crawley. Å ena sidan finns det de som argumenterar mot att kvinnors mänskliga 

rättigheter systematiskt kränks av förtryckande ”kulturer” och ”traditioner”. Detta för att belysa 

kvinnors erfarenheter i de så kallade ”mindre utvecklade” länderna. Crawley framhäver att många 

forskare inom sociala normer och flyktingrätt konstruerar en syn på ”tredje världen” eller ”orienten” och 

specifikt muslimska länder där förtryck utifrån kön kan förklaras som att den kännetecknar icke 

västerländsk grymhet. Att associera orsaken att söka skydd från förföljelse med kultur eller tradition 

påverkar asylsökande kvinnor och diskursen kring säkerhet generellt. Exempelvis menar Crawley att 

denna association fungera som reproducering av de avhumaniserande strukturerna som en del av dessa 

kvinnor har upplevt. Detta perspektiv antyder att kvinnorna går från en underlägsen och marginaliserad 

kultur till en överlägsen kärnkultur:  

 

”it brands her as an alien of  her own culture because she rejects a particular view of 

it, in a way that resembles what she experienced from the authorities in her own 

cultur… Thus, the banishment of women who refuse to conform to the norms they 

find oppressive may be re-enacted.”31 

                                                
28 Freedman, Gendering the international asylum and refugee debate, 2007, s. 85 
29 Crawley, Refugee and gender Law and process, 2001, s. 73 
30 Freedman, Gendering the international asylum and refugee debate, 2007, s. 85 
31 Crawley, Refugee and gender Law and process, 2001, s. 11 
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Crawley betonar att det finns fundamentala problem med de synsätt som menar att mänskliga rättigheter 

inte är universella utan ska ses i relation till den kultur som rättigheterna ska appliceras på. Crawley 

uppmanar till en försiktighet i detta synssätt då den används av beslutsfattare som argument emot skydd 

för kvinnor. Syftet med mänskliga rättigheter är att de ska bräcka suveräna staters berättigande av 

förtryckande eller restriktivt beteende och det internationella flyktingsystemet är en mekanism som har 

som syfte att göra praktik av en teori. Crawley menar att i asylkontext som färgas av en restriktiv 

migration och utländska partibundna agendor påverkar beslutsfattande processen och innehållet i 

skyddande rättigheter blir relativt i relation till olika stater.32 Exempelvis när ”kultur” används för att 

exkludera kvinnor från skydd inom Flyktingkonventionen:  

 

”decisions upholding an asylum applicant’s claim of persecution may contain culturally 

arrogant, even racist descriptions of the states of origin’s policies. Conversely judgements that 

dismiss the asylum application may adopt the language of cultural sensitivity or respect for 

state sovereignty as a device for limiting refugee admission numbers.”33 

 
I praktiken har detta bland annat lett till att flera asylansökningar i Storbritannien avslås med hänvisning 
till: 
 

”we do not think that the purpose of the Convention is to award refugee status because of a 

disapproval of social mores or conventions in non- western societies”34 

 

Detta förhållningssätt finns tydligt med i fall som rör kvinnlig könsstympning. Crawley menar att 

företrädare av detta förhållningssätt bör vara medvetna om de teoretiska svårigheterna att förena 

begreppen universella rättigheter och kulturell relativism. Men det är både nödvändigt och möjligt att 

hitta ett sätt att förena ett icke-etnocentriskt sätt att implementera universella normer av mänskliga 

rättigheter med en förståelse och respekt för kulturell skillnad. Dock menar hon att kultur och tradition 

inte får användas för att försvara övergrepp på mänskliga rättigheter, eftersom kulturella värderingar och 

kulturella sedvänjor enligt Crawley är lika legitima att kritisera utifrån ett rättighetsperspektiv som alla 

andra strukturella aspekter av samhället. Crawley betonar att i detta sammanhang är det viktigt att tänka 

på vad som menas med kultur och när det används för att försvara kränkningar av kvinnors mänskliga 

rättigheter. Crawleys bidrag i denna problematik syftar till att minska gapet mellan synen på att 

                                                
32 Crawley, Refugee and gender Law and process, 2001, s. 10-11 
33 Crawley, Refugee and gender Law and process, 2001, s. 11 
34 Crawley, Refugee and gender Law and process, 2001, s. 11 
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mänskliga rättigheter inte existerar, eller helt beroende på kultur och synen på att mänskliga rättigheter 

är universella och uppkomna ur mänsklig natur som delas av alla. Hon menar att respekt för mänskliga 

rättigheter inte kräver att tillvägagångssättet är samma för varje kultur, men det krävs att mänskliga 

rättigheter är definierade och skyddade utifrån internationella principer. På så sätt kan kultur balanseras 

med mänskliga rättigheter: 35  

 

”To argue that human rights are universal is not equivalent to saying that their 

understanding or interpretation is self-evident or immutable, or to deny the various 

cultural contexts in which human rights must be embedded. Rejecting radical cultural 

relativism does not preclude flexibility in the conceptualization, interpretation and 

application of human rights within and between different cultures. Human rights are 

universal but not absolute (in the sense of pure, unalloyed, completely uniform) in 

their application to various cultures. In this way, the relativist ”truth” about 

enculturation can be accommodated within (a) human rights framework.”36 

 

Crawley framhäver att det finns en tendens att feltolka relationen mellan kön och förföljelse, hon menar 

att den tolkning som ofta görs är att kvinnor förföljs på grund av att de är kvinnor alltså utifrån sitt kön. 

Crawley betonar istället att kvinnor förföljs för att de inte beter sig utefter vad som anses vara 

en ”riktig” kvinna utifrån de rådande könsnormerna i landet.37 Crawley problematiserar förföljelse av 

kvinnor i relationen mellan könsbundna samhällsnormer och ”heder”. Hon framhåller att kvinnor i 

många kontexter är diskriminerade eller lever i samhällen med samhällsnormer som förstärks genom 

införande av kulturella eller religiösa normer i lagen. På så sätt begränsas kvinnans möjligheter och 

rättigheter. För att agera korrekt vid asylärenden med sådana anspråk menar Crawley att beslutsfattare 

behöver förstå den politiska betydelsen av kön och av kvinnors sexualitet. Denna förståelse är 

avgörande när kvinnor förföljs på grund av ”heder”. Politiserandet av kön och sexualitet är starkt 

kopplat till kvinnor och kvinnor sexualitet, detta innebär att om kvinnor bryter eller uppfattas bryta mot 

de rådande könsnormerna ses som skändande av kvinnans men även statens heder. För att ”skydda” 

kvinnans heder och i sin tur även statens skapas en politisk betydelse av hedern som förstärks av staten 

som ses i lagstiftad diskriminering, lagar som reglerar kvinnors beteende, i familjen eller samhället.38 

 

                                                
35 Crawley, Refugee and gender Law and process, 2001, s. 11-12 
36 Crawley, Refugee and gender Law and process, 2001, s. 12 
37 Crawley, Refugee and gender Law and process, 2001, s. 62-63 
38 Crawley, Refugee and gender Law and process, 2001, s. 107-108 
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Crawley och Freedman bidrar med genusperspektiv till min analys som framhäver den offentliga kontra 

den privata sfären samt heder som är relevanta i de asylärenden jag analyserar. Författarna bidrar även 

med sina perspektiv på genus i relation till mänskliga rättigheter som universella och kultur relativism. 

Framförallt ger perspektiven mig ett verktyg för att diskutera och belysa hur dessa resonemang 

framträder i dessa ärenden.  

 

2.2	  Dworkins	  teori	  om	  mänskliga	  rättigheter,	  lagen	  och	  moralen	  
Ronald Dworkin lyfter fram en metod i boken Taking rights seriously för att konkretisera sitt 

rättighetsperspektiv där han dels argumenterar emot det naturrättsliga perspektivet dels emot 

rättspositivistiska perspektivet. Dworkin utgår från en konstruktivistisk tolkning av lagen som istället 

bör utgå från överordnade principer som är mer rättvisa. Den konstruktivistiska tolkningen bygger på att 

skapa av rättvisa genom att balansera prejudikat och principer i de fall där det finns tolkningsutrymme.39 

Dworkin är som tidigare nämnt kritisk till rättspositivismen argumenterar och emot den positivistiska 

”model of rules”. Positivism förklaras av Dworkin utifrån dessa grunder: 

 

1) ”The law of a community is a set of special rules used by the community directly or 

indirectly for the purpose of determining which behavior will be punished or coerced 

by the public power. These special rules can be identified and distinguished by 

specific criteria, by tests having to do not with their content but with their pedigree 

or the manner in which they were adopted or developed. These tests of pedigree can 

be used to distinguish valid legal rules from spurious legal rules (rules which lawyers 

and litigants wrongly argue are rules of law) and also from other sorts of social rules 

(generally lumped together as ’moral rules’) that the community follows but does not 

enforce through public power.  

2) The sets of these valid legal rules is exhaustive of ’the law’ so that if someone’s case 

is not clearly covered by such a rule (because there is non that seems appropriate, or 

those that seem appropriate are vague, or for some other reason) then that case 

cannot be decided by ’applying the law’. It must be decided by some officials, like a 

judge, ’exercising his discretion,’ which mean reaching beyond the law for some 

other sort of standard to guide him in manufacturing a fresh legal rule or 

supplementing an old one.  

3) To say that someone has a ’legal obligation’ is to say that his case falls under valid 

                                                
39 Dworkin, Taking rights seriously, 2005, s.160-164 
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legal rule that requires him to do or to forbear from doing something. (To say that he 

has a legal right, or has a legal power of some sort, or a legal privilege or immunity, 

is to assert, in a short hand way, that others have actual or hypothetical legal 

obligations to act or not to act in certain way touching him.) In the absence of such a 

valid legal rule there is no legal obligatio; it follows that when the judge decides an 

issue by exercising his discretion, he is not enforcing a legal right to that issue.”40  

 

Dworkin erkänner dessa punkter som grunden till rättspositivismen men medger att det finns olika 

perspektiv och versioner av dem. 41 Dworkin insisterar på att lagen omfattar principer som är 

nödvändiga för att avgöra särskilda juridiska rättigheter och skyldigheter. Dworkin är kritisk till att 

domaren endast ska applicera lagarna, han hänvisar till de så kallade ”hard cases” och menar att domare 

vänder sig till något som sträcker sig längre än till lagen, det som Dworkin kallar för principer.42  

 

”Arguments of policy justify a political decision by showing that the decision 

advances or protects some collective goal of the community as a whole. The argument 

in favor of a subsidy for aircraft manufacturers, that the subsidy will protect national 

defense, is an argument for policy. Arguments of principle justify a political decision 

by showing that the decision respects or secures some individual or group right. The 

argument in favor of anti-discrimination statutes, that a minority has a right to equal 

concern and respect, is an argument of a principle.”43 

 

Dworkin menar att dessa principer inte är lagar utan moraliska skäl som domare tar i beaktning. Han 

hävdar att det finns en stor skillnad vad gäller lagen och principer, lagen appliceras på allt eller inget 

medan principer har en dimension av tyngd eller betydelse. Dworkin menar att en princip är en 

grundnorm och argumenterar för att domstolar i svårare fall bör ta stöd av moraliska principer, han 

menar att om vi använder dessa principer som lag innebär detta att vi måste avvisa rättspositivismens 

första punkt.44  Dworkin motsätter sig argumentet om att domare genom ”hard cases” lagstiftar så som 

positivisterna hävdar, han menar istället att domare fattar beslut som baseras på generella principer som 

speglar samhällets moraliska värden. I det juridiska systemet finns ingen plats för domares personliga 

moraliska värden. Dworkin belyser följande:  
                                                
40 Dworkin, Taking rights seriously, 2005, s.17 
41 Dworkin, Taking rights seriously, 2006, s. 17 
42 Dworkin, Taking rights seriously, 2005, s. 82 
43 Dworkin, Taking rights seriously, 2005, s. 82 
44 Dworkin, Taking rights seriously, 2005, s. 44 



16 
 

 

”I shall argue that even when no settled rule disposes the case, one party may 

nevertheless have a right to win. It remains the judge’s duty, even in hard cases, to 

discover what the rights of the parties are, not to invent new rights retrospectively”45 

 

Dworkin lyfter fram ”hard cases” där domarens uppgift är att tillämpa lagen. Utifrån rättspositivismen 

innebär detta att i dessa typer av fall tillåts domaren om fallet inte kan avgöras under en tydlig lag att 

använda sig av ”discretion” fria skön. Domaren bär enligt Dworkin då ett ansvar över att framställa 

vilka rättigheter som parterna i fallet har. Det är i detta skede som principerna får sin främsta 

betydelse.46 Detta förhållningssätt går i linje med att Dworkin anser att domaren i minsta möjliga mån 

ska använda sin ”discretion” vid tillämpning av lagen eftersom de inte bygger på några normer om 

rättvisa utan domarens eget resonemang.47 Dworkin menar att om vi istället identifierar rättsprinciper 

som normer som skiljer sig från lagen skapar detta en medvetenhet om rättsprinciperna. Dessa principer 

kommer att vara som mest betydelsefulla i ”hard cases” som stöd för domaren vad gäller avgöranden 

som rör parternas särskilda rättigheter eller skyldigheter. Dworkin menar att det är genom dessa 

avgöranden som nya lagar kan rättfärdigas och antas.  

 

Dworkin förespråkar den så kallade Theory- embedded approach i frågor gällande mänskliga rättigheter 

då de inte görs rättvisa genom den rättspositivistiska tolkningen av lagen eftersom det ofta rör sig om 

”hard cases”. För att ta reda på vad som är sanningen i de anspråk som görs på lagen förespråkar 

Dworkin en Theory- embedded approach som ett lämpligt sätt att resonera och argumentera.48 Dworkin 

menar att den rättspraxis som finns har som syfte att bygga broar mellan de juridiska och moraliska 

teorier som används för att stödja ett påstående. Dworkin anser att till en början ska allt befintligt 

material som går att tillgå ska sammanställas för att konstatera vilka regler som finns. Därefter är det 

domarens tur att tolka dessa regler genom att bilda sig en uppfattning om situation, handling, dess 

betydelse samt innebörd. De motstridiga idéer som uppstår används för att balansera regelns betydelse. 

Slutligen ska domaren fatta beslut genom vägledning av den definierade innebörden av regeln. 49 Ett 

exempel på ett rättsfall som Dworkin bland annat refererar till är fallet Riggs V. Palmer. Fallet gällde 

huruvida en mördare har rätt att ärva genom sitt offer. Detta uteslöts inte av den gällande lagen. 

Dworkin menar att den väsentliga frågan i detta fall var huruvida domstolen skulle fatta beslut utifrån 
                                                
45 Dworkin, Taking rights seriously, 2005, s. 81 
46 Dworkin, Taking rights seriously, 2005, s. 81 
47 Dworkin, Justice in robes, 2006, s. 32 
48 Dworkin, Justice in Robes, 2006, s. 50 
49 Dworkin, Justice in Robes, 2006, s.12-18 
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den gällande lagstiftningen och därmed upprätthålla den eller använda sig av principen att en inte ska 

kunna göra sig en förtjänst genom felaktigt handlande: 

 

”In cases like these, principles play an essential part in arguments supporting 

judgments about particular legal right and obligations. After the case is decided, we 

may say that the case stands for a particular rule (eg., the rule that one who murders is 

not eligible to take under the will of his victim). But the rule does not exist before the 

case is decided; the court cites principles as its justification for adopting and applying 

a new rule.”50 

 

Dworkin menar att i detta ”hard case” utgick domstolen från principen att en inte ska kunna göra sig en 

förtjänst genom att agera felaktigt. Genom integrering av denna princip kunde domstolen rättfärdiga en 

ny tolkning samtidigt som de tillämpade gällande lag. Om domstolen istället hade valt att enbart utgå 

från att upprätthålla gällande rätt då hade domstolen fått acceptera lagen på det sätt som den var 

skriven.51  

 

Dworkins teori om mänskliga rättigheter, lagen och moralen är relevant för min analys då asyl och 

flykting ärenden i allra största grad handlar om ”hard cases”. Dworkin tillför ett perspektiv på huruvida 

besluten i dessa ärenden skulle kunna göras mera rättvisa genom principer och i form av att de inte 

enbart tolkas utifrån ett rättspositivistiskt perspektiv. 

