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1 Inledning 

 

1.1 Bakgrund 

 

Historiskt sett har flyktingdefinitionen i Genèvekonventionen, trots att den är 

könsneutralt utformad, tolkats utifrån mäns erfarenheter och ur ett manligt perspektiv.
1
 

Asylsökande kvinnor som utsatts för förföljelse som skiljer sig från den förföljelse män 

utsatts för har därför haft svårare att få sina asylskäl erkända som grund för 

flyktingstatus.
2
 Förföljelse av kvinnor som innefattat våld i nära relationer, social 

utstötning som tvingat kvinnor in i prostitution, tvångsgifte eller  statlig diskriminering 

av kvinnor har inte bedömts som tillräckligt allvarliga kränkningar för att anses utgöra 

förföljelse enligt flyktingdefinitionen. Ett ytterligare problem är att förföljelse utförd av 

enskilda och i hemmet i form av sexuellt våld och könsrelaterat våld som kvinnor 

utsatts för har betraktats som privata angelägenheter.
3
          

 UNHCR
4
 har uppmärksammat behovet av ett genusperspektiv inom flyktingrätten 

och förespråkar en tolkning av Genèvekonventionen som bland annat innebär att 

könsrelaterad förföljelse ska beaktas vid bedömningen av alla skyddsgrunder i 

flyktingdefinitionen.
5
 Även i Sverige har detta uppmärksammats och genom en ändring 

av flyktingdefinitionen i utlänningslagen (2005:716) år 2006 anges att förföljelse på 

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

vara grund för flyktingstatus.
6
  

 Vad har det då inneburit för bedömningen av könsrelaterade asylskäl som kvinnor 

anfört efter ändringen av utlänningslagen? Innebär utlänningslagens flyktingdefinition 

att könsrelaterade asylskäl beaktas i större utsträckning eller leder det till att kvinnors 

asylskäl enbart hänförs till skyddsgrunden ”viss samhällsgrupp” och inte till någon av 

de andra skyddsgrunderna?  

 

 

                                                 
1
 UNHCR, Guidelines on International Protection No. 1: Gender-Related Persecution within the Context 

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

HCR/GIP/02/01, May 2002, (härefter UNHCR Guidelines on Gender-Related Persecution), para. II A 5.  
2
 Freedman s 177. 

3
 Bexelius, Asylrätt, kön och politik, s 113. 

4
 United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR). 

5
 UNHCR Guidelines on Gender-Related Persecution.  

6
 Ändringen genomfördes genom lag (2005:1239) om ändring i utlänningslagen (2005:716). 
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1.2 Syfte och frågeställningar 

 

UNHCR:s rekommendation är att könsrelaterad förföljelse ska beaktas utifrån alla 

skyddsgrunder i Genèvekonventionen även om förföljelse på grund av kön inte nämns 

uttryckligen i flyktingdefinitionen.
7
 Syftet med denna uppsats är att utreda och diskutera 

hur den svenska flyktingdefinitionen tillvaratar kvinnors skyddsbehov utifrån UNHCR:s 

rekommendationer om könsrelaterad förföljelse.
8
 Det som närmare ska diskuteras är 

vilken betydelse det får att utlänningslagen, till skillnad från Genèvekonventionen, 

uttryckligen anger förföljelse på grund av kön och hänför det till skyddsgrunden ”viss 

samhällsgrupp”. För att uppfylla syftet ska det utredas hur flyktingdefinitionen i 

utlänningslagen ska tolkas och tillämpas enligt förarbeten och praxis från 

Migrationsöverdomstolen. Det ska även diskuteras vad genusperspektivet inom 

asylrätten innebär och hur det har beaktats i förarbeten och praxis samt hur UNHCR:s 

rekommendationer om könsrelaterad förföljelse fått genomslag i rättstillämpningen.   

  

1.3 Metod och material 

 

Vid arbetet med denna uppsats har den rättsdogmatiska metoden tillämpats. De källor 

som använts är svensk utlänningslagstiftning, förarbeten, doktrin och praxis från 

Migrationsöverdomstolen. Den svenska asylrätten har sin grund i den internationella 

flyktingrätten och därför har även Genèvekonventionen, som är den främsta 

konventionen på området, använts. UNHCR:s handbok om förfarandet och kriterierna 

vid fastställande av flyktingars rättsliga status används eftersom den fungerar som en 

vägledning för tolkningen och tillämpningen av Genèvekonventionen i Sverige.
9
  

 Även Migrationsverkets handbok i migrationsärenden
10

 som fungerar som 

vägledning för handläggare och beslutsfattare på Migrationsverket har använts i syfte att 

undersöka hur bestämmelsen i utlänningslagen om förföljelse på grund av kön 

tillämpas. Handboken är inte någon rättskälla men ger information om 

Migrationsverkets rutiner och riktlinjer kring hur ärenden ska hanteras.  

                                                 
7
 UNHCR Guidelines on Gender-Related Persecution para. II D 22.  

8
 Främst utifrån UNHCR Guidelines on Gender-Related Persecution, men även utifrån UNHCR policy on 

refugee women, UNHCR Guidelines on the protection of refugee women, UNHCR Handbook for the 

Protection of women and girls, UNHCR Sexual and Gender-Based Violence against Refugees, Returnees 

and Internally Displaced Persons, Guidelines for Prevention and Response.   
9
 Se bl.a. prop 1996/97:25 s 96 f och MIG 2001:6. 

10
 Migrationsverket, Handbok för migrationsärenden. 
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1.4 Avgränsning 

 

Både män och kvinnor kan utsättas för förföljelse på grund av kön. Denna uppsats 

kommer dock att fokusera på kvinnors situation och den förföljelse kvinnor kan utsättas 

för på grund av att de är kvinnor. Med kvinnor avses i denna uppsats personer som har 

ett biologiskt kvinnligt kön och som identifierar sig som kvinnor. Det ska ändå betonas 

att förföljelse på grund av kön även kan drabba män, pojkar och transpersoner. I 

förarbetena till införandet av kön som skyddsgrund i utlänningslagen förklaras 

begreppet transpersoner som transsexuella, transvestiter och andra personer som har en 

könsidentitet eller ett könsuttryck som skiljer sig från normen för det vid födseln 

registrerade könet.
11

 Transpersoner omfattas alltså av begreppet kön, men förföljelsen 

av transpersoner kommer av utrymmesskäl inte närmare analyseras i denna uppsats.      

 Samtidigt som förföljelse på grund av kön infördes i svensk lag infördes även 

förföljelse på grund av sexuell läggning.
12

 Den specifika problematiken kring 

bedömningen av förföljelse på grund av sexuell läggning kommer inte att omfattas av 

denna uppsats, men eftersom sexuell läggning likt kön är exempel på ”viss 

samhällsgrupp” i utlänningslagens flyktingdefinition kan många resonemang ändå 

appliceras även på denna grund. 

 Uppmärksammandet av genusperspektiv inom asylrätten har fokuserat till stor del på 

asylprocessen och hur bland annat asylutredningen kan utformas för att möjliggöra för 

kvinnor att lättare kunna berätta om sina asylskäl. Detta är en viktig del vid beaktandet 

av genusperspektivet men kommer inte närmare beröras i denna uppsats. Istället 

kommer fokus riktas mot bedömningen av asylskälen.    

 EU-rätten reglerar flyktingrätten inom EU och det finns flera EU-direktiv på 

området.
13

 EU-rätten kommer inte att beröras särskilt i denna uppsats. Då uppsatsens 

syfte är att jämföra svensk utlänningslagstiftning och dess tillämpning med 

Genèvekonventionen och UNHCR:s riktlinjer fyller det ingen funktion att särskilt 

redogöra för EU-rätten på området.  

                                                 
11

 Prop 2005/06:6 s 22. 
12

 Ändringen genomfördes genom SFS 2005:1239 och innebar att även kön och sexuell läggning anges 

som exempel på tillhörighet till en viss samhällsgrupp i 4 kap. 1 § utlänningslagen. 
13

 Se bl.a. Rådets direktiv 2004/83/EG av den 29 april 2004, om miniminormer för när 

tredjelandsmedborgare eller statslösa personer skall betraktas som flyktingar eller som personer som av 

andra skäl behöver internationellt skydd samt om dessa personers rättsliga ställning och om innehållet i 

det beviljade skyddet (Skyddsgrundsdirektivet), Rådets direktiv 2005/85/EG av den 1 december 2005 om 

miniminormer för medlemsstaternas förfaranden för beviljande eller återkallelse av flyktingstatus 

(Asylprocedurdirektivet). 
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1.5 Disposition 

 

Uppsatsen inleds med en beskrivning av hur det internationella skyddet för flyktingar 

växt fram och vilken betydelse det haft för svensk utlänningslagstiftning (avsnitt 2). I 

det följande avsnittet ska behovet av ett genusperspektiv inom asylrätten belysas. Fokus 

kommer i den delen att vara UNHCR:s riktlinjer kring könsrelaterad förföljelse (avsnitt 

3). Detta leder in på nästa avsnitt som är kärnan i uppsatsen nämligen förföljelse på 

grund av kön enligt utlänningslagen. Här ska först motiven till lagändringen redogöras 

för och sedan följer en redogörelse för vad det innebär att förföljelse på grund av kön 

uttryckligen hänförs till skyddsgrunden ”viss samhällsgrupp” (avsnitt 4). Därefter följer 

det ett avsnitt som till största del innehåller en diskussion kring hur bedömningen av 

kvinnors skyddsbehov går till. Här kommer några fall från Migrationsöverdomstolen 

lyftas fram för att belysa problemen som kan uppstå vid bedömningen av asylskäl 

framförda av kvinnor efter ändringen av utlänningslagen (avsnitt 5). Uppsatsen avslutas 

med en avslutande kommentar (avsnitt 6). 

 

1.6 Kön och genus 

 

Begreppen kön och genus används genomgående i uppsatsen. För tydlighetens skull ska 

begreppens innebörd därför inledningsvis klargöras. I UNHCR:s riktlinjer används 

begreppet gender som på svenska översätts till genus. I utlänningslagen har lagstiftaren 

däremot valt att använda begreppet kön. Gender-related persecution översätts därför till 

könsrelaterad förföljelse och gender-specific persecution översätts till könsspecifik 

förföljelse. Förklaringen till att begreppet kön används istället för genus är för att kön 

sedan länge varit etablerat i svensk lag. Enligt förarbetena till utlänningslagen ska 

begreppet förstås i vid mening.
14

 Förutom att beteckna biologiskt kön innefattar 

begreppet även så kallat socialt kön. Med socialt kön avses socialt eller kulturellt 

bestämda, stereotypa, föreställningar om hur män och kvinnor ska bete sig.
15

 I 

introduktionen till UNHCR:s riktlinjer beskrivs gender som relationen mellan kvinnor 

och män som baseras på socialt eller kulturellt konstruerade och definierade identiteter, 

status, roller och förpliktelser som påförs ena könet eller det andra och förändras över 

tiden. Förståelsen av begreppet kön i utlänningslagen avspeglar UNHCR:s tolkning av 

                                                 
14

 SOU 2004:31 s 73 ff. 
15

 Prop 2005/06:6 s 21. 



7 

 

gender. I denna uppsats kommer begreppet kön användas i enlighet med den svenska 

lagstiftarens tolkning. Begreppet genus kommer ändå att användas till viss del i de 

sammanhang där det passar bättre in, till exempel kommer en del av uppsatsen att 

diskutera genusperspektivet inom asylrätten.   
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2 Skydd till människor på flykt 

 

2.1 Den internationella flyktingrättens framväxt och betydelse 

 

Det internationella skyddet av flyktingar regleras genom överenskommelser mellan 

stater. År 1951 antogs Genèvekonventionen som utgör det viktigaste dokumentet när 

det gäller flyktingars rättigheter.
16

 I artikel 1 A 2 i konventionen framgår den allmänna 

definitionen av vem som ska anses vara flykting. Av ett flertal övriga artiklar framgår 

de minimikrav som ska gälla för flyktingars rättigheter och skyldigheter i det land de 

söker asyl.  

