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Om Asylrättscentrum
Asylrättscentrum är en politiskt och religiöst obunden ideell organisation 
som arbetar för att värna asylrätten, mänskliga rättigheter och rättssäker-
het i migrationsprocesser. Vi grundades 1991 och hette då Rådgivningsbyrån 
för asylsökande och flyktingar.  
 
Vi stärker rättssäkerheten i svensk migrationspolitik genom att: 
 

• Ge gratis juridisk rådgivning till människor som sökt 
asyl eller annat uppehållstillstånd i Sverige.  

• Sprida kunskap, ta fram informationsmaterial och 
hålla utbildningarom migrationsrättsliga frågor.  

• Möta makthavare och arbetar påverkansmässigt för att 
värna mänskliga rättigheter och rättssäkra asylprocesser. 

 
Läs mer om oss på www.sweref.org

Rapporten är författad av Anna-Pia Beier, jurist på Asylrättscentrum. Rapporten har tagits 
fram med stöd från Föreningen för juridisk rådgivning för asylsökande och flyktingar 
i Västsverige, Borås och Mölndals pastorat samt Kyrkornas Flyktingrådgivning i Borås.
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Sammanfattning

Genom vår rådgivning på Asylrättscentrum och även i egenskap av ombud och offentliga biträden, har vi under 
åren noterat anmärkningsvärda brister i asylärenden som rör kvinnor. Vi har tagit del av ärenden där det har 
brustit vad gäller kvinnors förutsättningar att kunna berätta om sina asylskäl och därmed få dessa beaktade, 
och där det brustit i bedömningarna av kvinnors asylskäl och skyddsbehov. I vår rådgivning kontaktas vi i 
stor utsträckning (av kvinnor själva eller av kontaktpersoner) efter att asylprocessen är avslutad. För att öka 
kvinnors kunskap om sina rättigheter i asylprocessen har vi på Asylrättscentrum tagit fram information riktad 
till asylsökande kvinnor. Under 2022 publicerade vi även en guide till stöd för kontaktpersoner som möter 
kvinnor som står inför eller befinner sig i asylprocess. I samband med detta arbete beslutade vi oss även för 
att analysera ett urval av ärenden som kommit in till oss på Asylrättscentrum. Denna rapport är resultatet av 
den analysen. Syftet med denna rapport är att ge en överblick över de svårigheter som kvinnor i asylprocessen 
kan möta, belysa särskilda problem och brister samt reflektera över vad som behöver förbättras.

En studie av denna begränsade omfattning kan naturligtvis inte göra anspråk på att ge en fullständig bild. 
Men de brister i Migrationsverkets och migrationsdomstolarnas bedömningar vi har noterat i de ärenden 
som analyserats kan till viss del vara talande för brister på ett generellt plan och motivera vidare granskningar. 

Handläggning hos Migrationsverket

Vi har endast haft tillgång till protokoll från asylutredningarna i hälften av ärendena. Det utgör naturligtvis en 
begränsning och vi kan, som framgår ovan, inte göra anspråk på att ge en heltäckande bild. Av det underlag 
vi har tagit del av har vi dock gjort följande observationer. I flera ärenden har vi av vad som kan utläsas 
av utredningsprotokollen noterat god intervjumetod och att handläggaren ansträngt sig för att skapa goda 
förutsättningar för kvinnan att kunna berätta. I flera ärenden har vi dock noterat anmärkningsvärda brister. 
Det har brustit i förutsättningarna för kvinnan att kunna berätta om egna asylskäl på grund av såväl kön på 
utredare som bristande information om sekretessregler och rätt till eget biträde. Av det som kunnat utläsas 
av utredningsprotokollen har vi flera ärenden noterat en okänslighet inför den sökandens situation och vad 
den sökande berättar. När kvinnor i vissa ärenden berättade om traumatiska händelser bemöttes det inte av 
handläggaren. Bemötandet är viktigt för att skapa förutsättningar för kvinnan att kunna eller våga berätta 
om sin situation eller tidigare upplevelser. 