3.	  Internationella	  instrument	  för	  mänskliga	  rättigheter	  och	  
överenskommelser	  
 
Detta avsnitt beskriver de internationella överenskommelser och instrument för mänskliga rättigheter 

utgör grunden för skydd till människor i flykt. 

3.1	  FN:s	  allmänna	  förklaring	  om	  de	  mänskliga	  rättigheterna	  
FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna från 1948 stadgar de rättigheter som alla 

kvinnor, män, flickor och pojkar har rätt till utan att diskrimineras. Den allmänna förklaringen om de 

mänskliga rättigheterna stadgar att alla stater skyldiga att respektera, skydda och uppfylla mänskliga 

rättigheter för alla inom deras jurisdiktion. Mänskliga rättigheter innehåller inte bara normer av fördrag 

och andra instrument men också av mekanismer. Dessa mekanismer har skapats för att se över 
                                                
50 Dworkin, Taking rights seriously, 2005, s. 28 
51 Dworkin, Taking rights seriously, 2005, s. 28-29 
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implementeringen och utredning av påstådda brott mot mänskligliga rättigheter. Vad gäller den 

asylsökandes rättigheter stadgas detta genom Artikel 14.1 med följande: 

 

”Var och en har rätt att i andra länder söka och åtnjuta asyl från förföljelse.”52 

 

I den allmänna förklaringen stadgas även diskrimineringsförbudet genom Artikel 7:  

 

”Alla är lika inför lagen och är berättigade till samma skydd av lagen utan 

diskriminering av något slag. Alla är berättigade till samma skydd mot alla former av 

diskriminering som strider mot denna förklaring och mot varje anstiftan till sådan 

diskriminering.”53 

 

3.2	  Europeiska	  konventionen	  om	  skydd	  för	  de	  mänskliga	  rättigheterna	  och	  grundläggande	  
friheterna	  
Den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna 

(härefter Europakonventionen) har genom översättning av konventionstexten inkorporerats och blivit 

svensk lag sedan 1995, vilket innebär att den är en tillämpning som svensk rätt. Det har sedan dess 

fattats en rad avgöranden som är prejudikat vad gäller tolkningen av konventionen genom den 

Europeiska domstolen för mänskliga rättigheter.54 Europakonventionen stadgar följande: 

 

Artikel 1 
Skyldighet att respektera de mänskliga rättigheterna 
 

”De höga fördragsslutande parterna skall garantera var och en, som befinner sig under 

deras jurisdiktion, de fri- och rättigheter som anges i avdelning I i denna konvention.”55 

 

Artikel 3  

Förbud mot tortyr 

”Ingen får utsättas för tortyr eller omänsklig eller förnedrande behandling eller 

bestraffning.”56 

 
                                                
52 Regeringens webbplats för mänskliga rättigheter 
53 Regeringens webbplats för mänskliga rättigheter 
54 UNHCR & Migrationsverket, Kvalitet i svensk asylprövning, 2011, s. 8 
55 Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna 
56 Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna 
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Artikel 14 

Förbud mot diskriminering  

”Åtnjutandet av de fri- och rättigheter som anges i denna konvention skall säkerställas 

utan någon åtskillnad så som på grund av kön, ras, hudfärg, språk, religion, politisk 

eller annan åskådning, nationellt eller socialt ursprung, tillhörighet till nationell 

minoritet, förmögenhet, börd eller ställning i övrigt.”57 

 

Vidare har EU:s skyddsgrunds- och asylprocedursdirektiv varit bindande för Sverige redan under år 

2009 men trädde ikraft först den 1 januari 2011.58 

 

3.3	  1951	  års	  konvention	  angående	  flyktingars	  rättsliga	  ställning	  
Ett av de viktigaste internationella dokumenten vad gäller flyktingars rättigheter är 1951 års konvention 

angående flyktingars rättsliga ställning även kallad Flyktingkonventionen. Denna stadgar flyktingars 

rättsliga ställning och definierar bland annat vem som är flykting, flyktingars rättigheter och vilka 

skyldigheter som medlemsländerna har. 

Enligt konventionen är en flykting en person som: 

 

“flytt sitt land i välgrundad fruktan för förföljelse på grund av ras, religion, tillhörighet 

till en viss samhällsgrupp eller politisk samhörighet, och som befinner sig utanför det 

land vari han är medborgare och som på tidigare nämnd fruktan inte kan eller vill 

återvända till det landet.” 

 

Konventionen innehåller inte några föreskrifter om hur prövningen av flyktingskapet ska gå till. Detta är 

upp till konventionsstaterna att genom sin nationella lagstiftning fastställa.59 

 

3.3.1	  1967	  års	  protokoll	  angående	  flyktingars	  rättsliga	  ställning	  
Tilläggsprotokollet till FN:s flyktingkonvention fastslår att alla flyktingar oavsett tid och plats ska 

omfattas av konventionen. Tillägget innehåller inte några föreskrifter om hur prövningen av detta ska gå 

till utan det är upp till konventionsstaterna.60  

 
                                                
57 Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna 
58 UNHCR & Migrationsverket, Kvalitet i svensk asylprövning, 2011, s.8 
59 Regeringen, prop. 2004/05:170 s.93 
60 Regeringen, prop. 2004/05:170 s.93 
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3.4	  Konvention	  mot	  tortyr	  och	  annan	  grym,	  omänsklig	  eller	  förnedrande	  behandling	  eller	  
bestraffning	  (CAT)	  	  
År 1989 infördes bestämmelser gällande förekomster av risk för tortyr som ett verkställighetshinder i UtlL. 

Genom artikel 1 stadgas vad som avses med tortyr enligt konventionen: 

  

Artikel 1 

”1. I denna konvention avses med begreppet tortyr varje handling genom vilken 

allvarlig smärta eller svårt lidande, fysiskt eller psykiskt, medvetet tillfogas någon 

antingen för sådana syften som att erhålla information eller en bekännelse av honom 

eller en tredje person, att straffa honom för en gärning som han eller en tredje person 

har begått eller misstänks ha begått eller att hota eller tvinga honom eller en tredje 

person eller också av något skäl som har sin grund i någon form av diskriminering, 

under förutsättning att smärtan eller lidandet åsamkas av eller på anstiftan eller med 

samtycke eller medgivande av en offentlig tjänsteman eller någon annan person som 

handlar såsom företrädare för det allmänna. Tortyr innefattar inte smärta eller lidande 

som uppkommer enbart genom eller är förknippade med lagenliga sanktioner.”61 

 

CAT-kommittén övervakar tolkningen och tillämpningen av denna konvention och i enlighet med 

konventionens artikel 3 första stycket förbinder sig konventionsstaterna att inte utvisa, återföra eller 

utlämna en person till en annan stat om det finns en grundad anledning att tro att personen löper risk att 

utsättas för tortyr. Kommittén betonar att risken för tortyr i detta sammanhang måste vara mer än en 

teoretisk möjlighet och att det måste finnas mer än bara en misstanke om risken men det behöver dock 

inte vara högst sannolik. Förbud mot utvisning utifrån denna bestämmelse är undantagslöst och gäller 

även om personen utgör en risk för rikets säkerhet eller har dömts till allvarligt brott i landet. I artikel 3 

andra stycket stadgas myndigheternas ansvar att fastställa huruvida det finns någon anledning att tro att 

personen kan komma att utsättas för tortyr, i och med detta måste man undersöka den berörda statens 

förekomster av grova, uppenbara eller många kränkningar av mänskliga rättigheter. I prövningen ska 

man bedöma om personen löper en personlig risk att utsättas för tortyr, om denne tidigare blivit utsatt 

och hur nära i tiden detta har skett.62 

 

                                                
61 Konvention mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning (CAT) 
Artikel 1 
62 Wikrén & Sandesjö, Utlänningslagen med kommentarer, 2006, s.186-187 
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3.5	  Non-‐refoulment	  
Genom artikel 33 Genèvekonventionen angående flyktingars rättsliga ställning förbjuds alla stater att 

utvisa eller skicka en asylsökande till ett land där denne riskerar att utvisas till sitt hemland:  

 

”1. Fördragsslutande stat må icke, på vilket sätt det vara må, utvisa eller avvisa 

flykting till gränsen mot område varest hans liv eller frihet skulle hotas på grund av 

hans ras, religion, nationalitet, tillhörighet till viss samhällsgrupp eller politiska 

åskådning. 

2. Denna bestämmelse må likväl icke åberopas av flykting, vilken det föreligger skälig 

anledning att betrakta som en fara för det lands säkerhet i vilket han uppehåller sig 

eller vilken, med hänsyn till att han genom lagakraftägande domslut har dömts för 

synnerligen grovt brott, utgör en samhällsfara i sagda land.”63 

4.	  Svenska	  asylprocedurens	  instanser	  och	  lagstiftning	  
 

I detta avsnitt beskrivs den svenska asylprocedurens instanser. Syftet är att ge helhetsperspektiv över 

den process som den asylsökande genomgår. Därefter beskrivs UtlL med kommentarer, en kortare 

praxis beskrivning återges samt redogörelse av vägledande avgöranden som återkommer i analysdelen. 

 

4.1	  Svenska	  asylprocedurens	  instanser	  
En asylansökan prövas i en särskild ordning för att avgöra huruvida en person uppfyller de krav som 

finns för att anses vara en flykting. Utifrån denna ordning bestäms rätten till asyl och flyktingstatus. 

Alternativt skyddsbehövande prövas om personen inte uppfyller flyktingkraven. 

 

Första instans: Migrationsverket 

MIV är den myndighet som först prövar ansökningar om asyl. Personen som sökt asyl får en kallelse till 

en utredningsintervju på MIV eventuellt tillsammans med ett offentligt biträde om denna blivit 

förordnad annas enskilt. MIV utreder därefter om asylansökan ska prövas i Sverige eller i ett annat land. 

Detta är kopplat till Dublinförordningen. Utredningsintervjuerna sammanställs i ett protokoll som den 

asylsökande har rätt att kommentera och komplettera med ytterligare information. Därefter kan MIV 

fatta beslut om uppehållstillstånd.64 Om den asylsökande får avslag kan personen nöjdförklara sig vilket 

                                                
63 Genèvekonventionen angående flyktingars rättsliga ställning 
64 FARR, Flyktinggruppernas och Asylkommittéernas riksråd: Goda Råd, 2011, s.15-23 
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innebär ett accepterande av avslagsbeslutet, vilket i sin tur också medför att överklagandeärendet 

avskrivs. En nöjdförklaring kan inte tas tillbaka. Om personen anser att avslagsbeslutet är felaktigt kan 

detta överklagas. MIV kommer då att gå igenom ärendet igen och om verket inte ändrar sitt beslut 

lämnas överklagandet vidare till någon av migrationsdomstolarna.65 MIV kan även besluta om att inte 

ompröva ett ärende, utan istället skicka överklagan tillsammans med deras yttrande om den 

asylsökandes skäl direkt till MID.  

 

Andra instans: Migrationsdomstolen 

Vid avslag från MIV kan beslutet överklagas till en MID, detta sker på förvaltningsrätterna i Malmö, 

Göteborg eller Stockholm. Domstolen är sammansatt med tre nämndemän och en domare som fattar 

beslut tillsammans. Nämndemännen är vanliga medborgare men utses av de politiska partierna. MID 

beslutar först om huruvida det krävs mer information i ärendet och en muntlig förhandling. Muntlig 

förhandling innebär att den asylsökande tillsammans med sitt biträde samt MIV:s processförare möts 

som två parter i domstolen. I den muntliga förhandlingen har den asylsökande möjlighet att själv 

förklara behovet av asyl, domstolen har utöver det alla papper som lämnats in gällande ärendet. MIV 

processförare är jurister som för MIV:s talan, dessa har i uppgift att förklara varför den asylsökande inte 

har rätt till asyl. Muntlig förhandling kan begäras av den asylsökande eller att domstolen finner det 

nödvändigt. Vid en begäran om muntlig förhandling av den asylsökande kan MID avslå förfrågan om 

ärendet gäller sakfrågor så som exempelvis situationen i den asylsökandes hemland. Om ärendet gäller 

den asylsökandes trovärdighet har den rätt till muntlig förhandling. Vid avslag från MID kan den 

asylsökande överklaga sitt ärende till MiÖD. Om den asylsökande fått bifall kan detta innebära att det 

påverkar fler ärenden hos MIV i och med detta har därför verket möjlighet att överklaga MID:s beslut.66 

 

Tredje instans: Migrationsöverdomstolen 

När den asylsökande eller MIV har överklagat till MiÖD, beslutas först gällande prövningstillstånd 

alltså om någon av parterna ska få ärendet prövad. Generellt sett är det ytterst få ärenden som prövas av 

MiÖD, det ska då finnas särskilda skäl eller om MiÖD behöver vägledning vad gäller tolkning av lagen. 

Om prövningstillstånd inte beviljas för någon av parterna står beslutet från MID fast. MiÖD kan besluta 

om muntlig förhandling ifall detta är till fördel för ärendet, det sker dock vanligtvis i ärenden som rör 

säkerhet. Ett beslut som fattats av MiÖD kan inte överklagas av såväl asylsökande eller MIV detta gäller 

även prövningstillståndet.67 

                                                
65 Migrationsverket, Om du får avslag av Migrationsverket. 
66 FARR, Flyktinggruppernas och Asylkommittéernas riksråd: Goda Råd, 2011, s. 26-28 
67 FARR, Flyktinggruppernas och Asylkommittéernas riksråd: Goda Råd, 2011, s. 29-31 
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Internationella instanser 

Vid avslag från MiÖD finns en möjlighet för den asylsökande att vända sig till internationella instanser: 

Förenta Nationernas Kommitté mot Tortyr (CAT) och Europadomstolen. Den asylsökande måste dock 

ha fått slutgiltiga besked om avslag men att verkställande av utvisning inte har gjorts. Om någon av de 

internationella instanserna prövar ärendet ges inhibition av utvisningen till dess att ärendet prövats. 68 

 

4.2	  Nationell	  lagstiftning	  -‐	  UtlL	  
Den nationella lagstiftningen gällande asyl regleras av UtlL. I detta avsnitt presenteras den svenska 

Utlänningslagen och beskriver de paragrafer som är relevanta för skyddsgrunden könsrelaterad 

förföljelse. Utlänningslagen beskrivs med kommentarer av Wikrén & Sandesjö detta ger ytterligare 

förklaringar till lagens innebörd. 