Genèvekonventionens tillämpningsområde framgår av artikel 1 A 2 och är begränsat 

till händelser som inträffat i Europa före den 1 januari 1951. Anledningen till 

tidsbegränsningen var att staterna vid upprättandet av konventionen ville begränsa sina 

skyldigheter till de situationer som det vid den tiden fanns kännedom om och som 

staterna visste hade påverkat flyktingsituationen.
17

 År 1967 antogs dock ett 

tilläggsprotokoll
18

 till konventionen som förbinder de anslutna staterna att tillämpa 

konventionen utan geografisk begränsning och tidsbegränsning, vilket framgår av 

protokollets artikel 1 (2) och (3). Vissa bestämmelser i Genèvekonventionen är så 

grundläggande att stater inte kan reservera sig mot dem. Det gäller bland annat 

definitionen av vem som är flykting och principen om non-refoulement.
19

 

Av preambeln till Genèvekonventionen framgår att FN:s allmänna förklaring om de 

mänskliga rättigheterna, som antogs tre år innan Genèvekonventionen, utgör en grund 

till konventionen och lyfts fram för att betona att alla människor ska erhålla samma 

grundläggande rättigheter och friheter utan diskriminering. Av preambeln framgår även 

att FN vid flera tillfällen manifesterat sin djupa oro för flyktingars situation i världen 

och att det därför krävs att även flyktingars grundläggande rättigheter säkerställs. 

Genèvekonventionen syftar därför till att utgöra grunden för ett internationellt 

                                                 
16

 The Convention relating to the Status of Refugees, 1951 års konvention om flyktingars rättsliga 

ställning, även kallad Genèvekonventionen eller FN:s flyktingkonvention. I denna uppsats benämns 

konventionen Genèvekonventionen. 
17

 UNHCR:s handbok s 12. 
18

 Protocol relating to the Status of Refugees, 1967 års protokoll, även kallat New York-protokollet. 
19

 Genèvekonventionen, introductory note by the Office of the United Nations High Commissioner for 

Refugees (UNHCR), s 5. 
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samarbete för att förbättra situationen för flyktingar.
20

 Det åligger världens stater och 

UNHCR att ansvara för det internationella skyddet av flyktingar. Det åligger de 

fördragsslutande staterna att fastställa flyktingskapet och UNHCR att arbeta för att 

internationella överenskommelser ingås i syfte att skydda flyktingar samt att övervaka 

tillämpningen av överenskommelserna.
21

  

Sverige har ratificerat både Genèvekonventionen och dess tilläggsprotokoll och är 

därmed folkrättsligt bundna av dem.
22

 Genèvekonventionen och tilläggsprotokollet har 

därför direkt betydelse för innehållet i den svenska utlänningslagstiftningens reglering 

gällande flyktingar.
23

 Den svenska definitionen av flykting ändrades i slutet av 1980-

talet för att överensstämma med Genèvekonventionens definition.
24

 Vid en senare 

ändring av utlänningslagstiftningen anfördes i förarbetena att det måste vara en självklar 

och grundläggande del av Sveriges migrationspolitik att bevilja skydd åt personer som 

är flyktingar enligt Genèvekonventionen samt att det är viktigt att internationellt sträva 

mot en enhetlig tillämpning av konventionens bestämmelser. Sverige ska inte tillämpa 

konventionen på ett sätt som avsevärt avviker från andra länders tillämpning.
25

 

UNHCR:s exekutivkommitté
26

 utfärdade år 1979 en handbok om förfarande och 

kriterier för fastställande av flyktingskap som sedan dess regelbundet uppdaterats. Den 

senaste uppdateringen gjordes år 1996.
27

 I handboken ges en genomgång av 

flyktingdefinitionen och är tänkt att fungera vägledande för tjänstemän vid fastställande 

av flyktingskap.
28

 Handboken fungerar som en vägledning för tolkningen och 

tillämpningen av Genèvekonventionen i Sverige. Detta bekräftas både i förarbetena till 

utlänningslagen samt praxis från Migrationsöverdomstolen.
29

 Migrationsöverdomstolen 

slår fast i MIG 2006:1 att UNHCR:s handbok tillsammans med annan handledning som 

UNHCR utfärdat gällande förfarandet är viktiga rättskällor för att fastställa 

flyktingskap.  

                                                 
20

 Genèvekonventionens preambel s 15. 
21

 UNHCR:s handbok s 9. 
22

 SOU 1951:42, prop 1954:134. 
23

 Prop 2005/06:6 s 7. 
24

 Prop 1988/89:86 s 154. 
25

 Prop 1996/97:25 s 96 f. 
26

 UNHCR:s exekutivkommitté är ett subsidiärt organ till FN:s general församling och består för 

närvarande av 94 länder. Kommitténs uppdrag är att bland annat ge råd till UNHCR och att en gång om 

året hålla ett möte där det beslutas om UNHCR:s mål och budget för kommande år. Mer information 

finns på UNHCR:s hemsida, http://www.unhcr.org/pages/49c3646c83.html    
27

 UNHCR:s handbok. 
28

 UNHCR:s handbok s 9 f. 
29

 Prop 1996/97:25 s. 97. 

http://www.unhcr.org/pages/49c3646c83.html
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Sammanfattningsvis kan det konstateras att Genèvekonventionen och UNHCR:s 

riktlinjer gällande tolkningen av konventionen haft stort inflytande på den svenska 

utlänningslagstiftningen gällande tillämpningen av flyktingdefinitionen. I följande 

avsnitt görs en översiktlig genomgång av flyktingdefinitionen som grund för den 

därefter följande problematiseringen av hur begreppet flykting historiskt har tolkats.    

 

2.2 Flyktingdefinitionen 

 

2.2.1 Välgrundad fruktan för förföljelse 

 

Genèvekonventionens flyktingdefinition framgår av artikel 1 A 2 och med flykting 

avses en person som befinner sig utanför det land vari han är medborgare och som 

känner välgrundad fruktan för förföljelse på grund av ras, religion, nationalitet, politisk 

uppfattning eller tillhörighet till viss samhällsgrupp och som inte kan, eller som på 

grund av sin fruktan inte vill återvända till det landet. Flyktingdefinitionen i 

utlänningslagen framgår av 4 kap. 1 § och överensstämmer med Genèvekonventionens 

definition förutom att utlänningslagen sedan år 2006 även anger förföljelse på grund av 

kön och sexuell läggning som exempel på tillhörighet till viss samhällsgrupp. 

Skillnaden mellan utlänningslagens flyktingdefinition och Genèvekonventionens 

flyktingdefinition kommer att diskuteras närmare under avsnitt 4.  

I förarbeten till utlänningslagen anges att vägledning för tolkningen av 

flyktingdefinitionen kan hämtas i rekommendationer som ges i UNHCR:s handbok och 

i UNHCR:s riktlinjer gällande tolkningen av Genèvekonventionens flyktingdefinition. 

Här nedan följer en allmän beskrivning av hur rekvisiten i flyktingdefinitionen ska 

tolkas.  

Ett av kraven för att ses som flykting är att man känner fruktan för förföljelse och att 

fruktan är välgrundad. Kravet på välgrundad fruktan innehåller en subjektiv del som 

innefattar personens egen känsla av fruktan för förföljelse. Vid bedömningen om 

fruktan är välgrundad tas hänsyn till den asylsökandes personliga förhållanden och 

förhållanden i hemlandet. Utifrån det görs en framåtsyftande bedömning om det finns 

anledning att anta att personen vid ett återvändande kan komma att utsättas för 

förföljelse.
30

  

                                                 
30

 Prop 2005/06:6 s 9. 
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Vad som avses med förföljelse framgår varken av Genèvekonventionen eller 

utlänningslagen. Förföljelsebegreppet ska enligt lagstiftaren tolkas mot bakgrund av 

Genèvekonventionen och internationella rättsprinciper. Rättstillämparen har i uppgift att 

med stöd av internationella riktlinjer och svenska förarbeten utveckla tolkningen och 

tillämpningen av förföljelsebegreppet.
31

 I 1980 års utlänningslag (1980:376) angavs i 3 

§ 3 st att med förföljelse avsågs förföljelse som riktar sig mot en utlännings liv eller 

frihet eller som annars är av svår beskaffenhet (politisk förföljelse). Vid antagandet av 

den därefter följande utlänningslagen togs definitionen av förföljelse bort, men enligt 

förarbetena skulle avsaknaden av definition inte innebära någon ändring av vad som 

skulle anses som förföljelse.
32

 I förarbetena till den nu gällande utlänningslagen anges 

att de åtgärder som personen riskerar att utsättas för vid ett återvändande måste ha en 

viss intensitet för att de ska bedömas som förföljelse. Förföljelsen ska även rikta sig mot 

personens liv eller frihet eller innebära någon annan allvarlig kränkning av de mänskliga 

rättigheterna.
33

 Detta stämmer även överens med UNHCR:s rekommendationer. 

UNHCR menar att det kan utläsas från principen om non refoulment i artikel 33 i 

Genèvekonventionen som innebär att om personen riskerar hot mot sitt liv eller frihet på 

grund av ras, religion, nationalitet, politisk uppfattning eller tillhörighet till viss 

samhällsgrupp får stater inte återförvisa flyktingar till de territorier där hoten finns. 

Utifrån denna regel menar UNHCR att hot mot liv eller frihet på grund av någon av de 

uppräknade grunderna alltid utgör förföljelse.
34

   

Förutom de ovan beskrivna åtgärderna som anses utgöra förföljelse kan även 

diskriminering av viss intensitet utgöra förföljelse. Den svenska lagstiftaren har tidigare 

anfört att om allvarliga trakasserier har en tillräckligt allvarlig karaktär och intensitet 

kan även det bedömas som förföljelse. Av förarbetena inför ratificeringen av 

Genèvekonventionen räknas några exempel upp som ansågs utgöra den yttersta gränsen 

för konventionens flyktingbegrepp. Exemplen som räknades upp var förbud mot 

religionsutövning, förbud att använda vanliga skolor och avsevärt lägre 

livsmedelsransoner än folket i övrigt.
35

  

Utgångspunkten är att en flykting är någon som flyr från ett land på grund av 

välgrundad fruktan för förföljelse men asylskälen kan även uppstå först efter att 

                                                 
31

 Prop 2009/10:31 s 102. 
32

 Prop 1988/89:86 s 154 f. 
33

 Prop 2005/06:6 s 10. 
34

 UNHCR:s handbok s 22 f. 
35

 SOU 1951:42 s 170, prop 1954:134 s 20. 
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personen lämnat landet. I dessa fall kallas det flykting sur place. Personen flydde då 

inte hemlandet på grund av förföljelse men riskerar förföljelse vid ett återvändande på 

grund av skäl som uppstått efter att han eller hon lämnat hemlandet. Det kan handla om 

förändrade omständigheter i hemlandet eller personens egna handlingar efter att han 

eller hon lämnat hemlandet. Det beaktas då hur personens handlande eller uppfattningar 

kan ha kommit till kännedom för myndigheterna i hemlandet eller om det finns en risk 

att de får sådan kännedom.
36

 