I flera ärenden har utredningarna varit bristfälliga genom att relevanta följdfrågor inte ställts när kvinnor 
har berättat om egna erfarenheter, med konsekvensen att asylskäl inte utretts tillräckligt. Anmärkningsvärda 
brister kan nämnas i exempelvis ärenden som rörde risk för förnyad könsstympning. Därutöver har vi även 
uppmärksammat att uppfattade oklarheter sällan redovisats uttryckligen eller tillräckligt tydligt för den sökande 
så att kvinnan fått möjlighet att bemöta dessa under asylutredningen. 

https://sweref.org/wp-content/uploads/2022/03/guide-att-stotta-kvinnor-i-asylprocessen.pdf


Asylrättscentrum

6

I flera ärenden har vi även noterat brister i det offentliga biträdets hantering och representation av 
kvinnan, genom att biträdet exempelvis inte talat med kvinnan enskilt eller inte bokat kvinnlig tolk. I 
några ärenden har det offentliga biträdet inte inkommit med relevant bevisning eller argumentation.

Migrationsverkets bedömning

Underlaget för bedömningen av en persons asylansökan utgörs av den asylsökandes uppgifter och övrig 
bevisning. Myndigheterna måste även beakta förhållandena i det land den asylsökande kommer ifrån. 
Den muntliga berättelsen är ofta, vid sidan av landinformation, den enda bevisning som Migrationsverket 
och migrationsdomstolarna har att bedöma. Bedömningen av trovärdighet, eller tillförlitligheten av de 
lämnade uppgifterna, blir därmed central. I några av de analyserade ärendena bedömdes de sökande 
ha gjort sitt skyddsbehov sannolikt genom den muntliga berättelsen. I majoriteten av ärendena fick 
kvinnan avslag på sin asylansökan därför att hennes uppgifter bedömdes brista i tillförlitlighet, och 
det inte ansågs föreligga någon risk för förföljelse vid ett återvändande. Kvinnors uppgifter har i stor 
utsträckning bedömts brista i tillförlitlighet för att de ansetts vara vaga och inte tillräckligt detaljerade, 
eller exempelvis baserade på antaganden och spekulationer. Med undantag för ett beslut framgår inte 
att eller hur Migrationsverket i sin bedömning av kvinnornas berättelser beaktat faktorer som kön, 
ålder, utbildningsnivå, social/kulturell kontext eller hälsotillstånd när man bedömt kvinnans berättelse. 

Ett tydligt tema i de analyserade ärendena var avsaknaden av resonemang kring bevislättnadsregeln. 
Om den asylsökande lämnat en sammanhängande asylberättelse som överensstämmer med landinfor-
mation ska den sökande, för det fall att myndigheterna finner att det finns kvarstående tvivel, beviljas 
en bevislättnad. Avsaknaden av resonemang kan möjligen förklaras med att Migrationsverket funnit att 
berättelserna varit exempelvis vaga och odetaljerade. Samtidigt kan det argumenteras för att bevislätt-
nadsregeln ska tillämpas just när det finns kvarstående tvivel som exempelvis kan orsakas av vaghet. Det 
har vidare ställts väldigt höga krav på detaljrikhet i kvinnornas berättelser. I de fall skriftlig bevisning 
har inlämnats har denna i ett fåtal ärenden ansetts ge stöd åt den muntliga berättelsen, men över lag 
tillmätts ett lågt bevisvärde. I de ärenden då läkarintyg inlämnats till stöd för såväl kvinnans berättelse 
som psykiska ohälsa (och därmed svårigheter att lämna en sammanhängande kronologisk berättelse) 
har kvinnan inte tillerkänts bevislättnadsregeln för kvarstående oklarheter. 

Vid bedömningen av om den asylsökandes fruktan för förföljelse är välgrundad ska sökandes berät-
telse och personliga omständigheter bedömas i relation till information om förhållandena i aktuellt 
land. Vad gäller kvinnors asylskäl är det viktigt att relevant och specifik landinformation, som belyser 
kvinnors situation används. Informationen måste sedan relatera till den individuella kvinnan och hennes 
personliga omständigheter. Landinformation har betydelse både vid bedömningen av en asylsökandes 
berättelse och vid den framåtsyftande riskbedömningen. Det har inte varit möjligt att inom ramen för 
denna rapport göra en djuplodande analys av den landinformation som använts. Av det vi har noterat 
kan vi dock konstatera att landinformation, med några undantag, användes i låg utsträckning för att ge 
stöd åt att den fruktan kvinnan upplevde var välgrundad, eller för att ge stöd för att hennes uppgifter 
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skulle läggas till grund för bedömningen. I några ärenden har landinformationen, eller kunskapen om 
förhållandena i aktuellt land, däremot använts för att ifrågasätta kvinnans uppgifter. Vi har även noterat 
att det inte gjorts en intersektionell analys vid användande av landinformation och att den landinfor-
mation som lagts till grund för beslutet inte tillräckligt relaterat till den individuella kvinnan. 