 

År 2006 reformerades svensk Utlänningslag (SFS 2005: 716) vilket innebar en ny process och 

instansordning men även en del förändringar vad gäller de materiella reglerna. Förändringarna som 

gjordes behandlade bland annat uppehållstillstånd på grund av skyddsbehov eller humanitära skäl och 

vidare infördes kön och sexuell läggning som grund för flyktingskap. En komplementär skyddsgrund 

baserad på välgrundad fruktan att på grund av andra svåra motsättningar i hemlandet utsättas för 

allvarliga övergrepp och ett tydliggörande av begreppet humanitära skäl som kom att bli ”synnerligen 

ömmande omständigheter” infördes även. Den senaste förändringen i UtlL kom 1 januari 2010 och 

innebar inkorporering av EU:s skyddsgrundsdirektiv i svensk rätt. 69 UtlL fungerar som en ramlag som 

bland annat reglerar utlänningars in- och utresa till och från Sverige.70 UtlL 4 kap 1§. stadgar 

definitionen av en flykting eller andra skyddsbehövande: 

 

”1 § Med flykting avses i denna lag en utlänning som – befinner sig utanför det land 

som utlänningen är medborgare i, därför att han eller hon känner välgrundad fruktan 

för förföljelse på grund av ras, nationalitet, religiös eller politisk uppfattning eller på 

grund av kön, sexuell läggning eller annan tillhörighet till en viss samhällsgrupp, och 

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

skydd.[…]”71 

                                                
68 FARR, Flyktinggruppernas och Asylkommittéernas riksråd: Goda Råd, 2011, s. 46 
69 RWI och Röda korset, Vad krävs för att få skydd, 2011. s. 9 
70 Den nya Migrationsprocessen, SOU 2009:56 
71 Utlänningslag (2005: 716) 4 kap. 1§ 
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Wikrén & Sandesjö menar att under denna paragraf definieras flyktingbegreppet och motsvarar 

flyktingkonventionens definition som ändrades genom 1967 års protokoll om flyktingars rättsliga 

ställning.72 Vidare hävdar författarna, för att lagen ska vara gällande krävs att personen enligt UtlL 

uppfyller rekvisiten om att befinna sig utanför sitt hemland, känna välgrundad fruktan för: förföljelse på 

grund av sin ras, religion, nationalitet, tillhörighet till en viss samhällsgrupp, politisk åskådning och vara 

i avsaknad av myndigheternas skydd mot förföljelsen.73 

 

Att befinna sig utanför sitt hemland är det första rekvisitet och innebär att endast den som befinner sig 

utanför det land där denne är medborgare i kan ses som en flykting. För detta rekvisit finns inga 

undantag menar Wikrén & Sandesjö.74 Om personen är statslös gäller ovanstående i det land där denne 

tidigare hade sin vistelse. Flykting blir en person i det ögonblick som den lämnar sitt land på grund av 

de skäl som anges i 4 kap. 1§ första stycket.  

 

För att en utlänning ska anses vara flykting menar Wikrén & Sandesjö att det krävs utöver att personen 

befinner sig utanför sitt land med anledning av att denne känner välgrundad fruktan för förföljelse. Detta 

rekvisit sägs innefatta såväl subjektiva som objektiva element men tyngdpunkten ligger på den 

subjektiva alltså den asylsökandes känsla av fruktan för förföljelse. För att detta ska kunna godtas ska 

den vara välgrundad, det vill säga att det ska kunna legitimeras. Så är fallet när man med hänvisning till 

den asylsökandes personliga förhållanden och förhållanden i hemlandet kan anta att om personen sänds 

tillbaka kan denna komma att bli utsatt för förföljelse, detta tas upp bland annat i UNHCR:s handbok. 

Denna bedömning är dock inte helt obestridd utan en del hävdar att den inte alls har med den subjektiva 

känslan av välgrundad fruktan och är därför inte avgörande utan istället ska avgörande i bedömningen 

göras genom faktiska omständigheter. Dock blir den sökandes personlighet av betydelse det vill säga om 

denne är känd eller okänd, öppen och frispråkig eller tystlåten, att personen genom sin karaktär troligen 

kommer utsättas för förföljelse skulle innebära att det finns en välgrundad risk för förföljelse. Den 

utveckling som finns i Sverige och även inom EU-staterna kan härledas till den ståndpunkt som finns i 

UNHCR:s handbok.75 

 

                                                
72 Wikrén & Sandesjö, Utlänningslagen med kommentarer, 2006, s.156   
73 Wikrén & Sandesjö, Utlänningslagen med kommentarer, 2006, s.156   
74 Wikrén & Sandesjö, Utlänningslagen med kommentarer, 2006, s.158  
75 Wikrén & Sandesjö, Utlänningslagen med kommentarer, 2006, s.160-161 
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4.2.1	  Förföljelsebegreppet	  
Vidare vad gäller förföljelsebegreppet tar flyktingdefinitionen sikte på individen men kan också rikta sig 

mot en begränsad grupp och i vissa fall även när det gäller generella åtgärder som syftar till att förändra 

eller förhindra förändring i samhället. Förföljelse innebär att det ska finnas en viss grad av intensitet vad 

gäller de åtgärder som en sökande fruktar. Även vad gäller förföljelsebegreppet finns det två principiella 

uppfattningar som bör lyftas fram. Den ena omfattar enbart de åtgärder som riktar sig mot personens liv 

eller frihet, den andra uppfattningen som numera dominerar är att anse att allvarlig kränkning av de 

mänskliga rättigheterna utgör förföljelse framhäver Wikrén & Sandesjö.76 

	  

4.2.2	  Förföljelsegrunder,	  sexuell	  läggning,	  kön	  och	  könsrelaterad	  förföljelse	  
Det finns begränsningar vad gäller förföljelse grunderna i Utlänningslagen menar Wikrén & Sandesjö, 

förföljelsen måste ha sin grund i den sökandes ras, nationalitet, tillhörighet till en viss samhällsgrupp, 

personens religiösa eller politiska uppfattning. Det finns i många fall en överlappning mellan flera av 

dessa förföljelsegrunder. Vidare hävdar författarna att varje förföljelsegrund har en egen tolkning, 

termen ras i detta fall innebär alla slags etniska grupper och nationalitet är inte enbart bundet till 

medborgarskap eller som för statslösa tidigare vistelseland. En viss samhällsgrupp kan handla om 

särskilda yrkesgrupper, fackmedlemmar.77 

 

Författarna menar vidare att internationell praxis även har inkluderat könstillhörighet och sexuell 

läggning tillhörande grunden viss samhällsgrupp. Detta skedde i Sverige först med ändring i 

lagstiftningen genom 2005 års UtlL, tidigare skyddades dessa grupper genom 3§ första stycket 3 i 1989 

års UtlL som skyddsbehövande i övrigt. I propositionerna inför ändringen anfördes att flera länder anser 

att förföljelse på grund av kön eller sexuell läggning kan vara skäl till flyktingskap. Vad gäller 

definitionen av kön syftar den inte enbart till det biologiska könet utan även socialt kön, det som 

konstruerats på olika sätt. 78 

 

Wikrén & Sandesjö klargör att det vid prövning av välgrundad fruktan görs en bedömning gällande den 

sökandes risk för att utsättas för förföljelse om denne återvänder till hemlandet. Vid riskbedömningen är 

det av betydelse huruvida den sökande dolt sin sexuella läggning eller inte. I propositionen79 betonas att 

den sökandes även om denne dolt sin sexuella läggning tillhör en viss samhällsgrupp och att det inte 

                                                
76 Wikrén & Sandesjö, Utlänningslagen med kommentarer, 2006, s. 163-164 
77 Wikrén & Sandesjö, Utlänningslagen med kommentarer, 2006, s.167-168 
78 Wikrén & Sandesjö, Utlänningslagen med kommentarer, 2006, s.168-171 
79 Regeringen, Prop. 2005/06:6 s. 27 
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heller går att kräva att den sökande frånsäga sig sin sexuella läggning vid ett återvändande.  Om den 

sökande levt som öppet homosexuell i Sverige kan detta innebär en risk för avslöjande i hemlandet och 

därmed också förföljelse, det går inte heller att kräva att personen i fortsättningen ska dölja sin sexuella 

läggning för att undvika förföljelse i hemlandet.  

 

Vad gäller kravet på hemlandets beskydd och internt flyktalternativ gäller samma som ovan oavsett 

vilken grund till förföljelse som finns, dock gäller det även vid hänvisning till internt flyktalternativ att 

man iakttar stor försiktighet och beaktar den sökandes personliga förhållanden såväl som de allmänna 

förhållandena i hemlandet. Det är också av stor vikt att beakta hemlandets samhällsstruktur och statens 

vilja och förmåga att erbjuda skydd för sina invånare. Om den sökande förföljs av familj eller släkt kan 

detta utgöra en grund för flyktingskap, detta beror även till stor del vilka motiv som finns för statens 

oförmåga eller ovilja att skydda. Om statens oförmåga beror på exempelvis resursbrister eller 

ineffektivitet kan detta inte kopplas samman med någon förföljelsegrund, vilket i sin tur innebär att den 

utsatte inte har någon lagmässig grund för flyktingskap. Råder det oförmåga eller ovilja på grund av 

rådande politiska, sociala, religiösa eller kulturella strukturer kan personen betraktas som flykting då det 

finns en koppling till könsmakts strukturer. Situationer som kan vara en grund för flyktingskap är 

exempelvis könsstympning som enligt lag i hemlandet är förbjudet men på grund av djupt rotade 

traditioner följs inte lagen. Om myndigheterna i landet då inte kan vidta nödvändiga åtgärder för 

kvinnan att få statens skydd mot övergreppet, kan detta vara en grund för flyktingskap. Även i de fall 

där mannen utifrån samhällsstrukturer har en självklar och grundläggande rätt att utöva makt över 

kvinnan på ett sådant vis att hon inte kan få skydd från staten mot våld, repressalier, frihetskränkning 

eller hedersrelaterade repressalier från män i anhörigkretsen. Vad gäller beviskraven och bevisbördan 

betonas vikten av att beviskraven inte sätts för högt och att uppgifterna i ärendena är känsliga.80 

 

4.2.3	  Alternativt	  skyddsbehövande	  
I paragraf 2§ anges de förutsättningar som ställs för att en person ska anses vara alternativt 

skyddsbehövande, dessa stadgas på följande sätt:  

 

2 § Med alternativt skyddsbehövande avses i denna lag 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 

                                                
80 Wikrén & Sandesjö, Utlänningslagen med kommentarer, 2006, s.171- 172 
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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.[…]81 

 

I paragrafens första stycke menar Wikrén & Sandesjö att omständigheterna stadgas för vilka medför att 

en person kan anses vara alternativt skyddsbehövande. Vidare menar författarna att det med uttrycket 

välgrundad anledning att anta innebär ett högre beviskrav jämfört med 12 kap 1§ som stadgar skälig 

anledning att anta tidigare användes uttrycket välgrundad fruktan den nya lydelsen anses därför vara 

mera fördelaktigt för den asylsökande.82 

 

Under paragrafens punkt 1 omfattas de som vid ett återvändande till hemlandet löper risk att straffas 

med döden eller att utsättas för kroppsstraff, tortyr eller annan omänsklig eller förnedrande behandling 

eller bestraffning. Denna formulering fungerar som ett komplement till 12 kap 1§ menar Wikrén & 

Sandesjö främst vad gäller formuleringen annan omänsklig eller förnedrande behandling eller 

bestraffning för att göra skyddsregeln fullständig. Vidare förtydligar författarna innebörden av 

kroppsstraff och menar att detta innebär påföljder som syftar till att framkalla kroppssmärta eller 

kroppsskada, så som spöstraff eller olika former av stympande straff. Även den form av kroppsstraff 

som strider mot folkrätten innefattas i begreppet omänsklig och förnedrande behandling.83 

 

4.2.4	  Skyddsgrundsdirektivet	  
Den 29 april 2004 beslutade den Europeiska Unionens Råd om direktiv 2004/83/EG detta direktiv 

stadgar miniminormer för när tredjemedborgare eller statslösa ska betraktas som flyktingar eller som 

personer som av andra skäl behöver internationellt skydd. Därutöver beslutade rådet gällande 

personernas rättsliga ställning och om innehållet i det beviljade skyddet.84 Genèvekonventionen om 

flyktingars rättsliga ställning utgör grunden i Skyddsgrundsdirektivet. Där stadgas exempelvis 

definitionen i artikel 2 c: 

 

”«flykting» , en tredjelandsmedborgare som med anledning av välgrundad fruktan för 

                                                
81 Utlänningslag (SFS 2005: 716) 4 kap. 2§ 
82 Wikrén & Sandesjö, Utlänningslagen med kommentarer, 2006, s.185 
83 Wikrén & Sandesjö, Utlänningslagen med kommentarer, 2006, s.185 
84 Eur- Lex, Rådets direktiv 2004/83/EG 
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förföljelse på grund av ras, religion, nationalitet, politisk åskådning eller tillhörighet till 

viss samhällsgrupp befinner sig utanför det land där han eller hon är medborgare och som 

inte kan eller på grund av sin fruktan inte vill begagna sig av det landets skydd, eller en 

statslös person som av samma skäl som nämnts ovan befinner sig utanför det land där han 

eller hon tidigare hade sin vanliga vistelseort och som inte kan eller på grund av sin fruktan 

inte vill återvända dit och som inte omfattas av artikel 12”85 

 

Definitionen på flykting i artikel 9 motsvarar den i Genèvekonventionen och skyddsbehövande: 

”Förföljelse 

1. Förföljelse enligt lydelsen i artikel 1 A i Genèvekonventionen måste utgöras av 

handlingar som 

a) är tillräckligt allvarliga till sin natur eller på grund av sin upprepning för att innebära en 

allvarlig överträdelse av de grundläggande mänskliga rättigheterna, särskilt de rättigheter 

från vilka det inte går att göra undantag enligt artikel 15.2 i Europeiska konventionen om 

skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, eller 

b) är en ackumulation av olika åtgärder, däribland sådana överträdelser av de mänskliga 

rättigheterna som är tillräckligt allvarliga för att påverka en individ på ett liknande sätt som 

i punkt a. 

2. Förföljelse, enligt punkt 1, kan bl.a. ta sig uttryck i 

a) fysiskt eller psykiskt våld, inklusive sexuellt våld, 

b) rättsliga, administrativa, polisiära och/eller judiciella åtgärder som i sig är 

diskriminerande eller som genomförs på ett diskriminerande sätt, […] 

f) köns- eller barnspecifika handlingar. […]”86 

 

Direktivet lyfter fram vilka omständigheter som ska finnas för att en ska betraktas som flykting eller 

alternativt skyddsbehövande. I den andra delen av direktivet regleras innebörden av internationellt 

skydd, dvs. vilka rättigheter och förmåner som den beviljade statusen innebär så som rätten till 

uppehållstillstånd och resedokument.87 

 

                                                
85 Eur- Lex, Rådets direktiv 2004/83/EG 
86 Eur- Lex, Rådets direktiv 2004/83/EG 
87 Regeringen, prop. 2004/05:170 s. 102 
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4.2.5	  Vägledande	  avgöranden	  och	  praxis	  
Under detta avsnitt beskrivs vägledande avgöranden och praxis kortfattat eftersom syftet med uppsatsen 

inte är att undersöka huruvida beslutsfattarna har gjort korrekta bedömningar i asylärendena eller inte. 

 

Genom MIG 2013:12 fastställs följande: 

 

”Asylsökande är inte i behov av internationellt skydd och kan inte vara att bedöma som 

flykting, om han eller hon, kan få ett effektivt skydd i någon del av hemlandet.”88 

 

Det är med hänvisning till MIG 2007:33 II och MIG 2008:20 MIV och MID som ska pröva om det är 

rimligt att tillämpa ett internt flyktalternativ. Oavsett om den asylsökande är att se som flykting eller 

alternativt skyddsbehövande ska prövningen om det föreligger internt flyktalternativ göras.89 Det 

föreligger inte något behov av fristad om det vid inre oroligheter inte hela landet är drabbat med 

hänvisning till prop. 1996/97:25 s. 101 och MIG 2013:2. 90  Vad gäller bevisbördan och internt 

flyktalternativ gäller följande att MIV genom MIG 2009:4 samt MIG 2013: 2 har bevisbördan för att det 

finns ett rimligt och relevant internt flyktalternativ.91   

 

4.3.6	  Vägledande	  avgöranden	  
De tre asylärenden som jag analyserar är även vägledande avgöranden. Under detta avsnitt 

sammanfattas de med citat från Domstolsväsendets rättsinformation eftersom de i nästa avsnitt beskrivs 

mer utförligt.   