För att en person ska anses vara en flykting krävs att han eller hon inte kan få ett 

effektivt skydd i någon del av hemlandet. Möjligheten att få skydd i hemlandet ska 

alltså vara uttömd innan det internationella skyddet kan göras gällande.
37

 Om det finns 

ett inre flyktalternativ innebär det att personen har en faktisk möjlighet att leva i en 

annan del av landet. Personen ska där kunna få skydd, försäkras rörelsefrihet och ha en 

möjlighet att försörja sig själv.
38

 UNHCR har i sin handbok anfört att fruktan för 

förföljelse inte alltid behöver avse hela hemlandets territorium. I vissa fall kan 

omständigheterna göra att det inte är rimligt att kräva att personen ska ha sökt sig till en 

annan del av landet för att undvika förföljelse.
39

 

Den välgrundade fruktan som en asylsökande person känner måste enligt 

flyktingdefinitionen ha sin grund i personens ras, nationalitet, religion, politiska 

uppfattning eller tillhörighet till en viss samhällsgrupp. En person som söker asyl har 

ingen skyldighet att själv kunna hänföra sina asylskäl till någon förföljelsegrund. Det 

behöver heller inte bara vara en grund som aktualiseras utan kan många gånger vara en 

kombination av flera.
40

 

 

2.2.2 Utövare av förföljelse 

 

Ofta hänförs förföljelse till olika åtgärder eller handlingar som myndigheterna i den 

asylsökandes hemland utför. Det behöver dock inte vara staten som är utövare av 

förföljelse utan det kan även vara delar av befolkningen eller enskilda som står bakom 

förföljelsen. Tidigare gällde enligt svensk praxis att förföljelse som huvudregel var 

något som utfördes av myndigheterna i staten eller att staten medvetet underlät eller 

                                                 
36

 Prop 2005/06:6 s 9. 
37

 MIG 2007:33 II, MIG 2007:9. 
38

 Prop 1996/97:25 s 101. 
39

 UNHCR:s handbok s 30. 
40

 UNHCR:s handbok s 26. 
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saknade förmåga att skydda invånarna från förföljelsen. Det innebar därför att om det 

helt saknades en fungerande statsmakt i landet kunde personer som flytt från landet inte 

anses förföljda.
41

 Efter en ändring av den tidigare gällande utlänningslagen till att även 

gälla förföljelse från andra än staten kom utlänningslagen att stämma bättre överens 

med Genèvekonventionen. Det väsentliga skulle enligt förarbetena vara om personen 

riskerade förföljelse och inte från vem förföljelsen utgick.
42

 Om myndigheterna inte kan 

antas erbjuda tryggheten mot förföljelse från enskilda kan flyktingskap föreligga.
43

 Det 

framgår därför nu i 4 kap. 1 § 2 st utlänningslagen att flyktingdefinitionen gäller 

oberoende av om det är landets myndigheter som är ansvariga för att utlänningen 

riskerar förföljelse eller om dessa inte kan antas erbjuda trygghet mot förföljelsen från 

enskilda. Som exempel på förföljelse från enskilda nämns i UNHCR:s handbok att 

förföljelse av enskilda kan utföras av delar av befolkningen som inte respekterar 

lagstiftningen i landet eller som uppvisar en religiös intolerans mot delen av 

befolkningen som har en annan religiös övertygelse. Om myndigheterna i landet 

medvetet tolererar allvarliga diskriminerade handlingar eller inte kan eller vill erbjuda 

ett effektivt skydd ska det enligt UNHCR anses utgöra förföljelse.
44

  

   Bedömningen av om det är staten eller någon enskild som är utövare av förföljelse 

kommer att problematiseras i avsnitt 5.2.  

 

 

  

                                                 
41

 Prop 2005/06:6 s 11. 
42

 Prop 1996/97:25 s 289. 
43

 MIG 2011:8. 
44

 UNHCR:s handbok s 25 f. 
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3 Genusperspektiv inom asylrätten 

 

3.1 Manlig norm 

 

Trots att flyktingdefinitionen, som är beskriven i avsnittet 2, är könsneutralt utformad 

har den historiskt sett tolkats utifrån mäns erfarenheter och ur ett manligt perspektiv.
45

 

En vuxen, arbetsför man som på grund av sin politiska aktivitet i hemlandet tvingats fly 

undan förföljelse har länge ansett utgöra den typiska beskrivningen av vem som är att 

bedömas som flykting. När Genèvekonventionen utarbetades utgick man även från 

denna bild och något genusperspektiv fanns inte alls i åtanke. Kvinnor som utsatts för 

förföljelse i form av våldtäkt, tvångsgifte, misshandel och psykiskt och fysiskt våld i 

nära relationer eller social utstötning som bidragit till att de tvingats in i prostitution har 

därför förbisetts då det inte ansetts utgöra förföljelse. Kvinnor har även haft svårare att 

få flyktingstatus på grund av att de utsatts för förföljelse från enskilda, eftersom bland 

annat sexuellt våld och könsrelaterat våld betraktats som privata angelägenheter.
46

  

 Förföljelse är något som drabbar både kvinnor och män, men orsakerna till 

förföljelsen samt metoderna för hur förföljelser sker kan skilja sig åt.
47

 Män kan ha 

demonstrerat sin politiska uppfattning öppet ute i det offentliga medan kvinnors 

protester och motstånd kan ha tagit ett annat uttryck. Kvinnor kan till exempel ha gömt 

efterlysta personer, bidragit med mat, kläder och medicin till oppositionella eller lämnat 

meddelanden och genom det visat sin politiska uppfattning eller tillskrivits en politisk 

uppfattning. Kvinnor kan även ha utsatts för tortyr och omänsklig behandling för att de 

vägrar följa de normer som gäller för kvinnor i landet.
48

 Kvinnor kan ha flytt från sina 

länder för att de utsatts för övergrepp av sin män, en manlig släkting eller av en polis 

eller annan som arbetar för staten. Om kvinnorna skulle återvända till sina hemländer 

riskerar de nya övergrepp eller att dödas. I annat fall riskerar de social uteslutning från 

familjen och släkten för att de kan anses ha vanärat familjens heder. Det kan till och 

med gå så långt att de utesluts från hela samhället och då tvingas in i prostitution.
49

 

Kvinnor kan också fly för att slippa bli bortgifta mot sin vilja eller för att slippa bli 

                                                 
45

 UNHCR Guidelines on Gender-Related Persecution, 2002, para. II. A 5. 
46

 Bexelius, Asylrätt, kön och politik, s 113.  
47

 Migrationsverket, Handbok i migrationsärenden, s 5. 
48

 Crawley s 2 f. 
49

 Bexelius, Kvinnor på flykt, s 11.  
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könsstympade. Många kvinnor flyr från länder med lagar och normer som diskriminerar 

kvinnor och som sätter upp regler för hur kvinnor ska bete sig för att accepteras i 

samhället. I vissa fall har kvinnorna öppet visat sitt motstånd mot männens överordning 

i samhället genom att engagera sig i organisationer som arbetar för kvinnors rättigheter 

medan i andra fall har motståndet skett enbart i hemmet och inte ute i offentligheten.
50

 

Då definitionen av flykting tolkats utifrån en heterosexuell manlighetsnorm har de 

som avviker från normen haft svårare att få sina asylskäl bedömda som grund för 

flyktingstatus.
51

 UNHCR har uppmärksammat att det kan bli ett problem för kvinnor att 

få flyktingstatus om genusperspektivet inte beaktas.
52

 Att anlägga ett genusperspektiv 

på asylrätten innebär att analysen av flyktingdefinitionen och företagandet av 

asylutredningar ska ha som utgångspunkt att alla människors livsvillkor, handlingar och 

tankemönster påverkas av normer kring kön. Normer om kön innebär att det finns olika 

förväntningar på män och kvinnor och vad som är manligt och kvinnligt. 

Genusperspektivet behövs inom asylrätten för att det ska finnas en medvetenhet om hur 

normer kring kön påverkar människors asylskäl. Mot bakgrund av att 

flyktingdefinitionen tolkats utifrån föreställningar om att flyktingen är en politiskt aktiv 

heterosexuell man är det viktigt att genusperspektivet beaktas för att alla ska få samma 

förutsättningar att erkännas flyktingstatus.
53

  

 Här nedan följer en genomgång av hur UNHCR anser att könsrelaterad förföljelse 

ska uppmärksammas och tas med i bedömningen av kvinnors asylskäl.   

 

3.2 Könsrelaterad förföljelse 

 

3.2.1 Riktlinjer och rekommendationer 

 

UNHCR har, som redogjorts för ovan, sedan en längre tid tillbaka uppmärksammat att 

kvinnor och flickor som söker asyl inte bara riskerar att utsättas för samma problem 

som män om de återvänder till hemlandet utan att de även har särskilda skyddsbehov 

som är kopplade till deras kön.
54

 UNHCR har lyft fram behovet av ett genusperspektiv 

                                                 
50

 Bexelius, Kvinnor på flykt, s 11. 
51

 Bexelius, Asylrätt, kön och politik, s 61, Freedman, s 177. 
52

 Se t.ex. UNHCR Guidelines on Gender-Related Persecution, UNHCR policy on refugee women, 

UNHCR Guidelines on the protection of refugee women, UNHCR Handbook for the Protection of 

women and girls. 
53

 Bexelius, Asylrätt, kön och politik s 16. 
54

 UN High Commissioner for Refugees, Guidelines on the Protection of Refugee Women, para. 4. 
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inom asylrätten och har som ett komplement till UNHCR:s handbok utfärdat riktlinjer 

när det gäller könsrelaterad förföljelse.
55

 I UNHCR:s riktlinjer gällande könsrelaterad 

förföljelse beskrivs hur flyktingdefinitionen i Genèvekonventionen ska tolkas ur ett 

genusperspektiv och hur asylprocessen ska utformas för att tillförsäkra att kvinnors 

asylskäl visas hänsyn och att alla olika könsrelaterade asylskäl beaktas vid 

bedömningen av flyktingstatus.
56

 Riktlinjerna är tänkta att användas av regeringar, 

rättstillämpare, beslutsfattare och domstolar samt även UNHCR:s egen personal. 

Huvudtanken är att det vid bedömningen av flyktingstatus ska användas en gender-

sensitive interpretation.
57

 Många rekommendationer rör asylutredningen och 

mottagandet av kvinnliga flyktingar men det som ska fokuseras på här nedan är de 

rekommendationer som UNHCR utfärdat gällande bedömningen av de asylskäl som 

kvinnor kan anföra och som omfattar förföljelse som de utsatts för på grund av att de är 

kvinnor.  

 

3.2.2 Förföljelsegrunderna ur ett genusperspektiv 

 

Könsrelaterad förföljelse kan åberopas av både män och kvinnor men åberopas oftare av 

kvinnor.
58

 Även om inte kön uttryckligen framgår av flyktingdefinitionen i 

Genèvekonventionen anser UNHCR att rätt tolkning av konventionen ändå omfattar 

könsrelaterade asylskäl.
59

 UNHCR har i sina riktlinjer gällande könsrelaterad förföljelse 

anfört hur de olika skyddsgrunderna i flyktingdefinitionen kan bedömas utifrån ett 

genusperspektiv vilket ska redogöras för här nedan. 

Förföljelse på grund av nationalitet gäller inte specifikt män eller kvinnor men 

förföljelsemetoden kan många gånger vara könsspecifik. Vanligast är då att våldtäkt och 

sexuellt våld riktas mot flickor och kvinnor.
60

 Samma gäller förföljelse på grund av ras. 