I flera ärenden noterar vi att det kvinnan har utsatts för inte tydligt framgår av beslutet. Det kan röra 
sig om en språklig omformulering. I vissa ärenden kan dock otydligheten kopplas till utredningsbrister, 
där omfattningen av det kvinnan utsatts för faktiskt inte utretts tillräckligt. Utan att utreda vad det är 
kvinnan har utsatts för kan Migrationsverket inte göra en korrekt flyktingskapsbedömning. I majoriteten 
av ärendena har det även brustit i utredningen och analysen av kvinnornas situation och livsvillkor vid 
ett återsändande. Förekomsten av ett manligt nätverk har tillmätts avgörande betydelse (se vidare nedan). 

Vid en bedömning av kvinnors asylskäl krävs att det görs en genusmedveten tolkning av flyktingdefi-
nitionen vilket innebär att flera förföljelsegrunder kan aktualiseras samtidigt. Kvinnor som handlat på 
ett sätt som utmanar sociala och religiösa normer i hemlandet för vad som är tillåtet för en kvinna kan 
tillskrivas en politisk eller religiös uppfattning. Förföljelsegrunderna religion och politisk åskådning 
överlappar därmed ofta varandra vid förföljelse som även är relaterad till kön. En kvinna som ger 
uttryck för att hon inte vill leva med de begräsningar av rättigheter som finns för kvinnor i hemlandet 
ger uttryck för en faktisk politisk uppfattning. Vi har noterat att bedömningarna av anförda asylskäl 
kopplade till kvinnans underordnade ställning och att hon brutit mot normer om kön har fokuserat på 
om kvinnan gjort sannolikt att hon riskerade förföljelse på grund av kön, med undantag för ärenden 
där kvinnan själv åberopat exempelvis tillskriven politisk/religiös uppfattning. 
Där flera asylskäl anförts, såsom etnicitet, religion och kön, har Migrationsverket, trots att så ofta 
formulerats i besluten, inte redovisat för en sammantagen bedömning av hur asylskäl, förföljelsegrunder 
och tillhörigheten till flera utsatta grupper kan samverka och innebära att kvinnan på kumulativ grund 
har en välgrundad fruktan att utsättas för förföljelse. Även om tillhörigheten till en etnisk och religiös 
minoritet inte innebär att alla som tillhör den riskgruppen bedöms riskera skyddsgrundande behandling 
så måste det beaktas att ju fler marginaliserade grupper en kvinna tillhör, desto mer utsatt är kvinnan. 
Det räcker vidare att en förföljelsegrund är en bidragande faktor till förföljelsen, det behöver inte vara 
den huvudsakliga orsaken. Migrationsverket måste även beakta personliga omständigheter som kan vara 
ytterligare riskhöjande, som exempelvis psykisk ohälsa och lång vistelse utomlands i ett västerländskt 
land. När man inte har gjort en helhetsbedömning, eller åtminstone inte redovisat för denna, har det 
brustit i den kumulativa och framåtsyftande bedömningen.

Vi har begränsat vår studie till skyddsbedömningen men har noterat att med undantag för ett ärende har 
det psykiska hälsotillståndet endast bedömts under grunden synnerligen ömmande omständigheter. Psykisk 
ohälsa bör även vägas in i skyddsbedömningen.
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Migrationsdomstolarnas bedömning