 

UM7851-10/ MIG 2011:8. Om en kvinna som fött ett utomäktenskapligt barn i Somalia och förföljs 

därför av manliga släktingar beslutar MiÖD följande:  

 

”En kvinna har gjort sannolikt att hon hyser en välgrundad fruktan för att utsättas för 

övergrepp. Hennes möjligheter att få ett effektivt skydd i den del av hemlandet där hon är 

hemmahörande har bedömts som i det närmaste obefintliga och flyktinggrundande 

förföljelse på grund av kön har ansetts föreligga. Vid bedömningen av om det funnits ett 

rimligt internt flyktalternativ har beaktats att hon har anknytning även till en annan del av 

                                                
88 Lagen.nu, Utlänningslag kommentarer 
89 Prop. 2009/10:31 s. 135 samt MIG 2007:9. 
90 Lagen.nu, Utlänningslag kommentarer 
91 Lagen.nu, Utlänningslag kommentarer 
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hemlandet och att den förföljelse som gör att hon är att betrakta som flykting i första hand 

utgår från hennes manliga nätverk där.”92 

 

UM3367-10/ MIG2011:6. Gällande ett par (minderåriga) där båda är kurder från Irak ansökte om asyl i 

Sverige då de haft en utomäktenskaplig relation som inte accepterats av familjerna gör MiÖD följande 

bedömning: 

 

”I mål om uppehållstillstånd där sökandena åberopat skyddsbehov gentemot övergrepp 

som begås i "hederns namn" har sökandena bedömts sakna möjligheter att få ett effektivt 

skydd av myndigheterna i hemlandet.”93 

 

UM1042-08/ MIG 2008:39. Gällande en kvinna från Albanien som sökt asyl i Sverige med anledning av 

hot om våld från sin före detta make bedömer MiÖD följande:  

 

”När myndigheternas ovilja att bereda en enskild skydd från misshandel av f.d. make beror 

på sociala och kulturella strukturer och det förhållandet att den enskilda är en kvinna, har 

flyktinggrundande förföljelse på grund av kön ansetts föreligga. Ett rimligt internt 

flyktalternativ har bedömts tillräckligt, eftersom den enskilda kunnat erbjudas 

myndigheternas skydd i en annan del av hemlandet även om hon saknade social förankring 

där, då hon inte vid ett återvändande skulle komma att mötas av otillbörliga umbäranden ur 

humanitär synvinkel.”94 

5.	  Empiri-‐	  Asylärenden	  
Under detta avsnitt beskrivs de asylärenden som är till grund för uppsatsens analys.  

5.1	  MIG	  2008:3995	  
En kvinna från Albanien sökte asyl i Sverige med anledning av hot om våld från sin före detta make. 

Bakgrunden till detta är att hon tillsammans med sina barn under flera år blivit utsatta för våld utan att få 

hjälp från lokala myndigheter. Dessa myndigheter har istället hånat henne. Kvinnan menade att hon 

tillsammans med sina barn inte kan känna sig trygga i hemlandet. MiÖD bedömer ärendet som följande: 

 

                                                
92 Domstolsväsendets rättsinformation, Vägledande avgöranden: UM7851-10/ MIG 2011:8 
93 Domstolsväsendets rättsinformation, Vägledande avgöranden: UM3367-10/ MIG2011:6  
94 Domstolsväsendets rättsinformation, Vägledande avgöranden: UM1042-08/ MIG 2008:39 
95 MIG 2008:39, Migrationsöverdomstolen, 2008-11-21 
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”När myndigheternas ovilja att bereda en enskild skydd från misshandel av f.d. make 

beror på sociala och kulturella strukturer och det förhållandet att den enskilda är en 

kvinna, har flyktinggrundande förföljelse på grund av kön ansetts föreligga. Ett rimligt 

internt flyktalternativ har bedömts tillräckligt, eftersom den enskilda kunnat erbjudas 

myndigheternas skydd i en annan del av hemlandet även om hon saknade social 

förankring där, då hon inte vid ett återvändande skulle komma att mötas av otillbörliga 

umbäranden ur humanitär synvinkel.”96 

 

Den 26 oktober 2007 avslog MIV kvinnans ansökan med hänvisning till internt flyktalternativ, kvinnan 

överklagade sitt ärende vidare till MID i Göteborg som biföll överklagandet med följande:  

 

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

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

eller kulturella strukturer. Av landrapporteringen som har åberopats i målet framgår att de 

kulturella strukturerna i norra Albanien i många fall gör det svårt för kvinnor att erhålla 

myndigheternas skydd vid förekomst av våld i hemmet. A har på ett trovärdigt sätt 

berättat om hur hon förgäves har försökt att få hjälp av polisen i hemstaden. Även om 

polisens verksamhet enligt den landrapportering som har åberopats av Migrationsverket 

har förbättrats är det samtidigt sannolikt utifrån landrapporteringen att polisens 

bemötande gentemot A haft sin grund i sociala och kulturella strukturer. Hon får därför 

anses ha gjort sannolikt att hon inte kan erhålla skydd av myndigheterna i den egna 

hemstaden och inte heller i norra delen av Albanien där dessa kulturella strukturer uppges 

vara särskilt tydliga. Hon hyser därför en välgrundad fruktan för att utsättas för nya 

övergrepp från sin före detta make om hon återvänder dit.”97 

 

MIV överklagade ärendet vidare till MiÖD med hänvisning till att det numera i Albanien går att få 

skydd från hot och kränkningar, det fanns alltså en förmåga såväl som vilja från staten att skydda 

individen. MIV menade också att det fanns ett internt flyktalternativ för kvinnan som både är möjlig, 

relevant och rimlig. MIV formulerade sig på följande sätt i sin överklagan: 

 

”Albanien deltar i ett stabiliserings- och associationsavtal med EU. Landet har tillträtt 

centrala konventioner beträffande bl.a. avskaffande av diskriminering mot kvinnor. 
                                                
96 MIG 2008:39, Migrationsöverdomstolen, 2008-11-21 
97 Lagen.nu MIG: 2008:39  
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Landet har också tillträtt den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga 

rättigheterna och de grundläggande friheterna, vilket innebär att medborgarna har tillgång 

till Europadomstolen till skydd för sina mänskliga rättigheter. Av i målet ingivna 

landrapporter framgår att situationen i Albanien inte är sådan att kvinnor inte kan få 

skydd. Migrationsdomstolen menar att de kulturella strukturerna i norra Albanien i 

många fall gör det svårt för kvinnor att erhålla myndigheternas skydd vid förekomst av 

våld i hemmet. Denna bedömning kan enligt Migrationsverkets uppfattning inte anses 

innebära att myndigheterna saknar vilja och förmåga att ge skydd. Det bör framhållas att 

något fullständigt skydd mot enskilda kriminella handlingar inte kan garanteras vare sig i 

Albanien eller i andra länder. A har inte gjort sannolikt att hon på annan ort i Albanien, 

än det område som hon kommer från, skulle utsättas för någon särbehandling i 

förhållande till andra kvinnor i motsvarande situation på den orten.”98 

 

Migrationsöverdomstolens beslut och bedömning  
 
Inledningsvis konstaterade MiÖD att familjens behov av skydd ska prövas mot hela Albanien. De 

uppgifter om våld och övergrepp samt det bristande skyddet från lokala myndigheter som kvinnan 

lämnat ansågs av domstolen vara trovärdiga. Domstolen ansåg att kvinnan kunde anses ha en 

välgrundad fruktan för att förföljas på grund av sitt kön och kan ha skäl till flyktingskap genom 4 kap 1§ 

UtlL och artikel 7.2 i Skyddsgrundsdirektivet.  

 

MiÖD resonerade på följande vis: 

 

”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. Statens 

oförmåga kan bero på t.ex. resursbrist eller ineffektivitet, vilket inte kan knytas till någon 

förföljelsegrund. Den utsatte är då inte en flykting i lagens mening. En person, som 

riskerar att bli utsatt av enskilda för förföljelse på grund av kön, vägras emellertid i vissa 

fall skydd i hemlandet som en uppenbar följd av rådande politiska, sociala, religiösa eller 

kulturella strukturer, vilka i detta sammanhang får sägas innefatta det som benämns 

könsmaktsstruktur. I sådana fall kan personen vara att betrakta som flykting. Om landets 

myndigheter genom att inte heller vidta nödvändiga åtgärder för att åstadkomma 

efterlevnad, i realiteten accepterar övergreppet har kvinnan ingen faktisk möjlighet att 

                                                
98 Lagen.nu MIG: 2008:39 



33 
 

erhålla statens skydd mot förföljelsen. Likaså är mannens rätt att utöva makt över 

kvinnan i vissa kulturer en så obestridd och grundläggande del av samhällsstrukturen att 

det är omöjligt för kvinnan att få statens skydd mot våld och frihetsinskränkningar eller 

hedersrelaterade repressalier från män i hennes anhörigkrets (prop. 2005/06:6 s. 28).”99 

 

Däremot konstaterades att behovet av ett internationellt skydd inte föreligger om det i någon del av 

hemlandet saknas välgrundad fruktan för förföljelse eller att det finns en verklig risk för familjen att lida 

allvarlig skada i samband med att familjen bosätter sig i den delen av landet. Domstolen fastslog att det 

därför fanns en möjlighet till för ett internt flyktalternativ genom Artikel 8 Skyddsgrundsdirektivet och 

Artikel 91 UNHCR:s handbok. Dessutom konstaterade domstolen genom befintlig landinformation att 

myndigheterna i Albanien generellt sett kan erbjuda ett effektivt skydd mot förföljelse och att det inte 

finns några hinder för kvinnan att röra sig fritt inom landet. Domstolen gjorde också bedömningen att 

det inte heller fanns tillräckliga skäl för att bevilja familjen uppehållstillstånd genom 5 kap 6§ UtlL om 

synnerligen ömmande omständigheter. 

 

MiÖD biföll MIV överklagande och upphävde MID:s beslut100 med följande motivering: 

 

”Kravet på avsaknad av hemlandets skydd och frågan om det finns ett s.k. internt 

flyktalternativ ska bedömas på samma sätt oavsett vilken grund för förföljelse som är 

aktuell. Det interna flyktalternativet, dvs. att den enskilde kan få skydd på en annan plats 

i hemlandet, är en internationellt vedertagen princip. För att intern flykt ska bli aktuell 

som alternativ till flyktingskapet måste den enskilde ha tillgång till ett effektivt skydd 

mot förföljelse i hemlandet. Därutöver måste han eller hon också ha en realistisk 

möjlighet till försörjning och förutsättningar att leva på ett sätt som inte innebär onödigt 

lidande eller umbäranden (prop. 2005/06:6 s. 28). För att ett sådant alternativ ska kunna 

användas krävs dock inte att det finns arbete för alla som återvänder. Däremot ska rätten 

att skaffa sig ett arbete finnas genom att man kan registrera sig och mottas i landet (jfr 

MIG 2007:33 II). Skulle den som återvänder mötas av otillbörliga umbäranden ur 

humanitär synvinkel är det dock inte rimligt att hänvisa till ett internt flyktalternativ (jfr 

MIG 2008:20). Av utredningen i målet framgår att A inte har någon social förankring i 

andra delar av Albanien än den norra och att hon saknar yrkesutbildning men att hon har 

gymnasieutbildning. Dessa omständigheter medför inte att det inte kan anses rimligt att 
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hon återvänder till en annan del av Albanien än den norra. Inte heller i övrigt har några 

omständigheter framkommit som av humanitära skäl skulle leda till en annan slutsats.”101 

 

5.2	  MIG	  2011:6102	  
Ett par (minderåriga) där båda är kurder från Irak ansökte om asyl i Sverige då de haft en 

utomäktenskaplig relation som inte accepterats av familjerna. Flickan var även bortlovad till en kusin 

och paret tilläts därför inte gifta sig. Paret har hotats till livet av flickans familj och har hållit sig gömda 

för att inte flickan ska tvingas gifta sig. De har inte sökt skydd från myndigheterna då de menade att de 

inte skulle fått skydd eftersom flickans far innehar en hög position i samhället och tillhör en mäktig klan. 

MiÖD bedömer ärendet som följande: 

 
”I mål om uppehållstillstånd där sökandena åberopat skyddsbehov gentemot övergrepp 

som begås i ”hederns namn” har sökandena bedömts sakna möjligheter att få ett effektivt 

skydd av myndigheterna i hemlandet.”103 

 

Den 29 oktober 2009 avslog MIV parets ansökan med hänvisning till bristande trovärdighet i deras utsaga. 

MID hänvisade bland annat till följande brister i deras trovärdighet genom: 

”Omständigheten att A försökt styrka sin identitet med falska handlingar inverkar även 

negativt på hans möjligheter att göra sitt anförda skyddsbehov sannolikt, då hans 

allmänna trovärdighet kan ifrågasättas. Vad beträffar A:s asylberättelse är den vag och 

knapphändig. Han har anfört att han och B är vigda. Migrationsverket konstaterar att 

det inte finns något vigselbevis till stöd för den anförda vigseln de emellan. Det 

framstår även som märkligt att A, som enligt egen uppgift är minderårig, tillsammans 

med en minderårig flicka tillåts vigas på det sätt som beskrivs utan föräldrars 

godkännande. Det kan inte anses klarlagt vem som har skjutit mot honom eller varför. 

Oaktat detta, konstaterar Migrationsverket att behovet av skydd mot B:s familj i första 

hand ska tillgodoses av myndigheterna i den kurdstyrda regionen i Irak. 

B:s asylberättelse är vag och detaljfattig. Hon har bl.a. lämnat oklara tidsangivelser för 

när hon lämnade sin familj, när giftermålsanbuden inträffade samt avseende 

beskjutningen mot A. Migrationsverket finner att B inte gjort sannolikt att fadern har 
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sådan makt och inflytande i det kurdiska samhället som hon gör gällande eller att 

myndigheterna i den kurdstyrda regionen i Irak på grund av faderns ställning skulle 

sakna vilja och förmåga att skydda henne. Oaktat detta konstaterar Migrationsverket 

att behovet av skydd i förhållande till B:s familj i första hand ska tillgodoses av 

myndigheterna i den kurdstyrda regionen i Irak.”104 

MIV grundar även beslutet på den landinformation som finns om den kurdstyrda delen av norra Irak: 
 

”Med hänsyn till redovisad landinformation bedömer verket att myndigheterna i den 

kurdstyrda regionen har både vilja och förmåga att ingripa mot enskilda som begått eller 

avser att begå kriminella handlingar. A och B har enligt egna uppgifter vistats mer än ett 

års tid i den kurdstyrda regionen i Irak efter att de rymt hemifrån. De har inte vid något 

tillfälle under denna tid vänt sig till myndigheterna eller andra statliga eller icke statliga 

institutioner för att erhålla skydd och hjälp och har således inte uttömt möjligheterna att få 

skydd och hjälp från de inhemska myndigheterna. De har därmed inte gjort allt det som 

måste krävas av en asylsökande innan internationellt skydd åberopas. A och B har inte 

förmått göra sannolikt att myndigheterna skulle sakna vilja eller förmåga att bereda de 

skydd för det fall de skulle vara i behov av det. Med hänsyn härtill samt redovisad 

landinformation, finner Migrationsverket vid en samlad bedömning att de inte gjort 

sannolikt att de är i behov av internationellt skydd. Eftersom det inte finns någon annan 

grund för att ge A och B uppehållstillstånd ska deras ansökningar avslås och de utvisas från 

Sverige.”105 

 

Beslutet överklagades till MID som konstaterade att de sökande inte kunde betraktas som flyktingar 

utan som alternativt skyddsbehövande. MID framhävde att de båda var trovärdiga och får anses ha gjort 

det sannolikt att de har grundad anledning att tro att de riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld eller 

andra övergrepp om de återvänder till hemlandet. MID som beviljade paret uppehållstillstånd genom 4 

kap 2§ punkt 1 om alternativt skyddsbehövande och med hänvisning till följande: 

 

”A måste vid en sammantagen bedömning av vad som framkommit om hans identitet 

anses ha gjort vad som kan krävas av honom för att göra sin identitet sannolik. 