När en grupp av viss etnicitet blir utsatt kan exempelvis männen dödas, fängslas och 

lemlästas medan kvinnorna våldtas.
61

 Förföljelse på grund av religion kan bero på att 

religionen i vissa länder förknippas med roller och koder för hur män och kvinnor 

förväntas bete sig. När en kvinna inte lever upp till det som förväntas av henne utifrån 

                                                 
55

 UNHCR Guidelines on Gender-Related Persecution, 2002.  
56

 UNHCR Guidelines on Gender-Related Persecution, 2002, para. I 1. 
57

 UNHCR Guidelines on Gender-Related Persecution, 2002, para. IV 38. 
58

 UNHCR Guidelines on Gender-Related Persecution, 2002, para. I 3. 
59

 UNHCR Sexual and Gender-Based Violence against Refugees, Returnees and Internally Displaced 

Persons, Guidelines for Prevention and Response, s 112.  
60

 UNHCR Guidelines on Gender-Related Persecution, 2002, para II D 27. 
61

 UNHCR Guidelines on Gender-Related Persecution, 2002, para II D 24. 
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den roll hon är tillskriven kan det leda till att hon straffas för det. I och med att kvinnan 

inte följer koderna kan det ses som att hon har oacceptabla religiösa åsikter oavsett vad 

hennes tro egentligen är. Det hon utsätts för till följd av detta kan leda till att hon känner 

välgrundad fruktan för förföljelse.  

Viss likhet finns mellan förföljelse på grund av religion och förföljelse på grund av 

politisk uppfattning. Detta kan särskilt gälla tillskriven politisk uppfattning och i länder 

där religionen genomsyrar statsmakten och lagarna.
62

 När det kommer till politisk 

uppfattning kan förföljelsen ske både utifrån politiska åsikter som man har och politiska 

åsikter som man tillskrivs. Inte bara åsikter i sig räknas in utan även könsroller som 

förutsätter att män och kvinnor ska bete sig på ett visst sätt. Följs inte reglerna som 

gäller anses man vara av en annan än den accepterade politiska åsikten. Förföljelsen 

sker då på grund av att personen har åsikter eller tillskrivs åsikter som inte tolereras av 

samhället. Både män och kvinnor kan fly från politisk förföljelse men normer kring 

könen och kring politisk aktivitet har bidragit till att män och kvinnors politiska 

engagemang skiljt sig åt och tagit olika uttryck. Det är mindre vanligt att kvinnor deltar 

direkt i politisk aktivitet ute i offentligheten. Det kan oftare vara så att kvinnor förutom 

det som nämndes under avsnitt 3.1,  arbetar med att vårda sjuka soldater som tillhör 

rebellerna, rekryterar sympatisörer eller sprider flygblad och broschyrer.
63

 Kvinnor som 

inte haft samma tillgång till det offentliga rummet kan även ha visat sin politiska 

uppfattning genom att exempelvis vägrat slöja, motsatt sig sociala normer för kvinnor 

som att vägra tvångsgifte eller motsätta sig mannens våld och talat om kvinnors 

rättigheter.  

Då kvinnor inte har samma tillgång till det offentliga rummet kan förföljelse av 

kvinnor ofta utövas av enskilda i hemmet och inte av staten.
64

 Männen som haft tillgång 

till det offentliga rummet kan istället ofta ha organiserat sig och genom exempelvis 

demonstrationer visat sina politiska åsikter öppet.
65

 Kvinnor kan även tillskrivas samma 

politiska uppfattning som sina manliga släktingar och utsättas för förföljelse på grunda 

av det, vilket både kan bedömas utifrån skyddsgrunden politisk uppfattning och viss 

samhällsgrupp.
66
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63

 UNHCR Guidelines on Gender-Related Persecution, 2002, para II D 32-34. 
64

 Bexelius, Asylrätt, kön och politik s 58. 
65

 Bexelius, Asylrätt, kön och politik s 58. 
66

 UNHCR Guidelines on Gender-Related Persecution, 2002, para. II D 33. 



18 

 

3.2.3 Förföljelse av kvinnor 

 

Förutom genomgången av hur förföljelsegrunderna kan tolkas ur ett genusperspektiv 

beskriver UNHCR i sina riktlinjer även hur de andra rekvisiten i flyktingdefinitionen 

ska tolkas med beaktande av könsrelaterade aspekter. Bland annat nämns att traditionellt 

sett så har män ofta utsatts för förföljelse av staten. Förföljelsen har då haft en direkt 

koppling till staters agerande. För kvinnor kan förföljelsen istället ske mer indirekt 

genom staters oförmåga eller ovilja att skydda kvinnor från förföljelse. Att då erkänna 

även den sistnämnda typen av förföljelse är ett sätt på vilket genusperspektivet kan 

beaktas.
67

  

 För män kan de klassiska sur place-skälen vara att de agerat regimkritiskt efter att ha 

lämnat hemlandet eller att det skett stora politiska förändringar i hemlandet. Det kan 

därför vara svårt för kvinnor att göra gällande andra skäl som exempelvis är kopplade 

till könsroller eller kvinnors rättigheter. En kvinna som fött ett utomäktenskapligt barn 

eller skiljt sig efter att hon lämnat sitt hemland kan känna oerhörd fruktan inför ett 

återvändande. Det kan även vara så att kvinnans situation förändrats i hemlandet om det 

sociala nätverket hon hade inte finns kvar. Att återvända skulle då kunna innebära att 

hon tvingas prostituera sig för att få pengar till försörjningen.
68

 

 Vid bedömningen av om det kvinnor utsatts för är att anse som förföljelse nämner 

UNHCR att kvinnor som inte följer vissa sedvänjor kan straffas hårt. Trots att ett land 

kan ha lagar som förbjuder handlingar som kan utgöra förföljelse kan handlingarna 

fortfarande tolereras eller vara svåra att stoppa, vilket innebär att handlingarna ändå kan 

utgöra förföljelse. Det räcker därför inte att vissa handlingar är förbjudna enligt lag.
69

  

 I vissa fall kan straff och påföljder vara så allvarliga och inte stå i proportion till 

överträdelsen av en viss lag att det kan anses utgöra förföljelse på grund av kön. Det kan 

även anses utgöra förföljelse om landet inte skyddar individer från viss skada genom 

exempelvis straffrihet för vissa brott.
70

 Som tidigare nämnts kan diskriminering i vissa 

fall utgöra förföljelse och förföljelsen kan även anses ske på kumulativa grunder. Skäl 

som anförs av kvinnor som till exempel att staten diskriminerar dem då staten inte 

erbjuder skydd från våld och diskriminering från enskilda bedöms ofta som en inte 
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tillräckligt allvarlig kränkning.
71

 Kvinnor kan ändå fly från sina hemländer på grund av 

allvarlig könsdiskriminering som antingen utövas av staten eller lokalsamhället. Trots 

att skydd mot diskriminering anses utgöra en grundläggande rättighet och i vissa fall 

kan utgöra förföljelse så är det ingen klar gräns när diskriminering kan anses utgöra 

förföljelse.
72

 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att UNHCR:s riktlinjer gällande 

könsrelaterad förföljelse förklarar hur kvinnors situation kan skilja sig åt från männens 

och att detta måste beaktas utifrån bedömningen av flyktingdefinitionen. Inte bara 

utifrån förföljelsegrunderna utan även när det gäller vad som ska anses utgöra 

förföljelse och sur place-skäl ska könsrelaterade genusperspektivet beaktas vid 

bedömningen.    
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4 Förföljelse på grund av kön  

 

4.1 Motiven till ändringen av utlänningslagen 

 

Uppmärksammandet av situationen för kvinnliga flyktingar och behovet av 

genusperspektivet har främst skett på en internationell nivå som sedan utmynnat i 

rekommendationer och vägledningar för staterna. Det har dock varit en stor variation på 

hur stater valt att förhålla sig till vägledningarna. Problemet har antingen varit att stater 

inte alls valt att anpassa den nationella lagstiftningen eller så har det inte fått genomslag 

i rättstillämpningen.
73

 För Sveriges del lades det fram ett förslag i början av 1980-talet 

att förföljelse på grund av kön skulle tas med i flyktingdefinitionen. Bedömningen som 

gjordes då var att det vore naturligare att låta personer som åberopar sådan förföljelse få 

stanna på grund av humanitära skäl istället för att ta in det som en särskild 

skyddsgrund.
74

 Av förarbetena framgår att det vid den samlade bedömningen av vad 

som ansågs utgöra humanitära skäl kunde beaktas om det förelåg en påtaglig risk för 

social utstötning ifall personen återvände till hemlandet eller om det fanns risk för 

förföljelse eller trakasserier på grund av sökandens kön.
75

 I de fall då den sökande 

riskerade social utstötning vid ett återvändande, men då det inte var tillräckligt för att 

bedömas som förföljelse kunde bestämmelsen om humanitära skäl aktualiseras. Som 

exempel på när en person kan riskera social utstötning är efter en skilsmässa, otrohet 

eller överskridande av sociala normer eller sedvänjor och efter att personen utsatts för 

trafficking. Risken för social utstötning är högre för kvinnor än för män vilket enligt 

förarbetena förklaras med att många samhällen har en mer restriktiv syn på vad som är 

socialt accepterat för kvinnor än för män.
76

 

 Regeringen ansåg senare att det krävdes ett starkare skydd för personer som 

riskerade förföljelse på de nämnda grunderna och att de därför borde omfattas av en  

egen skyddsregel och inte enbart hänvisas till bestämmelsen där uppehållstillstånd 

beviljas av humanitära skäl.
77

 Efter en lagändring år 1997 kunde personer som riskerade 

förföljelse på grund av kön tillerkännas skydd som skyddsbehövande i övrigt enligt den 
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då gällande utlänningslagen (1989:529) 3 kap. 3 § första stycket 3. Personer som kände 

välgrundad fruktan för förföljelse på grund av kön fick då skydd som skyddsbehövande 

i övrigt men inte skydd som flyktingar. Det visade sig senare att bestämmelsen 

tillämpades i begränsad omfattning. De som åberopat förföljelse på grund av kön 

beviljades ofta fortfarande uppehållstillstånd av humanitära skäl.
78

  

 När införandet av kön som skyddsgrund tidigare diskuterats i förarbeten var den 

främsta anledningen till att så inte skedde att man inte ville tillämpa 

Genèvekonventionen på ett avvikande sätt från hur andra länder tillämpade den. 

Utvecklingen kom dock att gå i den riktningen att flera länder ansåg att kön eller sexuell 

läggning kunde ligga till grund för flyktingskap. Förföljelsen ansågs grunda sig i den 

sökandes tillhörighet till en viss samhällsgrupp. Mot bakgrund av den internationella 

utvecklingen samt att det i skyddsgrundsdirektivet anges att könsrelaterade aspekter kan 

beaktas vid bedömningen av vad som utgör en viss samhällsgrupp ansåg regeringen att 

det krävdes åtgärder för att stärka skyddet för personer som riskerade att utsättas för 

förföljelse på grund av kön.
79

 Regeringen gav uppdraget att en särskild utredare skulle 

föreslå nödvändiga lagändringar för att personer som känner välgrundad fruktan för 

förföljelse på grund av kön skulle kunna betraktas som flyktingar.
80

 

Utredningsuppdraget var närmare bestämt att lagtekniskt anpassa utlänningslagen så att 

det tydligare framgår att förföljelse på grund av kön omfattas av begreppet ”tillhörighet 

till viss samhällsgrupp”.
81

  

I utredningen som gjordes lyftes UNHCR:s riktlinjer fram när det gäller förföljelse 

på grund av kön och utredaren ansåg att förföljelsen kan rymmas inom de redan 

befintliga förföljelsegrunderna. Det betonades särskilt att förföljelsegrunden ”viss 

samhällsgrupp” inte är den enda tillämpliga grunden då någon riskerar könsrelaterad 

förföljelse. Förslaget som lämnades var att det borde införas en bestämmelse som lyder 

enligt följande: ”vid prövningen av en asylansökan skall beaktas att förföljelse som har 

sin grund i en utlännings kön eller sexuella läggning kan ligga till grund för 

flyktingskap.” Utredaren ville med detta förslag inte utesluta möjligheten att tillämpa 

någon av förföljelsegrunderna.
82

 Den föreslagna ändringen godtogs dock inte av 

lagstiftaren. Istället genomfördes en ändring av utlänningslagen som innebar att kön och 
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sexuell läggning uttryckligen nu anges i 4 kap 1 § utlänningslagen som exempel på 

tillhörighet till en viss samhällsgrupp. Förföljelse på grund av kön kan därför utgöra 

grund för att bedömas som flykting.
83

  

Det konstateras i förarbetena att det överensstämmer med tolkningen som 

rekommenderas i UNHCR:s handbok och riktlinjerna att förföljelse på grund av kön 

och sexuell läggning kan ligga till grund för flyktingskap genom att förföljelsen har 

grund i personens tillhörighet till en viss samhällsgrupp.
84

 I förarbetena anges vidare att 

mot bakgrund av att flyktingdefinitionen i utlänningslagen redan sedan tidigare 

överensstämmer med Genèvekonventionen kunde definitionen i sig anses rymma kön 

och sexuell läggning utan att det uttryckligen angavs som exempel på samhällsgrupper. 

Det skulle då innebära att enbart motiven till lagen ändrades. Lagstiftaren ansåg dock att 

det krävdes stöd i lagtexten och att det enligt rådande tolkningsprinciper inte är tillåtet 

för lagstiftaren att styra rättstillämpningen utan lagstöd. Av den anledningen 

förespråkades en ändring av lagtexten. Ändringen ansågs även vara nödvändig då det i 

tidigare förarbetsuttalande gjorts gällande att kön och sexuell läggning inte ansågs 

omfattas av flyktingdefinitionen.
85

  

Avsikten med den nya lagtexten var att markera att förföljelse på grund av kön 

omfattas av flyktingdefinitionen. Trots att flyktingdefinitionen efter ändringen skulle 

komma att skiljas från Genèvekonventionens definition ansåg lagstiftaren inte att det 

skulle innebära någon skillnad i tillämpningen utan att det istället skulle vara en 

kodifiering av UNHCR:s riktlinjer för tolkningen av viss samhällsgrupp.
86

  

Nedan följer en redogörelse över vad som avses med tillhörighet till en viss 

samhällsgrupp och därefter vad det innebär att kön hänförs till den skyddsgrunden. 

 

4.2 Kön som tillhörighet till en viss samhällsgrupp 

 

4.2.1 UNHCR:s riktlinjer gällande viss samhällsgrupp 

 

UNHCR har anfört i sina vägledande dokument att förföljelse på grund av kön kan falla 

inom ramen för viss samhällsgrupp i flyktingdefinitionen. Kvinnor kan därför hänföras 

till en viss samhällsgrupp eftersom de definieras utifrån medfödda och oföränderliga 
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karaktärsdrag.
87

 Inom ett antal jurisdiktioner har kvinnor erkänts som en viss 

samhällsgrupp vilket dock inte betyder att alla kvinnor i samhället uppfyller kriterierna 

för flyktingstatus. Kravet på att känna välgrundad fruktan måste fortfarande uppfyllas.
88

 

Av UNHCR:s handbok framgår att skyddsgrunden viss samhällsgrupp ”innefattar 

vanligen personer med liknande bakgrund, vanor eller social status.”
89

 Vanligtvis är det 

inte tillräckligt att enbart tillhöra en viss samhällsgrupp men det finns vissa 

omständigheter som gör att tillhörigheten är ett tillräckligt skäl.
90

  

När det gäller avgränsningen av vad som är att anse som en viss samhällsgrupp 

lämnar Genèvekonventionen inte mycket vägledning. Av UNHCR:s riktlinjer framgår 

att det krävs viss avgränsning för att skyddsgrunden inte ska tolkas för brett och anses 

omfatta alla enbart på grunden att de riskerar förföljelse. Det krävs även att tolkningen 

av samhällsgrupp stämmer överens med Genèvekonventionens ändamål och syfte. Det 

finns ingen uttömmande lista av vad som avses med viss samhällsgrupp och UNHCR 

anser att det är en skyddsgrund som utvecklas med tiden.
91

 UNHCR har ändå lyft fram 

vissa kriterier som använts för att fastställa om det rör sig om en viss samhällsgrupp. 

Den ena metoden för att avgöra om den sökande tillhör en viss samhällsgrupp är att 

bedöma om gruppen är oföränderlig. Bedömningen görs då utifrån om gruppen är 

förenad genom ett oföränderligt karaktärsdrag eller ett karaktärsdrag som är så 

grundläggande för den mänskliga värdigheten att ingen ska behöva uppoffra det. Det 

oföränderliga karaktärsdraget kan vara medfött som kön eller etnicitet eller oföränderlig 

på grund av andra anledningar till exempel historiska orsaker. Kön, sexuell läggning 

och familjer är exempel på vad domstolar har ansett utgöra en viss samhällsgrupp enligt 

Genèvekonventionen artikel 1 A 2.  

Den andra metoden som använts för att bedöma om gruppen är en viss 

samhällsgrupp enligt konventionen är att se om gruppen delar ett gemensamt 

karaktärsdrag som gör att den uppfattas som en grupp eller att den skiljer sig från 

samhället i stort.
92

 UNHCR rekommenderar en kombination av de båda metoderna: 
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“a particular social group is a group of persons who share a common characteristic other 

than their risk of being persecuted, or who are perceived as a group by society. The 

characteristic will often be one which is innate, unchangeable, or which is otherwise 

fundamental to identity, conscience or the exercise of one’s human rights.”
93

   

 

Om gruppens karaktärsdrag varken är oföränderliga eller grundläggande krävs närmare 

utredning om gruppen uppfattas som en viss samhällsgrupp av samhället.
94

 Gruppen 

kan inte anses enbart utgöra en grupp på grund av förföljelsen personerna utsätts för 

men förföljelsen mot gruppen kan göra att samhället uppmärksammar den som en 

grupp.
95

  

 

4.2.2 Tillhörighet till viss samhällsgrupp enligt utlänningslagen 

 

Förföljelse på grund av kön innebär enligt den svenska lagstiftaren att orsaken till 

förföljelsen av en person är personens könstillhörighet.
96

 Tidigare har kön i svensk rätt 

inte ansetts utgöra tillhörighet till en viss samhällsgrupp.
97

 Vid ändringen av 

utlänningslagen till att uttryckligen ange förföljelse på grund av kön som exempel på 

tillhörighet till en viss samhällsgrupp anförde Lagrådet att en sådan tillämpning av 

begreppet samhällsgrupp skulle innebära att begreppet vidgas och innebörden tunnas ut. 

Lagrådets uppfattning var att begreppet med den innebörden inte skulle bli lika 

användbar som övriga skyddsgrunder.
98

 Regeringen bemötte Lagrådets argument med 

att tolkningen av flyktingdefinitionen måste få följa samhällsutvecklingen och att det 

vid en avvägning mellan risken att begreppet tunnas ut och vikten av att den som 

förföljs på grund av kön får skydd som flykting väger det sistnämnda tyngre.
99

  

När kön togs in i utlänningslagen som exempel på en viss samhällsgrupp hänvisades 

det i förarbetena till UNHCR:s definition av en viss samhällsgrupp som återgavs ovan i 

avsnitt 4.2.1.
100

 Lagstiftarens resonemang utgår till stor del från UNHCR:s riktlinjer och 

det anges även att det överlämnas till rättstillämparen att närmare utveckla tolkningen 
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och tillämpningen av skyddsgrunden viss samhällsgrupp.
101

 Att den svenska lagstiftaren 

valde att hänföra förföljelse på grund av kön till skyddsgrunden viss samhällsgrupp 

förklarades med att det bäst stämmer överens med den internationella utvecklingen.
102

  

I förarbetena förklaras att kön kan skapa tillhörighet till viss samhällsgrupp beroende 

på omständigheterna.
103

 Som exempel nämns, precis som UNHCR rekommenderat, att 

personerna inom gruppen har ett kännetecken som är oföränderligt och som inte kan 

ändras. Som exempel på ett sådant kännetecken är släktskap, funktionshinder, tidigare 

engagemang i en organisation eller social status.
104

 Det kan även vara kännetecken 

”som är grundläggande för individens identitet, samvete eller utövande av mänskliga 

rättigheter, och som bottnar i individens övertygelse eller känsla av mänsklig 

värdighet.”
105

 Som exempel nämns personer som valt en annan livsstil än den som 

omgivningen accepterar. Vidare anfördes att det som kännetecknar en viss 

samhällsgrupp måste ha en sådan betydelse för personerna inom gruppen att det vore 

oförenligt med grunderna i Genèvekonventionen att förvänta sig att personerna ska 

avstå och anpassa sig till samhällets normer.
106

 Som exempel på viss samhällsgrupp 

nämns kvinnor som vägrar gifta sig och följa samhällsnormen. Kvinnornas ovilja att 

underordna sig de sociala normerna som gäller för kvinnor kan då leda till att de förföljs 

och förföljelsen kan härledas till kvinnorna som en viss samhällsgrupp.
107

  

 Av det ovan beskrivna kan det tyckas stämma överens med den internationella 

tolkningen av viss samhällsgrupp att kön är ett exempel på en sådan grupp. I förarbetena 

anges även att vägledning ska hämtas i UNHCR:s handbok och i de riktlinjer UNHCR 

utfärdat.
108

 Detta visar på en vilja att sträva efter överensstämmelse mellan den svenska 

tillämpningen och de internationella riktlinjerna. Att Sverige valt att uttryckligen ange 

kön som exempel på en viss samhällsgrupp kan ses som föredömligt i förstärkandet av 

skyddet för kvinnor eftersom det tydligt visar att förföljelse på grund av kön ses som 

skyddsgrundande enligt flyktingdefinitionen. Det är inte garanterat att andra länder som 

ratificerat Genèvekonventionen erkänner samma skydd till kvinnor eftersom förföljelse 

på grund av kön inte framgår av flyktingdefinitionen i konventionen. Det problematiska 
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enligt min mening är däremot att eftersom kön faller under skyddsgrunden viss 

samhällsgrupp räcker det inte att förföljelsen har samband med den sökandes 

könstillhörighet utan det krävs även att den sökande anses tillhöra en viss 

samhällsgrupp. Som jag ser det blir det en bedömning i två steg som kan leda till att 

skyddet för kvinnor blir svagare än UNHCR:s rekommendationer om könsrelaterad 

förföljelse. UNHCR:s rekommendationer innebar som redogjorts för i avsnitt 3.2 att 

könsrelaterad förföljelse ska beaktas utifrån alla skyddsgrunder. När kön anges 

uttryckligen som tillhörighet till viss samhällsgrupp enligt utlänningslagen finns det en 

risk att alla könsrelaterade asylskäl hänförs till enbart den skyddsgrunden och inte 

bedöms utifrån de andra. Om lagstiftaren istället valt att anta utredningens förslag som 

redogjordes för i avsnitt 4.2 och som skulle innebära att kön inte uttryckligen anges som 

en skyddsgrund utan att det istället i lagtexten angetts att könsrelaterad förföljelse 

istället skulle beaktas vid varje ansökan om asyl, hade det lagtekniskt sett stämt bättre 

överens med UNHCR:s riktlinjer. Det hade då även tydligare framgått att könsrelaterade 

aspekter ska beaktas utifrån alla skyddsgrunder. 