Migrationsverket kan inte anses ha visat med tillräcklig styrka att 

identitetshandlingarna är förfalskade. Han ska därför betraktas som minderårig. Av 
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aktuell och tillgänglig landinformation framgår att "hedersrelaterad" brottslighet är ett 

allvarligt och utbrett problem i KRG-området (Kurdistan Regional Government Area 

of Iraq). Migrationsdomstolen anser att det inte kan hävdas att det finns ett effektivt 

skydd att tillgå för en person som anför "hedersrelaterad" förföljelse. De skäl som A 

och B anfört kan inte hänföras till grunderna för flyktingskap, varför de inte är att 

betrakta som flyktingar. Deras uppgifter måste anses som trovärdiga och deras 

berättelser är oförändrade under asylprövningens gång. Det finns grundad anledning 

att anta att de löper risk att utsättas för skyddsgrundande behandling om de återvänder 

till hemlandet. De ska därför beviljas uppehållstillstånd som alternativt 

skyddsbehövande enligt 4 kap. 2 § utlänningslagen (2005:716). De ska beviljas status 

som alternativt skyddsbehövande.”106 

 

I detta beslut var ordföranden (juristdomaren) skiljaktigt med hänvisning till bristande trovärdighet. 

MIV överklagade MID beslut och anförde att paret inte har visat att de lokala myndigheterna i norra 

Irak inte kan erbjuda de ett tillräckligt skydd mot hedersrelaterat våld. Paret menade att något sådant 

skydd inte fanns tillgängligt.107 

 

Migrationsöverdomstolens beslut och bedömning  
 

MiÖD redogjorde inledningsvis för betydelsen av Artikel 7 Skyddsgrundsdirektiven samt omfattande vad 

gäller landinformationen om norra Irak som rör hedersrelaterat våld och vilka möjligheter som finns för 

skydd: 

”Enligt Migrationsöverdomstolens bedömning ger den landinformation som tillförts 

målen inte någon entydig bild när det gäller möjligheten att få skydd i KRG-området 

mot övergrepp som begås i "hederns namn". Det har framkommit bl.a. att s.k. 

hedersmord, till skillnad från vad som är fallet i övriga delar av Irak, jämställs med 

andra mord när det gäller straffmätning, att våld mot kvinnor inte längre är ett 

tabubelagt ämne i området och att befolkningen där i ökad omfattning anser att s.k. 

hedersmord inte kan accepteras. Vidare har uppgetts att skapandet av de s.k. 

polisdirektoraten, som är specialiserade på våld mot kvinnor, har lett till att 

anmälningarna om övergrepp mot kvinnor ökat. Det finns ett antal skyddade boenden 
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för kvinnor. Samtidigt har framgått att antalet s.k. hedersmord har ökat och fortfarande 

utgör ett allvarligt problem. Många ärenden slutar med att inget straff utdöms och de 

flesta kvinnor som riskerar att bli offer för sådana mord vill inte göra en anmälan till 

polisen av rädsla för vedergällning eller att dra skam över familjen. En del poliser kan 

eller vill inte vidta erforderliga åtgärder när de ställs inför ärenden som rör våld mot 

kvinnor. Vidare har framgått att de skyddade boenden för kvinnor som finns främst 

drivs genom privata initiativ, varför dessa inte ingår som en del av det skydd 

myndigheternas kan antas erbjuda. 

Den tillgängliga landinformationen ger sammantaget en bild av att det finns 

möjligheter att få skydd av myndigheterna i KRG-området i Irak för de som hotas av 

övergrepp begångna i "hederns namn". Situationen synes dock mycket skör och det är 

därför inte möjligt att generellt uttala att skyddet uppnår en sådan nivå att man 

regelmässigt kan utgå från att det finns ett effektivt skydd mot sådana övergrepp. Ett 

skäl som kan tala mot att ett effektivt skydd kan ges är om den som hotar med våld av 

detta slag tillhör en stark och mäktig klan med stort inflytande även på 

myndighetsnivå. Det måste därför göras en bedömning utifrån omständigheterna i det 

enskilda fallet av om skyddet är effektivt.”108 

Vad gäller de lokala myndigheternas förmåga och vilja att erbjuda de sökande ett effektivt skydd i 

hemlandet konstaterar därmed MiÖD att det av landinformationen visserligen framgår att det finns 

skydd mot brott i ”hederns namn” men att skyddet är skört. Det var därför inte möjligt för domstolen att 

garantera att det skydd som finns tillgängligt är av sådan nivå för att den ska anses vara effektiv. 

Domstolen menar därför att individuella bedömningar av läget behöver göras i varje fall. Domstolen tog 

i detta ärende hänsyn till den position som flickans far har i samhället, att det inte är tillräckligt klarlagt 

huruvida unga flickor i norra Irak kan skyddas från föräldrars övergrepp samt de begränsade möjligheter 

att skydda män som utsätts för hedersvåld. Domstolen tog även hänsyn till att paret var minderåriga och 

att det inte kan anses vara rimligt att begära att de skulle ha sökt de lokala myndigheternas skydd, eller 

att det eventuella skyddet skulle vara tillräckligt effektivt. Domstolen konstaterade även att internflykt 

inte var ett rimligt alternativ och fann därmed att de sökande är alternativt skyddsbehövande enligt 4 kap. 

2§ UtlL första stycket.  MiÖD avslog därmed MIV överklagan och beviljade paret permanent 

uppehållstillstånd.109 

 
                                                
108 Lagen.nu: MIG 2011:6, Migrationsöverdomstolen, 2011-03-09 
109 Lagen.nu: MIG 2011:6, Migrationsöverdomstolen, 2011-03-09 



38 
 

5.3	  MIG	  2011:8110	  
I ärendet gällande en kvinna som fött ett utomäktenskapligt barn under år 2002 i Kismayo, Somalia och 

har hotats till livet av sin släkt som anser att hon har kränkt sharialagarna och dragit skam över familjen 

beslutar MiÖD följande: 

 
”En kvinna har gjort sannolikt att hon hyser en välgrundad fruktan för att utsättas för 

övergrepp. Hennes möjligheter att få ett effektivt skydd i den del av hemlandet där hon 

är hemmahörande har bedömts som i det närmaste obefintliga och flyktinggrundande 

förföljelse på grund av kön har ansetts föreligga. Vid bedömningen av om det funnits 

ett rimligt internt flyktalternativ har beaktats att hon har anknytning även till en annan 

del av hemlandet och att den förföljelse som gör att hon är att betrakta som flykting i 

första hand utgår från hennes manliga nätverk där.”111 

 

Kvinnan födde ett utomäktenskapligt barn under år 2002 i Kismayo området i Somalia där hon själv var 

uppvuxen. När kvinnan talat om för fadern till barnet att hon blivit gravid lämnade han henne. Kvinnan 

har två halvbröder och familjen tillhör Ashraf klanen som utmärker sig för i sin religiositet. När 

kvinnans ena halvbror fått veta att hon har fött ett utomäktenskapligt barn försöker denne att mörda 

henne genom att hugga henne med en kniv i halsen och benet. Kvinnan kunde med hjälp av grannar ta 

sig till sin moster i ett annat område Bureo (Somaliland), hennes moster och morbror försökte få de 

manliga släktingarna där att inte bestraffa henne men de lyckades inte med det. Detta för att flera av de 

ansåg att kvinnan brutit mot sharialagstiftningen och att hon ska straffas genom att stenas till döds för att 

hon dragit skam över familjen. Kvinnan flyttade därefter till en by utanför Kismayo och under 2009 fick 

hon veta att familjen med hjälp av Al Shabaab letat efter henne i området där hon tidigare bodde. 

Kvinnan kunde med hjälp av sin moster lämna landet.112 

 

MIV avslog kvinnans ansökan med hänvisning till att de inte ansåg att hon gjort det sannolikt att det 

fanns en risk för förföljelse eller annan skyddsgrundande behandling om hon återvände till hemlandet. 

Vidare menade MIV också att kvinnans berättelse var oklar vad gäller de orter där hon bott och att det 

inte heller verkade trovärdigt att hennes släktingar flera år senare skulle komma och leta efter henne. De 

vidhöll också att de hot som kvinnan lyft fram är andrahandsuppgifter.113  
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Kvinnan överklagade vidare till MID som avslog hennes överklagan, domstolen anförde bland annat 

följande: 

 

”A får anses ha gjort sannolikt att hon har fött ett utomäktenskapligt barn i Bureo år 

2002, att hon i anslutning till detta blivit knivhuggen på det sätt hon gjort gällande och 

att hon därefter lämnat Somaliland för att bosätta sig i byn Halima Adde. Hon har 

emellertid inte råkat ut för någonting efter det att hon lämnat Bureo år 2002. Hon har 

inte ens träffat någon av de som hon gör gällande söker efter henne sedan år 2002. De 

uppgifter hon har lämnat om att hon under år 2009 ska ha eftersökts i Kismayo är 

endast andrahandsuppgifter. Detsamma gäller vad hon har anfört om att vissa av 

männen som söker efter henne ska ha kopplingar till Al Shabaab. Hon har inte lämnat 

någon rimlig förklaring till varför de som hon uppger söker efter henne ska ha kommit 

till Kismayo först under år 2009, trots att de redan år 2002 synes ha haft vetskap om 

att hon hade en moster i Kismayo. Enligt migrationsdomstolens mening kan A, med de 

uppgifter hon har lämnat, sammantaget inte anses ha gjort sannolikt att det efter de år 

som förflutit sedan år 2002 fortfarande skulle finnas en konkret och aktuell hotbild 

mot henne och hon har därmed inte gjort sannolikt att hon hyser en välgrundad fruktan 

för förföljelse eller att det finns grundad anledning att anta att hon om hon återvänder 

till hemlandet skulle löpa risk att utsättas för skyddsgrundande behandling eller 

bestraffning. Det råder inte en inre väpnad konflikt i Bureo eller i Kismayo med 

omnejd. A är därför inte att anse som flykting eller alternativt skyddsbehövande. Hon 

är heller inte att anse som övrig skyddsbehövande och kan inte beviljas 

uppehållstillstånd på annan grund.”114 

 

Även MID hänvisade till att kvinnan mottagit andrahandsuppgifter vad gäller den sökningen efter henne 

i Kismayo området under 2009. Domstolen menade därför att kvinnan inte har kunnat ge någon rimlig 

förklaring till varför halvbröderna först uppsökte henne igen under 2009 och att hon på så vis inte heller 

kunnat göra sannolikt att det finns en verklig och aktuell hotbild mot henne. MID avslog därför 

kvinnans överklagan.115 Kvinnan överklagade beslutet till MiÖD till stöd för sitt överklagande anförde 

kvinnan följande: 

 

”Hon har genomgående berättat en och samma historia och hon har vidhållit även de 
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uppgifter som såväl Migrationsverket som migrationsdomstolen har ifrågasatt. Detta - 

tillsammans med att hennes berättelse innehåller unika detaljer - gör att hennes 

uppgifter är trovärdiga och att hon har gjort sannolikt att hon hyser en välgrundad 

fruktan för förföljelse i hemlandet.”116 

 

Vid den muntliga förhandlingen berättade kvinnan att det finns en risk att hennes dotter dödas 

av ”hedersskäl”, kvinnan tydliggör också att hon inte har kunnat åberopa förstahandsinformation då 

detta hade kunnat medföra döden i ett möte med släktingarna som sökt henne. Kvinnan anförde bland 

annat följande:  

 

”Det framgår av rapporteringen att det inte är accepterat med utomäktenskapliga 

sexuella förbindelser och att Al Shabaab försöker upprätthålla sharialagarna i landet, 

vilket bl.a. innebär att utomäktenskapliga förbindelser ska föranleda piskstraff eller 

stening till döds. Traditionellt är det kvinnans manliga släktingar som har ansvaret för 

att kvinnan skyddas. I förevarande fall är det dock hennes manliga släktingar som 

hotar henne, vilket medför att det över huvud taget inte finns skydd för henne i 

hemlandet. Migrationsdomstolen menar att hon inte har lämnat någon rimlig 

förklaring till varför de som söker efter henne har kommit till Kismayo först under år 

2009. Hon har hållit sig gömd för de manliga släktingarna och varit bosatt i en liten by 

utanför Kismayo. Hon har via sin moster fått reda på att de manliga släktingarna - som 

även fått stöd av Al Shabaab - kommit till Kismayo under år 2009 och då har hon flytt 

från hemlandet. Det finns inte något rimligt internt flyktalternativ för henne. Hon har 

tidigare flytt till den by där hon bott i sju år och där hon varit skyddad av sin moster 

och hennes man. Då även mostern och hennes familj utsatts för repressalier av Al 

Shabaab kan hon inte erhålla skydd från de. Migrationsverket bestred överklagan och 

anförde att kvinnans klantillhörighet och hemvist inte kunnat säkerställas och därför 

bör hennes asylskäl prövas mot hela Somalia. Vidare ansåg också verket att kvinnan 

har möjlighet att vistas i Somaliland då läget där bedöms som stabilt och svåra 

motsättningar råder inte där.”117 

 
Migrationsöverdomstolens beslut och bedömning  
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Till skillnad från MIV och MID fokuserar MiÖD på att kvinnan har gjort sin bakgrund, klantillhörighet 

och hemvist sannolika. Därmed sker den prövning som görs gentemot Kismayo området. MiÖD har i en 

tidigare dom fastställt att det pågår en inre väpnad konflikt i området och utifrån detta ska kvinnan 

betraktas som alternativt skyddsbehövande om hon inte har möjlighet till internflykt. MiÖD anser också 

att kvinnans berättelse är trovärdig och sannolik, genom att den inte har förändrats genom ärendets gång 

och att hon vid den muntliga förhandlingen gett de intryck att berättelsen är självupplevd. Domstolen 

menar att i och med att kvinnan gjort det sannolikt att hon riskerar att utsättas för övergrepp av manliga 

släktingar om hon återvänder till området eftersom hon brutit mot de normer som är gällande och att det 

nästintill är omöjligt att få ett effektivt skydd i detta område har kvinnan rätt till skydd som flykting på 

grund av sitt kön. Under förutsättning att hon inte kan få skydd i någon annan del av Somalia.118 

 

MiÖD har i en tidigare dom bedömt säkerhetsläget i Somaliland och Puntland som acceptabel nivå, 

därför skulle det vara möjligt för asylsökande utan individuella skyddsskäl att återvända dit. Kvinnan 

har i det här fallet anknytning till Somaliland, däremot är anknytningen det manliga nätverk som hon är 

i behov av skydd från. Myndigheterna har även visat sig ovilliga till att tillgodose ett skydd för henne. 

Domstolen konstaterar därmed att det inte är möjligt för kvinnan att söka skydd i Somaliland och 

eftersom hon saknar någon form av anknytning till Puntland finns inget internt flyktalternativ.119 

Kvinnan beviljas permanent uppehållstillstånd och såväl MID som MIV beslut upphävs.120 

6.	  Analys	  
 
I detta avsnitt analyseras asylärendena utifrån de faktorer och argument som hänförs i besluten för 

rättsfallen som redovisats i tidigare avsnitt. Avsnittet har som syfte att lyfta fram vilka faktorer och 

argument som är avgörande för Migrationsverket, Migrationsdomstolarna och 

Migrationsöverdomstolens bedömningar i asylärenden som gör anspråk på skyddsgrunden könsrelaterad 

förföljelse utifrån Freedmans och Crawleys perspektiv på genus, asyl och flyktingskap samt Dworkins 

teori om mänskliga rättigheter, lag och moral. 