Som jag ser det saknas en utförligare problematisering i förarbetena av vad som 

skiljer de övriga skyddsgrunderna från tillhörighet till viss samhällsgrupp, särskilt vad 

gäller skyddsgrunden politisk uppfattning. Som exempel på viss samhällsgrupp anges i 

förarbetena att kvinnor som ”tvärtemot vad samhällsnormen kräver vill förbli ogifta 

eller yrkesarbeta”
109

 kan utgöra en viss samhällsgrupp då de valt en annan livsstil än 

den som omgivningen accepterar. Om kvinnornas ovilja att anpassa sig till de rådande 

normerna i samhället inte uppfattas som politisk uppfattning eller religiös åskådning av 

omgivningen kan de hänföras till viss samhällsgrupp. Gruppen anses då utgöras av 

personer som inte vill anpassa sig till könsrollerna i samhället.
110

 Det jag ställer mig 

frågande till är varför inte könsroller och samhällsnormer analyseras utifrån rådande 

politiska uppfattning eller den religiösa åskådningen. Varför skulle en kvinna som 

vägrar gifta sig eller som väljer att arbeta trots att det strider mot de förväntningar som 

samhället har på kvinnor inte anses falla under grunden politisk uppfattning? Även om 

det är bra att dessa problem uppmärksammas och erkänns ställer jag mig kritisk till att 

övriga skyddsgrunder inte utreds i sammanhanget. Samma kritik kan egentligen riktas 

även mot UNHCR och idén om att kön överhuvudtaget hänförs till skyddsgrunden viss 

samhällsgrupp. Som jag ser det kan det bero på att politisk uppfattning ursprungligen är 
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kopplad till det offentliga rummet och att förföljelse på grund av politisk uppfattning 

har setts som något staten utför. Det jag kan tänka mig vara en anledning och en viss 

fördel med att ändå välja det angreppssätt som innebär att förföljelse på grund av kön 

hänförs till viss samhällsgrupp är att det är mindre fördömande och mindre politiskt 

känsligt än att hänföra förföljelsen till hemlandets politik eller religion.  

Det som ska beaktas i detta sammanhang är, som beskrivits i början av avsnitt 4.1, att 

flera länder har underlåtit att anpassa sin lagstiftning enligt UNHCR:s 

rekommendationer om könsrelaterad förföljelse. Att Sverige då valt att uttryckligen 

ange det i lagtexten är positivt eftersom det visar att rekommendationerna fått 

genomslag.  

Sammanfattningsvis kan det utifrån lagstiftarens resonemang konstateras att syftet 

med att uttryckligen ange kön som exempel på en viss samhällsgrupp var att ge skydd åt 

personer som riskerar förföljelse på grund av kön. Det stämmer även överens med den 

internationella utvecklingen att hänföra kön till den skyddsgrunden. Eftersom 

rättstillämparen fick uppdraget att närmare utveckla tolkningen av skyddsgrunden ska 

några fall från Migrationsöverdomstolen återges i följande avsnitt för att visa hur 

kvinnors skyddsbehov bedöms och hur skyddsgrunden tillämpats i praktiken. Det ska 

även diskuteras hur UNHCR:s rekommendationer om könsrelaterad förföljelse har 

beaktats vid ändringen av utlänningslagen samt vilket genomslag det fått i 

rättstillämpningen.  
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5 Bedömningen av kvinnors skyddsbehov 

 

5.1 Tillämplig skyddsgrund  

 

En av frågorna som ställdes inledningsvis i uppsatsen var hur UNHCR:s 

rekommendationer om könsrelaterad förföljelse fått genomslag i den svenska 

rättstillämpningen. I avsnitt 3.2.2 angavs att UNHCR förespråkar en tolkning av 

flyktingdefinitionen som innebära att könsrelaterad förföljelse ska beaktas utifrån alla 

skyddsgrunder. Detta är något som även beaktades vid ändringen av utlänningslagen. 

Gällande bedömningen av könsrelaterad förföljelse och hur skyddsgrunden kön ska 

förhålla sig till de andra skyddsgrunderna anges i förarbetena att förföljelsegrunderna 

religion och politisk uppfattning ofta överlappar varandra vid förföljelse som är 

relaterad till kön. Det anges även att mäns och kvinnors politiska aktivitet kan se olika 

ut genom att män i större utsträckning visar sitt politiska engagemang i det offentliga 

medan kvinnors engagemang ofta är mindre synligt och på en lägre nivå. Det betonas 

särskilt att risken för kvinnor att förföljas inte är mindre på grund av det.
111

 Kvinnors 

agerande har ofta på felaktiga grunder ansetts sakna politiska dimensioner för att de till 

exempel inte tillhört en mer organiserad politisk sammanslutning eller för att de bara 

haft låga positioner och att de därför inte fått lika stor uppmärksamhet som män.
112

  

I propositionen till införandet av kön som skyddsgrund anges gällande politisk 

uppfattning att det ”förutsätter inte att personen varit politiskt aktiv och inte heller att 

personen i fråga verkligen hyser en särskild politisk uppfattning. Det är tillräckligt att 

han eller hon förmodas ha vissa politiska sympatier, t.ex. på grund av grupptillhörighet, 

klädstil eller beteende.”
113

 I propositionen nämns även gällande könsrelaterad förföljelse 

bland annat att förföljelse på grund av religion kan vara relaterad till kön i det avseendet 

att religionen kan föreskriva särskilda ”roller eller beteendekoder” för kvinnor och män. 

Om kvinnor eller män då inte anpassar sig till rollerna och utsätts för förföljelse på 

grund av det, kan skyddsgrunden religion vara tillämplig. Vägran att anpassa sig till 
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rollen och de rådande normerna kan uppfattas av andra som att man har en annan 

religiös åskådning än den accepterade.
114

  

Det kan ofta vara så att kvinnans politiska åsikter, nationalitet, ras, religion och 

sociala tillhörighet anses stämma överens med kvinnans manliga släktingar och kan 

därför riskera förföljelse för att någon manlig släkting eller maken antas ha en viss 

politisk åskådning. Detta då oavsett om kvinnan själv har den åskådningen eller inte.
115

  

I förarbetena poängteras precis som i UNHCR:s riktlinjer om könsrelaterad 

förföljelse att det är viktigt att det görs en helhetsbedömning i varje enskilt fall. Kvinnor 

får inte beaktas som en homogen grupp och beskrivas som förtryckta, sårbara, 

outbildade och fattiga eftersom det kan leda till att deras asylskäl inte bedöms på rätt 

sätt.
116

 Eftersom flera skyddsgrunder kan göras gällande samtidigt är det viktigt att 

asylskälen prövas mot alla skyddsgrunder för att hitta den mest relevanta grunden i det 

fallet.
117

  

Lagstiftarens resonemang i förarbetena kring förföljelse på grund av kön stämmer till 

stor del överens med UNHCR:s rekommendationer. Det beskrivs även särskilt hur 

skyddsgrunderna religion och politisk uppfattning kan aktualiseras utifrån kvinnors 

asylskäl men att det krävs att skillnaderna mellan män och kvinnors erfarenheter 

beaktas.
118

 

Utgångspunkten enligt förarbetena bör vara att när en asylansökan prövas ska det 

först fastställas om förföljelsen beror på den sökandes ras, nationalitet, religion eller 

politiska uppfattning. Därefter prövas tillhörigheten till viss samhällsgrupp.
119

 Alla 

skyddsgrunder är relevanta för bedömningen av könsrelaterade asylskäl.
120

 Precis som 

UNHCR lyft fram i sina riktlinjer ansåg den svenska lagstiftaren att orsakssambandet i 

flyktingdefinitionen är uppfyllt om någon av förföljelsegrunderna är en bidragande 

orsak till förföljelsen samt att flera förföljelsegrunder kan aktualiseras samtidigt.
121

 

Även Migrationsverket har i handboken för migrationsärenden angett att kön kan vara 

en bidragande orsak till förföljelsen som sker mot kvinnor och flera av 

förföljelsegrunderna kan aktualiseras samtidigt. Förföljelse på grund av kön kan därför 

även göra andra förföljelsegrunder som religion eller politisk åskådning aktuella. En 
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kvinna som exempelvis vägrar följa vissa religiösa normer om exempelvis vilka kläder 

som är acceptabla kan uppfattas som att hon har en religiös uppfattning eller politisk 

åskådning som inte accepteras.
122

 

För att ser vilken betydelse lagstiftarens resonemang kring könsrelaterad förföljelse 

haft för rättstillämpningen ska några fall från Migrationsöverdomstolen redogöras för. 

Fallen berör förföljelse på grund av kön vilket visar hur skyddsgrunden tillämpats i 

praxis.   

 

5.2 Förföljelse på grund av kön enligt praxis 

 

5.2.1 Könsstympning 

 

MIG 2012:12 är ett fall från Migrationsöverdomstolen där en risk för förföljelse på 

grund av kön ansetts föreligga. Fallet rör tre systrar från Somalia som anfört att de 

riskerade att könsstympas vid ett återvändande till hemlandet. Föräldrarna uppgav att 

inom den klan familjen tillhör utförs könsstympning och om flickorna inte genomgår en 

omskärelse finns det en risk att de blir stigmatiserade, inte blir gifta och får problem att 

leva i Somalia. Efter att Al Shabab fått kännedom om att flickorna inte könsstympats 

ökade pressen på släkten att genomföra ingreppet vilket var anledningen till att familjen 

flydde från landet.  

Migrationsverket beviljade flickorna permanent uppehållstillstånd och alternativ 

skyddsstatusförklaring men inte flyktingstatusförklaring. Skälen till att de inte 

beviljades flyktingstatusförklaring var enligt Migrationsverket att det inte var sannolikt 

att det förelåg något hot från Al Shababs sida gällande könsstympning av flickorna. Till 

skillnad från Migrationsverket bifölls systrarnas yrkanden både i Migrationsdomstolen 

och Migrationsöverdomstolen och de beviljades därmed flyktingstatusförklaring.  

Utfallet i Migrationsöverdomstolen stämmer överens med resonemanget i 

förarbetena där könsstympning anges som ett exempel på könsspecifik förföljelse.
123
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5.2.2 Våld i hemmet 

 

Våld i hemmet är ett exempel på något kvinnor kan utsättas för i den så kallade privata 

sfären och både UNHCR och den svenska lagstiftaren har lyft upp det som ett exempel 

på könsrelaterad förföljelse.
124

 Rättsfallet MIG 2008:39 ska få belysa hur våld i hemmet 

bedömts enligt rättstillämparen.  

Målet gäller en kvinna från Albanien som tillsammans med sina två barn ansökte om 

asyl i Sverige 2007. De åberopade asylskälen var att om de återvände skulle de riskera 

att utsättas för allvarlig misshandel med dödlig utgång. Kvinnan hade under flera år 

misshandlats av sin före detta make både under äktenskapet och efter skilsmässan. Hon 

hade vänt sig till polisen utan att få någon hjälp. Familjen avfärdade henne och hon 

riskerade att dödas av sin egen och sin före detta makes familj vid ett återvändande. 

Migrationsverket avslog ansökningarna med anledning av att ett internt flyktalternativ 

ansågs föreligga för kvinnan och hennes barn. Fallet överklagades till 

Migrationsdomstolen som biföll kvinnans ansökan men Migrationsverket överklagade 

sedan Migrationsdomstolens beslut till Migrationsöverdomstolen. Precis som 

Migrationsdomstolen poängterade Migrationsöverdomstolen att förföljelse inom den 

privata sfären kan utgöra grund för flyktingskap beroende på motiven bakom staters 

oförmåga eller ovilja att ge skydd. Att kvinnan lämnat en sammanhängande berättelse 

om hur hon utsatts för våld av sin make under flera års tid och att det även fortsatt efter 

skilsmässan, ansågs av domstolen trovärdigt. Att polisen visat ovilja att skydda kvinnan 

stämmer överens med de rapporter som finns gällande våld i hemmet i Albanien. 

Domstolen hänvisar till Utrikesdepartementets rapport om mänskliga rättigheter i 

Albanien och konstaterar att det albanska samhället är starkt patriarkaliskt, särskilt på 

landsbygden och i synnerhet i norra delarna av landet. Migrationsöverdomstolen 

bedömde att myndigheternas ovilja grundas i sociala och kulturella strukturer och beror 

på det förhållandet att hon är en kvinna.  Domstolen ansåg därför att det stod klart att 

kvinnan hyser välgrundad fruktan för att utsättas för förföljelse på grund av kön om hon 

återvänder till norra Albanien.  

Både i Migrationsdomstolen och Migrationsöverdomstolen diskuteras sambandet 

mellan statens underlåtenhet att skydda kvinnan och hennes könstillhörighet. 

Migrationsöverdomstolen belyser att förföljelse inom den privata sfären kan utgöra 
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grund för flyktingskap men det beror på motiven bakom statens oförmåga att ge skydd. 

Om det beror på resursbrist kan det inte kopplas till någon förföljelsegrund.  

Istället för att diskutera sambandet mellan förföljelsen och kvinnans könstillhörighet 

diskuteras sambandet mellan statens underlåtenhet och kvinnans könstillhörighet. 

Förföljelsen i detta fall är mannens våld i hemmet och att kvinnan vid ett återvändande 

riskerar att åter utsättas för det. Det kan därför anses att det vore mer rimligt av 

domstolen att analysera förföljelsen utifrån att den har samband med att hon är kvinna.  

Då fallet rör våld i hemmet och förföljelse på grund av kön borde domstolen 

diskutera just våld i hemmet och att det är ett strukturellt problem som drabbar kvinnor. 

Kvinnan har i fallet uppgett att hon under flera år utsatts för våld av sin make och att 

hon hånats av polisen när hon försökt anmäla honom. Domstolen konstaterar dessutom 

utifrån landinformation som finns gällande Albanien att landet är starkt patriarkaliskt 

och att våld i hemmet är mycket vanligt och ett allvarligt problem som sällan 

rapporteras och lagförs. Det förs dock ingen diskussion av domstolen gällande våldets 

politiska aspekter och att asylskälen skulle kunna hänföras till politisk uppfattning 

istället för kön. Om den politiska dimensionen av förföljelsen uppmärksammats hade 

kanske inte ett internt flyktalternativ ansetts föreligga. Bedömningen av kvinnors 

utsatthet vid internflykt ska närmare utredas i följande avsnitt.   

 

5.2.3 Internt flyktalternativ  

 

Vid bedömningen om det finns ett internt flyktalternativ, vilket utesluter möjligheten att 

beviljas flyktingstatus har det i förarbetena anförts att särskilt kvinnors möjlighet till 

försörjning måste beaktas med försiktighet. I vissa länder är kvinnor mer utsatta än män 

som familjeförsörjare.
125

 Utifrån förarbetena tycks det finnas en viss medvetenhet om 

att kvinnor kan vara särskilt utsatta vid internflykt. Bedömningen i praxis visar däremot 

inte samma medvetenhet. I det ovan angivna fallet, MIG 2008:39, ansåg 

Migrationsöverdomstolen att det förelåg ett internt flyktalternativ för kvinnan och 

hennes två barn. Migrationsöverdomstolen anförde gällande bedömningen av internt 

flyktalternativ att det faktum att kvinnan saknar social förankring i andra delar än norra 

Albanien och att hon enbart har gymnasieutbildning inte medför att det inte kan anses 

rimligt att hon återvänder till en annan del av Albanien. Inga andra humanitära skäl har 
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ansåg domstolen hade framkommit. Domstolen hänvisar till Albaniens lagstiftning och 

bland annat att Albanien året innan, 2006, antog sin första lag mot våld i hemmet. Den 

slutliga bedömningen domstolen gör i fallet är att det får anses fullt möjligt, relevant 

och rimligt för kvinnan och hennes två barn att använda ett internt flyktalternativ. De 

kan därför inte betraktas som flyktingar eller skyddsbehövande i övrigt enligt 4 kap. 1 § 

eller 2 § utlänningslagen. Migrationsöverdomstolen frångick därmed 

Migrationsdomstolens bedömning som tvärtom ansåg att det inte förelåg något internt 

flyktalternativ för kvinnan. Migrationsdomstolen beaktade att kvinnan inte hade någon 

social förankring i andra delar av Albanien och att hon inte hade någon kontakt med sin 

familj samt att hon efter skilsmässan med mannen saknat egen försörjning. Domstolen 

ansåg att det interna flyktalternativet inte är tillämpligt i ett fall där det inte rimligen kan 

krävas att en ensamstående tvåbarnsmor utan utbildning, arbete och social förankring i 

en annan del av hemlandet ska flytta. I detta fall kan Migrationsdomstolen anses beakta 

kvinnans situation och kvinnors utsatthet vid internflykt i högre utsträckning än 

Migrationsöverdomstolen som enbart hänvisar till landinformation.  

 I en annan dom från Migrationsöverdomstolen, MIG 2011:8, handlar det om en 

kvinna från Somaliland som tidigare varit gift med en man som hon fick två barn med. 

Efter att mannen avlidit träffade kvinnan en ny man och blev gravid och födde senare 

barnet. När mannen fick reda på att hon var gravid lämnade han henne. Kvinnans 

halvbror fick reda på att hon fött ett utomäktenskapligt barn och försökte då döda henne. 

Kvinnans manliga släktingar ansåg att hon dragit skam över familjen och ville därför 

bestraffa henne. Kvinnans halvbror som försökt döda henne fördes till polisen men när 

han berättade anledningen till attacken släpptes han. I bakgrunden till fallet beskrivs att 

kvinnans manliga släktingar ansett att hon begått ett brott mot sharialagstiftningen och 

att hon därför ska stenas.  

 Migrationsverket avslog kvinnans ansökan och anförde bland annat att hennes 

berättelse i flera avseenden var oklar och att vissa av hennes uppgifter kunde 

ifrågasättas. Målet togs senare upp av Migrationsöverdomstolen som till skillnad från 

underinstanserna ansåg att kvinnans berättelse i allt väsentligt varit sammanhängande 

och oförändrad samt att hon vid den muntliga förhandlingen gett intryck av att hon 

verkligen upplevt det hon berättat om. Därefter prövade domstolen om grunden 

förföljelse på grund av kön kunde anses uppfylld. Domstolen ansåg att kvinnan gjort 

sannolikt att hon hyser välgrundad fruktan att utsättas för övergrepp från hennes 

manliga släktingar som samarbetar med Al Shabaab på grund av att hon inte följt de 
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rådande normerna. Kvinnan ansågs ha uppfyllt sin bevisbörda och ansågs ha rätt till 

skydd som flykting på grund av kön. I detta fall bedömdes inte något intern 

flyktalternativ föreligga på grund av att Al Shabaab har omfattande kontroll i landet.  

 Domstolen anför enbart kort och utan motivering att fallet rör förföljelse på grund av 

kön och att det är den skyddsgrunden som är tillämplig. Även om det är positiv att 

skyddsgrunden tillämpas i praktiken anser jag att domstolens resonemang är bristfälligt. 

Att enbart kortfattat nämna att kvinnan riskerar förföljelse på grund av att hon inte följt 

normerna är alldeles för knapphändigt. Då detta är ett av få fall där 

Migrationsöverdomstolen prövar förföljelse på grund av kön borde skyddsgrunden ha 

redogjorts för i större utsträckning för att klargöra hur den ska tillämpas och vad som 

ska anses falla in under den. 

Domstolen ansåg i detta fall, till skillnad från fallet MIG 2008:39 med den albanska 

kvinnan, att det inte förelåg ett internt flyktalternativ. Anledningen till att det inte 

ansågs föreligga något internt flyktalternativ var att kvinnans möjlighet att erhålla något 

effektivt skydd i den delen av landet som hon kom från ansågs närmast helt obefintlig 

eftersom Al Shabaab har kontrollen där.  

Det är möjligt att utfallet blev som det blev till stor del på grund av att det gällde just 

Somalia och Al Shabaab. I jämförelse med rättsfallet MIG 2008:39 där domstolen ansåg 

att det förelåg ett internt flyktalternativ kan man ställa sig kritisk till om domstolen 

verkligen kan anses beakta den särskilda problematik kvinnor kan ställas inför när de 

tvingas flytta till en annan del av landet. Om genusperspektivet verkligen ska beaktas 

även i rättstillämpningen krävs det utförligare resonemang av domstolen där kvinnors 

utsatthet vid internflykt beaktas.   

 

5.2.4 Hedersrelaterat våld 

 

I ytterligare ett fall från Migrationsöverdomstolen, MIG 2011:6, har förföljelse på grund 

av kön aktualiserats. Målet rör en man och en kvinna som båda är kurder från Irak och 

som ansökte om asyl i Sverige 2009 eftersom de ansåg sig riskera förföljelse på grund 

av att de haft en utomäktenskaplig relation. Kvinnan var bortlovad till sin kusin. 

Kvinnans familj och släkt hotade därför att döda dem vilket var anledningen till att de 

rymde och sedan kom till Sverige. Migrationsverket avslog ansökningarna om 

uppehållstillstånd och fattade beslut om utvisning till Irak bland annat med hänvisning 

till att det är myndigheterna i den kurdstyrda regionen i Irak som ska tillgodose behovet 
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av skydd för dem. Då de inte vänt sig till myndigheterna har de inte gjort vad som krävs 

av en asylsökande innan internationellt skydd åberopas. Målet överklagades sedan till 

både Migrationsdomstolen och Migrationsöverdomstolen och i båda instanserna ansåg 

domstolarna att det inte åberopats sådana skäl att mannen och kvinnan ska betraktas 

som flyktingar. Migrationsöverdomstolen gjorde dock bedömningen att det vid en 

samlad bedömning gjorts sannolikt att paret har en grundad anledning att de vid ett 

återvändande till hemlandet skulle löpa en risk att utsättas för våld eller andra övergrepp 

begångna i ”hederns namn”. Domstolen beviljade därför paret uppehållstillstånd som 

alternativt skyddsbehövande enligt 4 kap. 3 § utlänningslagen, men inte som flyktingar. 