                                                
118 European Database of asylum law, MIG 2011:8 
119 European Database of asylum law, MIG 2008:39 
120 European Database of asylum law, MIG 2008:39 
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6.1	  MIG	  2008:39121	  

6.1.1	  Avgörande	  faktorer	  för	  asylärendets	  beslut	  
I ärendet MIG 2008:39 som handlar om en kvinna från Albanien som blivit misshandlad av sin f.d. 

make argumenterar MIV för ett avslag de menar att kvinnan har en rimlig möjlighet till internt 

flyktalternativ. De faktorer som åberopas av MIV för att avslå kvinnans ansökan sammanfattas som 

följande:  

 

”När myndigheternas ovilja att bereda en enskild skydd från misshandel av f.d. make 

beror på sociala och kulturella strukturer och det förhållandet att den enskilda är en 

kvinna, har flyktinggrundande förföljelse på grund av kön ansetts föreligga. Ett rimligt 

internt flyktalternativ har bedömts tillräckligt, eftersom den enskilda kunnat erbjudas 

myndigheternas skydd i en annan del av hemlandet.[…]”122 

 

MIV lyfter fram sociala och kulturella strukturer som tyder på att det finns en medvetenhet om de 

normer som är kopplade till att kvinnan förföljs och att myndigheterna saknar vilja att skydda henne. Att 

kvinnan har blivit misshandlad av sin f.d. make och nekas asyl menar jag hamnar i den kategori som 

Crawley och Freedman kallar den privata sfären och som ses som mer feminin och leder till ett 

osynliggörande av den förföljelse som kvinnan utsätts för genom så väl lagen och inom politik.123 

Osynliggörandet blir framför allt tydligt i MIV:s anförande att Albanien deltar i ett stabiliserings- och 

associationsavtal med EU och att landet har tillträtt det vill säga börjat arbeta med rättigheterna och 

skydden som avses i konventioner, exempelvis avskaffande av all form av diskriminering mot kvinnor 

samt europeiska konventionen. MIV belyser även landinformation som påvisar att situationen i 

Albanien inte är som sådan att kvinnor inte kan få skydd. MIV framhäver även att de inte uppfattar att 

det finns en ovilja eller oförmåga från myndigheterna att ge skydd. Slutligen framför MIV att ett 

fullständigt skydd mot enskilda kriminella handlingar inte kan garanteras vare sig i Albanien eller i 

något annat land. Jag tolkar det som MIV kallar för en ”enskild kriminell” handling inte enbart som ett 

uttryck för en individ som exempelvis förföljer eller en privat angelägenhet. Den ”enskilda kriminella” 

handling menar jag bör ses som en del av en större struktur och ideologi där kvinnor inte har samma 

tillgång till politisk, ekonomisk eller social makt. Genom att hänvisa till en ”enskild handling” 

osynliggör MIV dels kvinnans behov av skydd samt de bakomliggande strukturerna.  

                                                
121 MIG 2008:39 Migrationsöverdomstolen, 2008-11-21 
122 MIG 2008:39 Migrationsöverdomstolen, 2008-11-21 
123 Freedman, Gendering the international asylum and refugee debate, 2007, s. 17-18 samt Crawley, 
Refugee and gender Law and process, 2001, s. 17 
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MIV använder även argumentet att Albanien tillrätt olika konventioner för att säkerställa skydd i teorin 

men kan inte försäkra sig om vad som händer i praktiken, de avfärdar också de kulturella strukturerna 

som kan göra det svårt för kvinnan att erhålla skydd. Jag vill framhäva att våld mot kvinnor måste sättas 

i ett större sammanhang som ett generellt fenomen som därmed också ska erkännas som sådant. De 

kulturella strukturerna som avfärdas av MIV genom att kvinnan kan söka skydd i en annan del av landet 

tyder på ett synssätt om att mänskliga rättigheter inte är universella utan bundna till en plats och dit 

hänvisas kvinnan genom internt flyktalternativ. En annan viktig aspekt av detta är att de argument som 

kvinnan hänvisar till avfärdas genom en slags tro att delar av Albanien dock inte den norra tillhör en 

europeisk kultur. Delar av Albanien tillskrivs en slags civiliserad kultur som mer benägen att skydda 

brott mot kvinnor. I enlighet med Crawley vill jag framhäva att det finns fundamentala problem med 

synssättet att mänskliga rättigheter inte är universella utan ses i relation till den kultur som rättigheterna 

ska appliceras på, detta kan verka som exkluderande av kvinnors skydd. Samtidigt menar jag att det 

reproducerar en bild av europeiska länder som mer civiliserade än andra med några undantag som 

kopplas samman med kulturella strukturer.  

 

MiÖD framhåller följande faktorer för att hänvisa kvinnan till internt flyktalternativ:  

 

”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. Statens oförmåga 

kan bero på t.ex. resursbrist eller ineffektivitet, vilket inte kan knytas till någon 

förföljelsegrund. Den utsatte är då inte en flykting i lagens mening.[…]”124  

 

MiÖD:s argument att statens oförmåga kan bero på resursbrist eller ineffektivitet osynliggör de 

bakomliggande strukturerna till vad statens oförmåga beror på. Kan ineffektivitet och avsaknad av 

resurser bero på att våld mot kvinnor exempelvis inte är en prioriterad fråga politiskt sett?  

MiÖD framhäver att kvinnan inte är en flykting i lagens mening, detta menar jag tyder på den 

rättspositivistiska tolkningen av lagen som inte ger något utrymme att diskutera de moraliska aspekterna 

av beslutet som jag återkommer till i analysens tredje fråga. 

 

                                                
124 Lagen.nu MIG 2008:39 
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6.1.2	  Asylärendet	  i	  relation	  till	  mänskliga	  rättigheter	  och	  genus	  
MID biföll kvinnans asylansökan med hänvisning till att förföljelse inom den privata sfären kan utgöra 

en grund till flyktingskap:  

 

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

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

eller kulturella strukturer […] Även om polisens verksamhet enligt den landrapportering 

som har åberopats av Migrationsverket har förbättrats är det samtidigt sannolikt utifrån 

landrapporteringen att polisens bemötande gentemot A haft sin grund i sociala och 

kulturella strukturer. Hon får därför anses ha gjort sannolikt att hon inte kan erhålla skydd 

av myndigheterna i den egna hemstaden och inte heller i norra delen av Albanien där 

dessa kulturella strukturer uppges vara särskilt tydliga. Hon hyser därför en välgrundad 

fruktan för att utsättas för nya övergrepp från sin före detta make om hon återvänder 

dit.”125 

 

I resonemanget som förs av MID kopplas förföljelse samman med att det är kvinnor och att dessa 

kvinnor i många fall har svårt att erhålla skydd från myndigheterna i Albanien, MID framhäver och 

tydliggör genusaspekten i ärendet. Vidare anser jag att MID framhäver att den privata sfären kopplas 

samman med kvinnor och kan tyda på att det finns en medvetenhet om att den privata sfären inte ses 

som ett prioriterat område för myndigheterna att erbjuda skydd. Jag uppfattar den tolkning som MID 

har gjort att de inkluderar ett perspektiv om att mänskliga rättigheter är universella vilket leder till att 

de gör den bedömning att kvinnan i avsaknad av skydd har gjort det sannolikt att hon hyser en 

välgrundad fruktan för att utsättas för nya övergrepp. MIV som överklagar ärendet till MiÖD 

framhäver perspektiv på mänskliga rättigheter i den meningen att de argumenterar för att kvinnan har 

en möjlighet till skydd i Albanien. MIV lyfter fram att Albanien har tillträtt flera centrala konventioner 

vilket bör innebära att kvinnan också i praktiken kommer att erhålla skydd. Crawley skriver som 

tidigare nämnt att det finns fundamentala problem med att inte se mänskliga rättigheter som 

universella med hänvisning till kulturella skillnader. Hon menar att detta leder till att kultur används 

för att exkludera kvinnor från skydd genom Flyktingkonventionen, jag håller delvis med om detta men 

vill även nyansera resonemanget. I detta ärende framhävs kulturella aspekter som en anledning till 

varför kvinnan inte kan garanteras erhålla skydd samtidigt argumenterar MIV för att kvinnan har en 

möjlighet till skydd i andra delar av landet. Vad händer när en applicerar ett synssätt på mänskliga 

rättigheter som universella men bortser från kulturella aspekter? Jag vill hävda att det ger samma 
                                                
125 Lagen.nu, MIG 2008:39 
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resultat det vill säga att kvinnor exkluderas från skydd utifrån Flyktingkonventionen. Om utgångsläget 

är att mänskliga rättigheter är universella som jag i detta fall antar att MIV menar, missas de kulturella 

aspekterna exempelvis att när hon sökt skydd av myndigheter hon blivit hånad och nekas hjälp. Vad är 

det som säger att kvinna i ett annat område skulle bemötas på ett annat sätt av myndigheterna om hon 

skulle fortsätta att förföljas av sin före detta make. Det blir också otydligt i ärendet hur myndigheternas 

skydd kommer att se ut. 

6.1.3	  Hur	  skulle	  andra	  perspektiv	  på	  mänskliga	  rättigheter	  och	  genus	  kunna	  tolkas	  in?	  
Med stöd av Dworkin teori menar jag att detta ärende är det som han kallar ”hard case”. Jag tolkar att de 

yrkanden som MIV hänför är av rättspositivistisk karaktär som innebär tolkning av lagen i sig. Detta blir 

tydligt när MiÖD framför argumentet att kvinnan inte är en flykting i lagens mening. Innebär detta att 

kvinnan hade kunnat anses vara en flykting i någon annan mening än lagen? Kanske möjligen en 

flykting utifrån moraliska skäl? I enlighet med Dworkins teori hade det kanske varit möjligt att göra en 

konstruktivistisk tolkning av lagen och istället utgå från överordnade principer.126 En konstruktivistisk 

tolkning innebär att skapa rättvisa genom att balansera prejudikat och principer i de fall där det finns 

tolkningsutrymme. Det innebär att vid ratificering av en konvention ska Sverige tillämpa principer om 

mänskliga rättigheter om de inte strider mot fundamentala demokratiska rättigheter. Jag menar att det 

finns ett tolkningsutrymme genom att kvinnans möjlighet till skydd inte kan garanteras som gör det 

möjligt att pröva ärendet utifrån en konstruktivistisk tolkning. Med stöd av Dworkin teori skulle 

domstolarna istället identifiera rättsprinciper som normer som skiljer sig från lagen och skapar en 

medvetenhet om rättsprinciperna. Dessa principer kommer att vara som mest betydelsefulla i ”hard 

cases” som stöd för domstolen vad gäller avgöranden som rör parternas särskilda rättigheter eller 

skyldigheter. Dworkin förespråkar den så kallade Theory- embedded approach i frågor gällande 

mänskliga rättigheter då de inte görs rättvisa genom den rättspositivistiska tolkningen av lagen eftersom 

det ofta rör sig om ”hard cases”. För att ta reda på vad som är sanningen i de anspråk som görs på lagen 

menar Dworkin att en Theory- embedded approach är lämpligt sätt att resonera och argumentera vad 

gäller ”hard cases”.127 Jag menar att detta tillvägagångssätt borde vara möjligt i ärendet. Vidare 

poängterar Dworkins teori att den rättspraxis som finns har som syfte att bygga broar mellan de 

juridiska och moraliska teorier som används för att stödja ett påstående. Dworkin menar att till en början 

ska allt befintligt material som är att tillgå sammanställas för att konstatera vilka regler som finns. 

Därefter är det domstolens tur att tolka dessa regler genom att bilda sig en uppfattning om situation, 

handling, dess betydelse samt innebörd. De motstridiga idéer som uppstår används för att balansera 

                                                
126 Dworkin, Taking rights seriously, 2005, s.160-164 
127 Dworkin, Justice in Robes, 2006, s. 50 
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regelns betydelse. Slutligen ska domaren fatta beslut genom vägledning av den definierade innebörden 

av regeln.128 Det är därmed inte sagt att beslutet automatisk skulle ha blivit annorlunda men förmodligen 

en mer rättvis tolkning och beslut. I enlighet med Crawley menar jag att det hade varit möjligt att tolka 

ärendet utifrån en balans mellan synen på mänskliga rättigheter som inte existerande eller att de är helt 

beroende på den kultur där de ska appliceras och att mänskliga rättigheter är universella och uppkomna 

ur mänsklig natur. En sådan tolkning av ärendet skulle dels visa att mänskliga rättigheter inte kräver 

samma tillvägagångssätt för varje kultur men att mänskliga rättigheter är definierade och skyddade 

utifrån internationella principer.129 Det kan mycket väl vara så att såväl MIV som MiÖD försöker finna 

en balans genom detta beslut men i min mening behöver mänskliga rättigheter och skydd kunna 

garanteras i teorin men framförallt i praktiken. Den tolkningen som MID gör i detta ärende visar att det 

är möjligt att balansera kultur och mänskliga rättigheter och det är inte på bekostnad av den enskilda 

individen.  

	  

6.2	  MIG	  2011:6130	  

6.2.1	  Avgörande	  faktorer	  och	  argument	  för	  asylärendets	  beslut	  
I ärendet MIG 2011:6 har ett par minderåriga kurder från Irak, en pojke och flicka (A och B) ansökt om 

asyl då de haft en utomäktenskaplig relation med varandra som inte accepteras av familjerna. Paret 

beviljas uppehållstillstånd av MIÖD utifrån följande: 

 

”I mål om uppehållstillstånd där sökandena åberopat skyddsbehov gentemot övergrepp 

som begås i ”hederns namn” har sökandena bedömts sakna möjligheter att få ett 

effektivt skydd av myndigheterna i hemlandet.”131 

 

Den 29 oktober avslog MIV parets ansökan med hänvisning till bristande trovärdighet i deras utsaga och 

menar att behovet av skydd kan tillgodoses av myndigheter i den kurdstyrda delen av Irak. Vad gäller 

pojken anför MIV bland annat följande argument:  

 

”Omständigheten att A försökt styrka sin identitet med falska handlingar inverkar även 

negativt på hans möjligheter att göra sitt anförda skyddsbehov sannolikt, då hans allmänna 

trovärdighet kan ifrågasättas. Vad beträffar A:s asylberättelse är den vag och knapphändig. 
                                                
128 Dworkin, Justice in Robes, 2006, s.12-18 
129 Crawley, Refugee and gender Law and process, 2001, s. 11-12 
130 Migrationsöverdomstolen, 2011:6, 2011-03-09 
131 Lagen.nu: 2011:6 Migrationsöverdomstolen, 2011-03-09  
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Han har anfört att han och B är vigda. Migrationsverket konstaterar att det inte finns något 

vigselbevis till stöd för den anförda vigseln de emellan. Det framstår även som märkligt att 

A, som enligt egen uppgift är minderårig, tillsammans med en minderårig flicka tillåts 

vigas på det sätt som beskrivs utan föräldrars godkännande. Det kan inte anses klarlagt 

vem som har skjutit mot honom eller varför. […]”132 

 

Den avgörande faktorn i detta ärende är huruvida pojken kan anses vara trovärdig. MIV menar att 

pojkens allmänna trovärdighet kan ifrågasättas eftersom han uppvisat falska id-handlingar, gift sig trots 

att han är minderårig och utan föräldrars godkännande samt att det inte är klarlagt vem som skjutit mot 

honom och varför. Detta skiljer sig markant från MIV:s anföranden vad gäller flickan. I enlighet med 

Freedmans resonemang är en möjlig tolkning att MIV:s betoning på pojkens allmänna trovärdighet är i 

linje med att det finns ett stort misstänkliggörande av män/pojkar som söker asyl. Det finns en 

bakomliggande syn på män/pojkar som ”falska” flyktingar som flyr sina länder för att skapa ekonomiskt 

och materiellt välstånd i västvärlden.133 De skillnader som görs mellan pojken och flickan i MIV:s 

anföranden kan också tolkas som att det generellt görs skillnader i synen på ”riktiga” asylsökande och 

emigranter som landar i två olika kategorier. I enlighet med Freedman skulle detta förklaras genom att 

det finns kategorier av asylsökande och flyktingar så som ”onde” den som flyr frivilligt för att skapa sig 

välstånd och den ”gode” det fattiga offret som flyr från förtryck och förföljelse. En möjlig tolkning är att 

pojken inte har gjort sig tillräckligt trovärdig för att hamna i kategorin den ”gode” på grund av att han är 

en pojke eller att han inom den privata sfären osynliggörs på samma sätt som kvinnor. 

  

Vad gäller flickan anför MIV följande: 

”B:s asylberättelse är vag och detaljfattig. Hon har bl.a. lämnat oklara tidsangivelser 

för när hon lämnade sin familj, när giftermålsanbuden inträffade samt avseende 

beskjutningen mot A. Migrationsverket finner att B inte gjort sannolikt att fadern har 

sådan makt och inflytande i det kurdiska samhället som hon gör gällande eller att 

myndigheterna i den kurdstyrda regionen i Irak på grund av faderns ställning skulle 

sakna vilja och förmåga att skydda henne. Oaktat detta konstaterar Migrationsverket 

att behovet av skydd i förhållande till B:s familj i första hand ska tillgodoses av 

myndigheterna i den kurdstyrda regionen i Irak.”134 

                                                
132 Lagen.nu: 2011:6 Migrationsöverdomstolen, 2011-03-09 
133 Freedman, Gendering the international asylum and refugee debate, 2007, s. 1-2 
134 Lagen.nu: 2011:6 Migrationsöverdomstolen, 2011-03-09 
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MIV ifrågasätter inte flickans allmänna trovärdighet istället framhäver de att hennes asylberättelse är 

vag och detaljfattig utifrån oklara tidsangivelser. MIV riktar istället fokus på att det behov av skydd som 

behövs kan tillgodoses av de kurdstyrda delarna av Irak och menar att flickan inte har gjort det sannolikt 

att hennes pappa har sådan makt i samhället för att påverka deras möjligheter att erhålla skydd. Som 

stöd för detta argument hänvisar de till landinformation som säger att den kurdstyrda delen av Irak har 

både vilja och förmåga att ingripa mot enskilda som begått brott eller avser att begå kriminella 

handlingar. Att flickan och pojken förföljs i ”hederns namn” som enligt min tolkning ingår i den privata 

sfären och kan därmed anses vara mer feminin och ofta tydligt kopplat till kvinnor.135 Med stöd av 

Crawley och Freedman menar jag att en möjliggör en tolkning att flickan och pojkens asylärende 

osynliggörs eftersom ärendet är knutet till den privata sfären. Detta framstår för mig som tydligt då 

MIV:s tolkning istället grundar sig i ett ifrågasättande av pojkens allmänna trovärdighet samt att flickan 

inte har gjort det sannolikt att hennes far har tillräcklig makt i samhället för att de inte ska kunna erhålla 

skyddet som de påstår sig behöva.   

 

Beslutet överklagades till MID som konstaterade att de sökande inte kunde betraktas som flyktingar 

utan som alternativt skyddsbehövande. MID framhävde att de båda var trovärdiga och att de får anses ha 

gjort det sannolikt att de har grundad anledning att tro att de riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld 

eller andra övergrepp om de återvänder till hemlandet. MID hänvisar i sitt beslut att det måste finnas ett 

effektivt skydd, jag tolkar detta som att de menar att skyddet inte enbart ska finnas i teorin utan även i 

praktiken. MiÖD står även fast vid att flickan och pojken ska betraktas som alternativt skyddsbehövande. 

De använder sig också av landinformationen som stöd men hänvisar till att situationen är mycket skör 

och att flickan och pojken därför inte kan antas att skyddet som de erhåller kommer att vara effektivt.  

 

6.2.2	  Asylärendet	  i	  relation	  till	  mänskliga	  rättigheter	  och	  genus	  
MIV gör sina tolkningar och bedömningar främst utifrån trovärdighet samt landinformation, min 

tolkning är att de på så sätt tappar perspektiv på mänskliga rättigheter och genus. Det vill säga att 

resonemang kring mänskliga rättigheter och genus osynliggörs. Denna skillnad i resonemang menar jag 

syns tydligt i MID och MiÖD:s anföranden genom följande: 

 

”Migrationsdomstolen anser att det inte kan hävdas att det finns ett effektivt skydd att 

tillgå för en person som anför "hedersrelaterad" förföljelse. /…/ Det finns grundad 

                                                
135 Freedman, Gendering the international asylum and refugee debate, 2007, s. 17-18 samt Crawley, 
Refugee and gender Law and process, 2001, s. 17 
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anledning att anta att de löper risk att utsättas för skyddsgrundande behandling om de 

återvänder till hemlandet. De ska därför beviljas uppehållstillstånd som alternativt 

skyddsbehövande enligt 4 kap. 2 § utlänningslagen (2005:716). De ska beviljas status 

som alternativt skyddsbehövande.”136 

 

MiÖD anför följande resonemang: 

”Den tillgängliga landinformationen ger sammantaget en bild av att det finns 

möjligheter att få skydd av myndigheterna i KRG-området i Irak för de som hotas av 

övergrepp begångna i "hederns namn". Situationen synes dock mycket skör och det är 

därför inte möjligt att generellt uttala att skyddet uppnår en sådan nivå att man 

regelmässigt kan utgå från att det finns ett effektivt skydd mot sådana övergrepp. Ett 

skäl som kan tala mot att ett effektivt skydd kan ges är om den som hotar med våld av 

detta slag tillhör en stark och mäktig klan med stort inflytande även på 

myndighetsnivå. Det måste därför göras en bedömning utifrån omständigheterna i det 

enskilda fallet av om skyddet är effektivt.”137 

Jag menar att MID och MiÖD resonerar kring skydd av mänskliga rättigheter genom att de framhäver 

att det måste finnas ett effektivt skydd från våld i ”hederns namn”. MID och MiÖD gör även den 

tolkningen av lagen att flickan och pojken inte kan anses vara flyktingar men de anses vara i behov av 

skydd som alternativt skyddsbehövande. Behovet av skydd legitimeras av MiÖD i form av att de 

resonerar kring faderns tillhörighet i en mäktig klan med inflytande över myndigheterna. Utifrån 

Dworkin teori skulle en möjlig förklaring till MID och MiÖD:s beslut kunna vara att en insisterar på att 

lagen omfattar principer som är nödvändiga för att avgöra särskilda juridiska rättigheter och 

skyldigheter exempelvis principen om ett effektivt skydd mot våld. Vidare skulle detta ses som ett ”hard 

cases” av Dworkin och därmed innebära att domstolarna vänt sig till något som sträcker sig längre än till 

lagen för att fatta ett beslut, det vill säga principer. Dessa principer menar Dworkin är inte lagar utan 

moraliska skäl.138 I detta ärende hade en tolkning kunnat vara att mänskliga rättigheter utgör de 

principer av moraliskt skäl till varför de beviljas uppehållstillstånd. Trots att landinformationen visar att 

det finns skydd att tillgå skulle en kunna anta att beslutsfattarna använt sig av principer som de ställt 

mot varandra för att avgöra hur lagen ska tolkas. Exempelvis kan det tänkas att principer om huruvida 

hemlandet kan garantera ett effektivt skydd ställs emot varandra. MiÖD bedömer det som att hemlandet 

                                                
136 Lagen.nu: 2011:6 Migrationsöverdomstolen, 2011-03-09 
137 Lagen.nu: 2011:6 Migrationsöverdomstolen, 2011-03-09 
138 Dworkin, Taking rights seriously, 2005, s. 82 



50 
 

inte kan garantera ett effektivt skydd eftersom det anses vara skört. Utifrån en rättspositivistisk aspekt 

skulle ärendet kunna tolkas som sådant att domstolen genom ”hard cases” lagstiftar utan moraliska 

aspekter och att domaren genom sitt fria skön gjort en bedömning. 

  

6.2.3	  Hur	  skulle	  andra	  perspektiv	  på	  mänskliga	  rättigheter	  kunna	  tolkas	  in?	  
I detta ärende menar jag att MIV i sin utredning saknar perspektiv på mänskliga rättigheter men 

framförallt på genus. I min mening bör det oavsett beslut ha funnits resonemang likt MID och MiÖD:s 

redan i första instans. Jag menar att resonemang kring mänskliga rättigheter men även 

genusmedvetenhet osynliggörs i detta ärende och blir sekundära i relation till trovärdighet och 

landinformation. Utgångsläget menar jag bör istället vara att se till de värden som mänskliga rättigheter 

avser att skydda. Ett möjligt resonemang utifrån Crawley och Freedman hade kunnat vara att ärendet 

analyseras utifrån ett genusperspektiv på asylsökande och flyktingar och att MIV inte studerar ärendet ur 

en kvinnoaspekt utan som syftar till att bedömda hur den konstruerade relationen mellan män och 

kvinnor påverkar deras erfarenheter. Det skulle också vara möjligt att analysera kring könsrelaterade 

uppfattningar inom den offentliga sfären som mer maskulin medan den privata sfären ses som mer 

feminin vilket har lett till att förföljelse av kvinnor blir osynliggjort eller irrelevant inom internationella- 

och nationella lagar samt politik.139 Detta innebär i sin tur inte att MIV enbart utgår från att undersöka 

de olika orsaker som kvinnor och män uppger som anledning till flykt från sina länder, utan snarare på 

hur de konstruktionerna av feminint och maskulint som finns inom landet, samhället eller familjen 

tvingat de på flykt.140 I detta ärende ser jag ett behov av genusperspektiv i relation till mänskliga 

rättigheter redan i utredningsskedet hos MIV då ärendet rör förföljelse på grund av kön eller normer som 

tillskrivs privata sfären i landet.  

 

6.3	  MIG	  2011:8141	  

6.3.1	  Avgörande	  faktorer	  för	  asylärendets	  beslut	  
I ärendet gällande en kvinna som fött ett utomäktenskapligt barn under år 2002 i Kismayo och har hotats 

till livet av sin släkt som anser att hon har kränkt sharialagarna och dragit skam över familjen beslutar 

MIÖD följande: 

 

”En kvinna har gjort sannolikt att hon hyser en välgrundad fruktan för att utsättas för 

övergrepp. Hennes möjligheter att få ett effektivt skydd i den del av hemlandet där hon 
                                                
139 Freedman, Gendering the international asylum and refugee debate, 2007, s. 19 
140 Freedman, Gendering the international asylum and refugee debate, 2007, s. 17-18 
141 MIG 2011:8 Migrationsöverdomstolen, 2011-04-21 
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är hemmahörande har bedömts som i det närmaste obefintliga och flyktinggrundande 

förföljelse på grund av kön har ansetts föreligga. Vid bedömningen av om det funnits 

ett rimligt internt flyktalternativ har beaktats att hon har anknytning även till en annan 

del av hemlandet och att den förföljelse som gör att hon är att betrakta som flykting i 

första hand utgår från hennes manliga nätverk där.”142 

 

MIV ansåg att kvinnan inte skulle beviljas uppehållstillstånd i Sverige för att hon inte har gjort det 

sannolikt att det fanns en risk för förföljelse eller annan skyddsgrundande behandling om hon återvände 

till sitt hemland. MIV menar att kvinnan i sin berättelse varit oklar vad gäller de orter där hon har bott i 

samt att det inte verkar trovärdigt att hennes släktingar skulle söka upp henne flera år senare. I 

överklagandet i andra instans avslog även MID kvinnans ansökan. MID menade att kvinnan inte 

sammantaget gjort det sannolikt att hon skulle löpa risk att utsättas för skyddsgrundande behandling 

eller bestraffning eftersom hon inte kan förklara varför hon uppsöks flera år senare: 

 

”A får anses ha gjort sannolikt att hon har fött ett utomäktenskapligt barn i Bureo år 2002, 

att hon i anslutning till detta blivit knivhuggen på det sätt hon gjort gällande och att hon 

därefter lämnat Somaliland för att bosätta sig i byn Halima Adde. Hon har emellertid inte 

råkat ut för någonting efter det att hon lämnat Bureo år 2002. Hon har inte ens träffat 

någon av de som hon gör gällande söker efter henne sedan år 2002. De uppgifter hon har 

lämnat om att hon under år 2009 ska ha eftersökts i Kismayo är endast 

andrahandsuppgifter.”143 

 

En annan faktor som MID tar i beaktning är att det inte råder någon väpnad konflikt i Bureo och 

Kismayo. MID menar att kvinnan därför inte är att anses som flykting, alternativt skyddsbehövande, 

övrigt skyddsbehövande eller skulle kunna beviljas uppehållstillstånd på annan grund. I MIV och MID:s 

bedömning av ärendet framstår det som uppenbart att kvinnan har brutit mot de rådande könsnormer 

som råder i landet även om hon av MIV och MID inte anses att hon inte har gjort det sannolikt att hyser 

välgrundad fruktan för förföljelse. I enlighet med Crawley vill jag framhäva att det finns en tendens att 

feltolka relationen mellan kön och förföljelse, Crawley menar att den tolkning som ofta gör är att 

kvinnor förföljs på grund av att de är kvinnor alltså utifrån sitt kön. Crawley betonar istället att kvinnor 

förföljs för att de inte beter sig så som vad som anses vara en ”riktig” kvinna utifrån de rådande 

                                                
142 Lagen.nu: MIG 2011:8 Migrationsöverdomstolen, 2011-04-21 
143 Lagen.nu: MIG 2011:8 Migrationsöverdomstolen, 2013-08-07 
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könsnormerna i landet.144 Jag delar Crawleys perspektiv, att det inte är könet i sig utan den social 

konstruktion av normer och roller som könet tilldelas som bör vara i fokus. 

 

Kvinnan betonar i sin överklagan till tredje instans de rådande normer som finns i hemlandet: 

  

”Det framgår av rapporteringen att det inte är accepterat med utomäktenskapliga sexuella 

förbindelser och att Al Shabaab försöker upprätthålla sharialagarna i landet, vilket bl.a. 

innebär att utomäktenskapliga förbindelser ska föranleda piskstraff eller stening till döds. 

Traditionellt är det kvinnans manliga släktingar som har ansvaret för att kvinnan skyddas. I 

förevarande fall är det dock hennes manliga släktingar som hotar henne, vilket medför att 

det över huvud taget inte finns skydd för henne i hemlandet.”145 

 

MiÖD har i sin bedömning av ärendet ansett att kvinnans berättelse är trovärdig och sannolik. 

Domstolen menar att i och med att kvinnan gjort det sannolik att hon riskerar att utsättas för övergrepp 

av manliga släktingar om hon återvänder till området eftersom hon brutit mot de normer som är gällande 

i samhället och att eftersom det nästintill är omöjligt att erhålla ett effektivt skydd i detta område har 

kvinnan rätt till skydd som flykting på grund av sitt kön.146 Jag återkommer till detta i nästa avsnitt. Jag 

anser att MiÖD med detta resonemang använder sig av Genève konventionen samt 

Skyddsgrundsdirektivet  

 

6.3.2	  Asylärendet	  i	  relation	  till	  mänskliga	  rättigheter	  och	  genus	  
MIV och MID gör i sina bedömningar av ärendet främst fokus på huruvida kvinnan har gjort det 

sannolikt att hon hyser välgrundad fruktan för förföljelse. De tar även fasta på att kvinnan har ett rimligt 

internt flyktalternativ vilket leder till att MIV och MID tappar perspektiv på mänskliga rättigheter och 

genus. Det vill säga att resonemang kring mänskliga rättigheter och genus osynliggörs. MIV och MID:s 

bedömningar i ärendet tolkar jag som att de saknar en förståelse för hur det strukturella kvinnoförtrycket 

är format och påverkar individers förutsättningar och erfarenheter. De skäl som kvinnan åberopar och 

den berättelse som hon förmedlar visar enligt mig att det tydligt finns normer i samhället och 

lagstiftning som begränsar kvinnans rättigheter. Genom att inte resonera kring kvinnans rättigheter i 

relation till mänskliga rättigheter och genus kan det finnas stöd för Crawleys argument att sättet som 

asylansökningar av kvinnor presenteras och analyseras reflekterar den hur de dominerande idéerna kring 
                                                
144 Crawley, Refugee and gender Law and process, 2001, s. 62-63 
145 Lagen.nu: MIG 2011:8 Migrationsöverdomstolen, 2013-08-07 
146 European Database of asylum law, MIG 2011:8 
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kön har blivit dolda och accepterade som norm vid tolkning och tillämpning av flyktinglagstiftning. 