Migrationsöverdomstolen konstaterar enbart kortfattat att domstolen instämmer i 

underinstansernas bedömningar att ingen av de sökande åberopat sådana skäl att de kan 

betraktas som flyktingar. Redan här kan domstolen kritiseras då inte något resonemang 

förs kring de olika skyddsgrunderna. Särskild kritik kan riktas mot att domstolen inte 

ser de könsrelaterade aspekterna i de åberopade asylskälen. Den förföljelse som 

aktualiseras i fallet är tvångsgifte och hedersrelaterat våld, men inget av de anförda 

skälen diskuterar domstolen som flyktinggrundande trots att det i både förarbeten och 

UNHCR:s rekommendationer anförs att både tvångsgifte och hedersrelaterat våld kan 

utgöra förföljelse.
126

 

 

5.3 Brister i rättstillämpningen  

 

Trots att det i förarbetena nämns att alla skyddsgrunder ska beaktas i linje med 

UNHCR:s riktlinjer görs detta inte av Migrationsöverdomstolen vilket de återgivna 

fallen ovan visar. Problemet blir då att kvinnors asylskäl enbart bedöms utifrån det 

faktum att de är kvinnor som tillhör en viss samhällsgrupp. I domarna från 

Migrationsöverdomstolen som rör förföljelse på grund av kön undviker domstolen att 

nämna möjligheten att bedöma könsrelaterad förföljelse utifrån grunderna religion och 

politisk uppfattning.
127

 I doktrin har kritiska frågor formulerats, bland annat varför inte 

kvinnors handlingar som innebär att de överträder sociala normer ses som politiska 

uttryck och varför handlingar som exempelvis strider mot religiösa klädkoder inte faller 

under skyddsgrunden religion i ett samhälle där staten och religionen är nära 
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sammankopplade. Varför ses det inte som ett politiskt uttryck när unga flickor mot 

sätter sig könsstympning då det hör till en grundläggande tradition i samhället? Politisk 

uppfattning bör tolkas som alla tankar, åsikter, handlingar eller underlåtande av 

handlingar där den rådande politiska uppfattningen ifrågasätts eller motsätts. Vilken 

som ses som den rådande politiska uppfattningen ska inte bero på vilken myndighet som 

uttrycker den utan ska även inkludera exempelvis stamledare och byhövdingar. Detta är 

viktigt för att inte göra en bedömning av flyktingdefinitionen utifrån det västerländska 

systemet utan istället göra bedömningen utifrån kontexten och det samhället som 

personen kommer från.
128

   

Utifrån förarbetena till införandet av kön som skyddsgrund framgår, trots vissa 

brister, att lagstiftaren beaktat UNHCR:s riktlinjer kring könsrelaterad förföljelse i stor 

utsträckning. Däremot brister Migrationsöverdomstolen enligt min mening vid 

rättstillämpningen då könsrelaterad förföljelse inte ens diskuteras utifrån de andra 

skyddsgrunderna och endast kortfattat motiverar varför eller varför inte skyddsgrunden 

kön är tillämplig. Eftersom det tillvägagångssätt som anges i förarbetena är att de andra 

skyddsgrunderna ska beaktats i första hand borde rättstillämparen göra så för att det ska 

ha någon verkan i praktiken. Då Migrationsöverdomstolens domar får prejudicerande 

verkan borde domstolen även utförligare motivera domsluten för att klargöra vad som 

avses med skyddsgrunden. Om kvinnor ska ges ett bättre skydd än tidigare genom att de 

könsrelaterade aspekterna beaktas krävs det att domstolen tillämpar flyktingdefinitionen 

utifrån hur den ska tolkas enligt förarbetena. Om alla skyddsgrunder beaktades utifrån 

ett genusperspektiv skulle det innebära att samma förutsättningar för att erhålla 

flyktingstatus ges till både män och kvinnor och inte att kvinnors skyddsskäl bortses 

från eller enbart hänförs till en enda skyddsgrund. 

 

5.4 Osynliggörande av maktstrukturer 

 

I förarbetena till införande av kön som skyddsgrund anförs att könsmaktstrukturer kan 

vara en anledning till varför stater kan underlåta att skydda kvinnor.
129

 

Könsmaktstrukturer diskuteras däremot inte som en förklaring till förföljelsen mot 

kvinnor. Könsmaktstrukturer och våld mot kvinnor i den privata sfären hänförs inte 

heller till politiken eller religionen vilket det borde för att lyfta det till ett strukturellt 
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problem och inte ses som ett problem i det enskilda fallet. Det görs inget försök alls att 

förklara våld i den privata sfären som ett strukturellt problem. I förarbetena nämns 

otrohet och svartsjuka som anledningen till ”hustrumisshandel” och som utgångspunkt 

ska då myndigheterna i det egna landet ansvara för att ge skydd till kvinnan. Denna typ 

av förföljelse, som lagstiftaren utgår från grundar sig i beskyllning om otrohet, anses 

långsökt av den svenska lagstiftaren att förklara att mannens agerande mot kvinnan 

beror på hennes tillhörighet till en viss samhällsgrupp. Det som avgör om det finns ett 

orsakssamband mellan förföljelsen av kvinnan och förföljelsegrunden beror därför på av 

vilken anledning kvinnan inte kan söka skydd av staten.
130

 På denna punkt kan 

lagstiftaren anses brista i bedömningen av könsrelaterade problem då detta inte alls lyfts 

till ett strukturellt problem utan enbart ses som ett privat problem mellan mannen och 

kvinnan i det enskilda fallet. Det bristande resonemanget i förarbetena får även 

genomslag i rättstillämpningen vilket fallet MIG 2008:39, som återgavs i avsnitt 5.2.2, 

visar. Även där bedöms sambandet mellan statens underlåtenhet att skydda kvinnan och 

hennes könstillhörighet istället för att bedömningen fokuserar på förföljelsen som 

mannen utsätter kvinnan för på grund av att hon är kvinna. 

 Som jag ser det krävs det att maktstrukturerna mellan män och kvinnor 

uppmärksammas och problematiseras mer inom rättstillämpningen och att våld mot 

kvinnor beaktas som ett strukturellt problem för att kvinnors skyddsbehov bättre ska 

tillgodoses.      

  

5.5 Staters underlåtenhet att skydda kvinnor  

 

I avsnitt 3.1 beskrevs hur kvinnor haft svårare att erhålla flyktingstatus då de förföljts av 

enskilda eftersom det ansetts vara privata angelägenheter. Uppdelningen mellan privat 

och offentligt har kritiserats eftersom det som fallit inom den så kallade privata sfären 

inte ansetts som politiskt.
131

 Även detta är något som uppmärksammats vid ändringen 

av utlänningslagen. I förarbetena anförs att om personer som riskerar förföljelse av 

enskilda och vägras skydd på grund av de politiska, sociala, religiösa eller kulturella 

strukturerna, kan personen betraktas som flykting. Om en kvinna i realiteten inte har 

någon möjlighet att få skydd av staten på grund av att mannens makt över kvinnan är 

”en så obestridd och grundläggande del av samhällsstrukturen” kan även det vara 
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flyktinggrundande.
132

 Problematiken kring uppdelningen mellan privat och offentligt 

belyses däremot inte i särskilt stor utsträckning i förarbetena. Eftersom denna 

uppdelning tidigare har varit ett stort problem kunde det ha förväntats att lagstiftaren 

redogjort för problematiken för att kvinnors skyddsbehov ska tillgodoses vid 

bedömningarna av asylskälen.  

I förarbetena anges ett kriterium som inte återfinns i UNHCR:s riktlinjer och som 

kan innebära ett hinder för kvinnor som söker skydd. Det anges att om en stats 

oförmåga att skydda en person från förföljelse inom den privata sfären beror på 

bristande tillgångar eller effektivitet kan förföljelsen inte kopplas till någon 

skyddsgrund.
133

 Jag ser detta förarbetsuttalande som problematiskt då lagstiftaren inte 

tycks beakta vad statens resursbrist beror på. Att en stat inte har resurser att skydda 

kvinnor kan bero på att det inte är en prioriterad fråga av staten eller att det inte ens är 

ett uppmärksammat problem. Ett exempel kan vara att våld mot kvinnor i hemmet ses 

som en privat angelägenhet vilket innebär att staten därför inte lägger några resurser på 

skyddade kvinnoboenden. Det kan därför ifrågasättas om det då är rimligt att statens 

resursbrist i dessa fall ska hindra kvinnor från att beviljas flyktingstatus eftersom 

förföljelsen enligt den svenska lagstiftaren inte kan kopplas till någon skyddsgrund i 

dessa fall. Även om lagstiftaren i hög utsträckning beaktat könsrelaterade aspekter finns 

det en risk att förföljelse som drabbar kvinnor, på grund av att staten inte prioriterat 

problemet och därför inte lagt statliga resurser på det, bedöms som otillräcklig grund för 

att bevilja flyktingstatus.  
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6 Avslutande kommentar 

 

Syftet med uppsatsen var att utreda och diskutera hur den svenska flyktingdefinitionen 

tillvaratar kvinnors skyddsbehov utifrån UNHCR:s rekommendationer om könsrelaterad 

förföljelse.  

 I motiven till ändringen av utlänningslagen som redogjordes för i avsnitt 4.1 framgår 

att syftet med ändringen av utlänningslagen var att markera att förföljelse på grund av 

kön omfattas av flyktingdefinitionen och att personer som riskerar sådan förföljelse ska 

kunna ges skydd i Sverige. Att Sverige valt att införa förföljelse på grund av kön som en 

uttrycklig skyddsgrund kan ses som något positivt och som att genusperspektivet 

verkligen uppmärksammats. Jämfört med tidigare gällande utlänningslagstiftning har 

utvecklingen gått i rätt riktning mot att i högre grad tillgodose kvinnors skyddsbehov, 

eftersom förföljelse på grund av kön tidigare inte alls ansågs utgöra grund för 

flyktingstatus. Att den svenska lagstiftaren valt att hänföra förföljelse på grund av kön 

till skyddsgrunden viss samhällsgrupp stämmer överens med hur UNHCR tolkat 

skyddsgrunden. UNHCR har, som även redogjorts för i avsnitt 4.2.1, angett att en 

korrekt tolkning av begreppet tillhörighet till en viss samhällsgrupp omfattar både kön 

och sexuell läggning.
134

  

 I inledningen till uppsatsen ställdes frågan om utlänningslagens flyktingdefinition 

innebär att könsrelaterade asylskäl beaktas i större utsträckning eller om det leder till att 

kvinnors asylskäl enbart hänförs till skyddsgrunden ”viss samhällsgrupp” och inte till 

någon av de andra skyddsgrunderna? Utifrån förarbetena vid införandet av 

bestämmelsen om förföljelse på grund av kön tycks det från lagstiftarens sida finnas en 

medvetenhet om könsrelaterad förföljelse och att den nya grunden inte är tänkt att 

ersätta de andra skyddsgrunderna vid prövningen av kvinnors asylskäl utan att syftet 

istället är att uppmärksamma att kvinnors situation ser annorlunda ut än män och att 

detta ska beaktas vid asylprövningen. UNHCR:s rekommendationer om könsrelaterad 

förföljelse beaktas i stor utsträckning i förarbetena till lagändringen. Det anges 

exempelvis att alla skyddsgrunder är relevanta för bedömningen av könsrelaterade 

asylskäl. Det framgår även tydligt att de andra skyddsgrunderna ska beaktas i första 
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hand.
135

 Utifrån de rättsfall från Migrationsöverdomstolen som analyserats i avsnitt 5 

tycks lagstiftarens resonemang tyvärr inte ha fått genomslag eftersom skyddsgrunden 

enbart berörs kortfattat och de övriga skyddsgrunderna inte berörs alls. Det som lyfts 

som ett särskilt problem i uppsatsen är även att könsrelaterade asylskäls politiska 

dimension inte analyseras i högre utsträckning i främst förarbeten men även i den praxis 

som finns på området. Det finns även brister vad gäller bedömningen av statens 

underlåtenhet att skydda kvinnor och bedömningen av kvinnors möjlighet till 

internflykt.  

 För att män och kvinnor ska ges samma möjlighet till skydd undan förföljelse krävs 

att genusperspektivet beaktas, inte bara av lagstiftaren, utan även i rättstillämpningen. 

Risken med att förföljelse på grund av kön hänförs till skyddsgrunden viss 

samhällsgrupp är att kvinnors asylskäl ses som något annorlunda och säreget som skiljer 

sig från männens och i så fall har det inte skett någon förändring avseende tolkningen av 

flyktingdefinitionen. Det är därför viktigt att alla skyddsgrunder beaktas utifrån 

könsrelaterade aspekter. Även om det utifrån lagstiftarens resonemang i förarbetena 

kan anses att Sverige har kommit långt i arbetet med att beakta genusperspektivet inom 

asylrätten krävs det att könsrelaterade asylskäl även uppmärksammas och beaktas av 

rättstillämparen för att den manlige normen inte ska fortsätta avgöra vem som är en 

flykting.  
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