Detta blir vad som avgör huruvida särskild hänsyn till kvinnor ska ignorera, underminera eller 

legitimera lagar som är könsspecifika eller könsrelaterade vad gäller förföljelse.147 I det här fallet verkar 

det leda till att beslutsfattarna underminerar könsrelaterad förföljelse på så sätt att de fokuserar på 

trovärdighet och internt flyktalternativet. Jag saknar en problematisering av heder i detta ärende, en 

sådan problematisering skulle kunna lyftas fram genom Crawleys perspektiv som menar att förföljelse 

av kvinnor ska ses utifrån relationen mellan könsbundna samhällsnormer och ”heder”. Hon framhåller 

att kvinnor i många kontexter är diskriminerade eller lever i samhällen med samhällsnormer som 

förstärks genom införande av kulturella eller religiösa normer i lagen, därigenom begränsas kvinnans 

möjligheter och rättigheter.148 

 

MiÖD bedömer som tidigare nämnt att kvinnan har gjort det sannolik att hon riskerar att utsättas för 

övergrepp av manliga släktingar om hon återvänder till området eftersom hon brutit mot de normer som 

är gällande i samhället och att eftersom det nästintill är omöjligt att erhålla ett effektivt skydd i detta 

område har kvinnan rätt till skydd som flykting på grund av sitt kön.149  Detta menar jag visar att MiÖD 

i sin bedömning använder sig av Genève konventionen samt Skyddsgrundsdirektivet och erkännande av 

kvinnor som en särskild samhällsgrupp. Med stöd av Freedman skulle det vara möjligt att framhålla att 

ramen för att få tillhöra denna särskilda samhällsgrupp är mycket specifik för att undvika att skapa ett 

prejudikat för en bred kategori som öppnar upp för många asylsökande kvinnor. Det går att ifrågasätta 

generaliseringen av kvinnor som en homogen grupp eftersom som att det finns skillnader mellan 

kvinnor länder emellan men också skillnader mellan kvinnor i ett land utifrån exempelvis status, klass 

och situation.150 MiÖD definierar enligt mig kvinnor som en särskild samhällsgrupp men det är viktigt 

att betona att det genom denna definition är lätt att hamna i den fällan av att fastställa grundläggande 

skillnader mellan könen som framställer flyktingkvinnor som offer för "barbariska" kulturer från 

utvecklingsländer. Med stöd av Freedman vill jag betona att problemet med dessa typer av 

presentationer som skildrar kvinnor från utvecklingsländer som offer är att det fastslår en motsättning 

mellan de och oss, det vill säga mellan ”västerländska kvinnor” och ”de andra kvinnorna”. Detta leder 

till de verkliga strukturerna av bristande jämställdhet i olika samhällen och skälen till förföljelserna 

hamnar i skymundan och att kvinnor blir lidande.151 Jag är beredd att hålla med Freedman vad gäller 

detta men samtidigt leder en allt mer restriktiv migrationspolitik till att det blir allt svårare för kvinnor 
                                                
147 Crawley, Refugee and gender Law and process, 2001, s. 18 
148 Crawley, Refugee and gender Law and process, 2001, s. 107-108 
149 European Database of asylum law, MIG 2011:8 
150 Freedman, Gendering the international asylum and refugee debate, 2007, s. 85 
151 Freedman, Gendering the international asylum and refugee debate, 2007, s. 85 
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att erhålla skydd och i detta ärende anser jag trots en generaliserad bild av kvinnor som en homogen 

grupp att kvinnans asylberättelse inte osynliggörs i relation till den privata sfären men detta är starkt 

sammankopplat till att hon av MID och MiÖD anses vara trovärdig. 

 

6.3.3	  Hur	  skulle	  andra	  perspektiv	  på	  mänskliga	  rättigheter	  och	  genus	  kunna	  tolkas	  in?	  
Kvinnan tydliggör som tidigare nämnt att det inte är accepterat med utomäktenskapliga sexuella 

förbindelser och att Al Shabaab försöker upprätthålla sharialagarna. Med stöd av Crawley vill jag 

framhålla att för att göra en mer rättvis bedömning av ärendet som gör anspråk på könsrelaterad 

förföljelse och ”heder” utifrån mänskliga rättigheter behöver beslutsfattare förstå den politiska 

betydelsen av kön och av kvinnors sexualitet. Denna förståelse hade ökat perspektiv på mänskliga 

rättigheter och genus eftersom den gör anspråk på könsrelaterad förföljelse på grund av ”heder”. 

Politiserandet av kön och sexualitet är starkt kopplat till kvinnor och kvinnors sexualitet, detta innebär 

att om kvinnor bryter eller uppfattas bryta mot de rådande könsnormerna ses som skändande av 

kvinnans men även av statens heder. För att ”skydda” kvinnans heder och i sin tur även statens skapas 

en politisk betydelse av hedern som förstärks av staten som ses i lagstiftad diskriminering, lagar som 

reglerar kvinnors beteende, i familjen eller samhället.152 MiÖD har i sin bedömning beaktat kvinnan inte 

kan garanteras ett effektivt skydd eftersom hon har brutit mot de normer som är rådande i samhället och 

att hon har gjort det sannolikt att hon riskerar att utsättas för övergrepp av manliga släktingar för 

sitt ”brott” därför har kvinnan rätt till skydd som flykting på grund av sitt kön. Jag menar att MiÖD i sin 

bedömning har beaktat detta vilket inte MIV och MID har gjort. Avgörande för MIV och MID 

bedömningar har varit trovärdighet. Det är först om hon bedöms som trovärdig som könsrelaterad 

förföljelse och heder sätts på agendan i form av resonemang.  

 

Jag saknar också ett resonemang kring mänskliga rättigheter i relation till kulturell relativism i ärendet. 

Avsaknad av det kan antingen tyda på att beslutsfattarna antingen ser mänskliga rättigheter som 

universella och att Somalia är ett land som generellt ses som ett land där kvinnors mänskliga rättigheter 

systematiskt kränks av förtryckande ”kulturer” och ”traditioner”. En annan möjlig tolkning av 

avsaknaden är att beslutsfattarna förhåller sig kultur relativistiskt till mänskliga rättigheter. Jag delar 

Crawleys resonemang som framhäver att många forskare inom sociala normer och flyktingrätt 

konstruerar en syn på ”tredje världen” eller ”orienten” och specifikt muslimska länder där förtryck 

utifrån kön kan förklaras som att den kännetecknar icke västerländsk grymhet. Att associera orsaken att 

söka skydd från förföljelse med kultur eller tradition påverkar asylsökande kvinnor och diskursen kring 

                                                
152 Crawley, Refugee and gender Law and process, 2001, s. 107-108 
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säkerhet generellt. Exempelvis menar Crawley att denna association fungerar som reproducering av de 

avhumaniserande strukturerna som en del av dessa kvinnor har upplevt. Detta perspektiv antyder att 

kvinnorna kommer från en underlägsen och marginaliserad kultur och går över till en överlägsen 

kärnkultur.153 Tolkningen att mänskliga rättigheter inte är universella utan ska ses i relation till den 

kultur som rättigheterna ska appliceras på skulle innebär att beslutsfattarna bortser från syftet med 

mänskliga rättigheter. Med stöd av Crawley vill jag poängtera att mänskliga rättigheter har som syfte att 

bräcka suveräna staters berättigande av förtryckande eller restriktivt beteende och att det internationella 

flyktingsystemet är en mekanism som har som syfte att göra praktik av en teori och jag delar detta 

perspektiv. Men jag förstår även att det i en asylkontext som färgas av en restriktiv migration och 

utländska partibundna agendor leder till en påverkan på beslutsfattande processer och innehållet i de 

skyddande rättigheter blir relativa i relation till olika stater.154 I det här ärendet menar jag att det är mest 

troligt att Somalia ses som ett land som systematiskt kränker mänskliga rättigheter, det blir dock svårt 

att förstå varför MIV och MID då bedömer att det finns ett rimligt internt flyktalternativ. Dworkin som 

tidigare nämnt förespråkar den så kallade Theory- embedded approach i frågor gällande mänskliga 

rättigheter då det inte görs rättvisa genom den rättspositivistiska tolkningen av lagen eftersom det ofta 

rör sig om ”hard cases”. Även i detta asylärende menar jag att detta tillvägagångssätt hade kunnat vara 

möjlig att använda för att ta reda på vad som är sanningen i de anspråk som görs på lagen. Likt tidigare 

asylärende menar jag att de anspråk på lagen som görs även i detta ärende blir osynliggjorda utifrån 

trovärdighetsaspekten. Med stöd av Dworkins Theory- embedded approach vill jag påstå att det hade 

varit möjligt för MIV och MID kunna finna ett lämpligt sätt att resonera och argumentera.155 Dworkins 

teori framhäver att den rättspraxis som finns har som syfte att bygga broar mellan de juridiska och 

moraliska teorier som används för att stödja ett påstående. I det här ärendet verkar det också som att 

MIV och MID inte har tagit i beaktning att MiÖD i en tidigare dom har fastställt att det pågår en inre 

väpnad konflikt i området varpå internt flyktalternativ inte är en möjlig en väg att gå, under förutsättning 

att hon inte kan få skydd i någon annan del av Somalia, vilket inte var möjligt eftersom det manliga 

nätverket som förföljer henne återfinns där. I enlighet med Dworkin bör allt befintligt material som är 

att tillgå sammanställas för att konstatera vilka regler som finns. Därefter är det domstolens tur att tolka 

dessa regler genom att bilda sig en uppfattning om situation, handling, dess betydelse samt innebörd och 

de motstridiga idéer som uppstår används för att balansera regelns betydelse. Slutligen ska domaren 

fatta beslut genom vägledning av den definierade innebörden av regeln.156 Jag delar Dworkins syn på att 

                                                
153 Crawley, Refugee and gender Law and process, 2001, s. 11 
154 Crawley, Refugee and gender Law and process, 2001, s. 10-11 
155 Dworkin, Justice in Robes, 2006, s. 50 
156 Dworkin, Justice in Robes, 2006, s.12-18 
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det är genom dessa avgöranden som nya lagar kan rättfärdigas och antas. Med detta tillvägagångssätt 

vill jag tro att beslutsfattarna hade skapat en större inkludering av perspektiv på mänskliga rättigheter 

utifrån de principer som de avser att skydda skulle besluten i asylärenden och på så sätt skulle kunnat bli 

mer rättssäkra och rättvisa. 

7.	  Sammanfattande	  slutdiskussion	  
 
I detta avsnitt ges en sammanfattning av de slutsatser som jag drar utifrån min studie och vilka delar 

som jag finner intressanta för vidare undersökning. 

 

De avgörande faktorerna för MIV, MID samt MiÖD i samtliga asylärenden är trovärdighet. 

Beslutsfattarna har i uppgift att bedöma huruvida den asylsökande kan anses vara trovärdig eller ha gjort 

det sannolikt att dennes asylberättelse är sann. De andra avgörande faktorerna är om den asylsökande 

kan garanteras ett effektivt skydd i hemlandet samt om ett internt flyktalternativ är rimligt. Till sin 

bevisning har beslutsfattarna landinformationen som stöd. Det går att skönja resonemang kring 

mänskliga rättigheter och genus i dessa asylärenden även om det i min mening sker i liten utsträckning 

och allt för ofta osynliggörs dessa resonemang genom trovärdighetsbevisning och landinformation. I 

asylärendena anser jag att resonemang kring mänskliga rättigheter och genusaspekter blir aktuella på 

”riktigt” när MID och MiÖD gör sina bedömningar av ärendena. Dessförinnan anser jag att dessa 

resonemang osynliggörs. Detta kan bero på den restriktiva migrationspolitiken som blir allt tydligare i 

västvärlden och tvingar beslutsfattarna att hitta skäl till varför människor inte har rätt till skydd snarare 

än att lyfta fram dem behov av skydd eller att det i områden som generellt ses som mer 

”kvinnodominerande” det vill säga inom den privata sfären blir frågan om könsrelaterad förföljelse 

osynliggjord på grund av könsstrukturer och normer.  

 

Jag vill hävda att det finns möjligheter att inkludera andra perspektiv på mänskliga rättigheter och genus 

i dessa ärenden. Jag menar att Crawleys bidrag skulle kunna vara ett möjligt sätt att dels stärka 

resonemang kring mänskliga rättigheter men även tydliggöra hur mänskliga rättigheter ska tolkas i 

relation till genus. Crawley tydliggör ett möjligt resonemang vad gäller mänskliga rättigheter som 

universella och kultur relativism där hon menar att det både nödvändigt och möjligt att hitta ett sätt att 

förena ett icke-etnocentriskt sätt, att implementera universella normer av mänskliga rättigheter med en 

förståelse och respekt för kulturell skillnad. Tillvägagångssättet går ut på att minska gapet mellan synen 

på att mänskliga rättigheter inte existerar, eller helt beroende på kultur och synen på att mänskliga 

rättigheter är universella och uppkomna ur mänsklig natur som delas av alla. Hon menar att respekt för 
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mänskliga rättigheter inte kräver att tillvägagångssättet är samma för varje kultur, men det krävs att 

mänskliga rättigheter är definierade och skyddade utifrån internationella principer på så sätt kan kultur 

balanseras med mänskliga rättigheter: 157 För att agera korrekt vid sådana asylärenden som gör anspråk 

på könsrelaterad förföljelse håller jag med Crawley att beslutsfattare behöver förstå den politiska 

betydelsen av kön och av kvinnors sexualitet. Denna förståelse är avgörande när kvinnor förföljs på 

grund av exempelvis ”heder”.  Jag vill tro att om mänskliga rättigheter tolkas utifrån de principer som de 

avser att skydda skulle besluten i asylärenden dels skulle kunna bli mer rättssäkra och rättvisa. För att 

möjliggöra detta menar jag att Dworkins teori för mänskliga rättigheter, lagen och moralen skulle kunna 

utgöra ett bra resonemang vid bedömningar av ”hard cases” så som dessa. Framförallt menar jag att 

Dworkins perspektiv mänskliga rättigheter, lagen och moralen skulle bidra med att stärka domstolarnas 

bedömningar av asylärendena genom inkludering av moraliska skäl i form av principer. En inkludering 

av detta skulle innebära att domstolarna vid tillämpning av lagen i ”hard cases” där domaren vanligtvis 

skulle tillåtas avgöra genom sitt fria skön som Dworkin menar inte baseras på normer av rättvisa utan 

snarare av domarens eget resonemang. Istället ska domaren bära ansvaret för att framställa vilka 

rättigheter som parterna i fallet har. Det är i detta skede som principerna får sin främsta betydelse.158 

Detta förhållningssätt går i linje med att Dworkin anser att domaren i minsta möjliga mån ska använda 

sitt fria skön. Dworkin menar att om vi istället identifierar rättsprinciper som normer som skiljer sig från 

lagen skapar detta en medvetenhet om rättsprinciperna och jag anser att detta behövs vad gäller 

asylärenden. Om domstolarna använder principer istället för domarens fria skön kommer principerna att 

vara som mest betydelsefulla i ”hard cases” som stöd för domaren vad gäller avgöranden som rör 

parternas särskilda rättigheter eller skyldigheter. Dworkin menar att det är genom dessa avgöranden som 

nya lagar kan rättfärdigas och antas, jag menar att detta kan skapa ett tydligare resonemang kring 

mänskliga rättigheter men även att genus inkluderas i resonemangen. 

 

I en vidare undersökning hade det varit intressant att undersöka fler avgöranden från domstolarna som 

rör könsrelaterad förföljelse och i detta jämföra asylärenden som rör den offentliga sfären kontra den 

privata sfären. I detta skulle det vara intressant att dels undersöka huruvida det går att skönja ett 

osynliggörande av den privata sfären i relation till den offentliga sfären och trovärdighetsaspekten i 

någon form av argumentationsanalys. 

 

                                                
157 Crawley, Refugee and gender Law and process, 2001, s. 11-12 
158 Dworkin, Taking rights seriously, 2005, s. 81 
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