Avseende migrationsdomstolarnas handläggning och bedömningar kan följande sammanfattningsvis 
konstateras. I majoriteten av ärendena har det hållits muntliga förhandlingar. I flera av de ärenden där 
muntlig förhandling inte beviljats hade sådan enligt vår bedömning varit nödvändig. Vi har noterat att 
domstolen i vissa mål, till skillnad från Migrationsverket, lagt kvinnans uppgifter till grund för bedöm-
ningen, men att en konkret hotbild inte ansetts föreligga vid ett återvändande. I vissa mål har det ställts 
väldigt höga krav på att kvinnan skulle göra sannolikt att hotbilden var konkret. En återkommande 
problematik var annars att kvinnor bedömdes inte ha gjort sannolikt att omständigheter hade hänt. I 
majoriteten av ärenden avslogs överklagandena då kvinnans uppgifter bedömdes brista i tillförlitlighet. 
De vanligaste motiveringarna till denna bedömning var att kvinnornas uppgifter ansågs vara vaga och 
odetaljerade eller baserade på andrahands- eller tredjehandsuppgifter. Hotbilden ansågs i flera ärenden 
bygga på kvinnans antaganden och spekulationer. 

Vid bedömningen av den muntliga berättelsen måste hänsyn tas till såväl kvinnans personliga omständig-
heter (som exempelvis hälsotillstånd, ålder och utbildning), men även med beaktande av kvinnans 
underordnade ställning i en religiös, politisk och kulturell kontext. Att använda kriterier som speku-
lationer och antaganden vid bedömning av tillförlitlighet bör vidare enligt vår mening undvikas. I ett 
av de ärenden där domstolen avfärdade vad kvinnan fruktade vid ett återvändande som baserade på 
egna antaganden och spekulationer, kan det exempelvis konstateras att hennes fruktan grundades i 
tidigare egna erfarenheter av psykiskt, fysiskt och sexuellt våld. Bevislättnadsregeln har inte tillämpats 
i de ärenden som ingått i underlaget, trots skrivningar i vissa domar som att domstolen hade förståelse 
för svårigheter att berätta om sexuella övergrepp, och att domstolen beaktat psykisk ohälsa. Inlämnade 
läkarintyg ansågs i några ärenden till viss del kunna förklara uppfattade brister i berättelsen - men inte 
fullt ut för att kvinnan skulle medges bevislättnad för kvarstående oklarheter. 

Bland de mest anmärkningsvärda brister vi har noterat avseende bedömningar av uppgifters tillförlitlighet 
rör de ärenden där domstolarna antingen ifrågasatt hur kvinnan agerat (exempelvis i fråga om utomäk-
tenskapliga relationer) eller att kvinnan framfört egna asylskäl sent i processen. Liksom handläggare på 
Migrationsverket måste domare och nämndemän vara uppmärksamma på vad som är subjektiva föreställ-
ningar och fördomar. I flera ärenden har utvecklande av talan eller nya uppgifter som framförts under 
den muntliga förhandlingen, eller skäl som kommit fram först i ett sent skede i asylprocessen ifrågasatts. 
Uppgifterna betraktades i flera mål som upptrappning. Flera av dessa domar uppvisade domstolens 
bristande kunskap om hur skamkänslor och rädsla för konsekvenser (och stigmatisering) kan påverka 
hur mycket en kvinna vågar berätta. I flera fall togs inte hänsyn till att det brustit i förutsättningarna 
för kvinnan att kunna berätta, exempelvis då hon sökt tillsammans med familjemedlemmar och inte 
fått information om eller vågat lita på regler om sekretess.

I några domar redovisade domstolen för att en sammantagen bedömning kopplat till den individuella 
kvinnan gjorts. Ett genomgående tema annars var att migrationsdomstolen, liksom Migrationsverket, 
bedömde varje förföljelsegrund för sig men utan att redovisa för att eller hur en sammantagen bedömning 
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gjorts. I flera av domarna konstaterade domstolen därutöver i sammanfattande meningar att den sökande 
inte hade gjort sannolikt att hon hade ett skyddsbehov. Detta blir problematiskt då man inte kan följa 
domstolens resonemang i förhållande till bedömningen av uppfyllande av de olika rekvisiten. 

Manligt nätverk

Underlaget för denna analys består av ärenden där de sökande kommer från länder där kvinnors 
situation är mycket svår och könsbaserat våld och könsdiskriminering omfattande. Även om det är 
en individuell bedömning som ska göras borde den kunskapen enligt vår mening ha haft betydligt 
större genomslag vid såväl bedömningen av tillförlitligheten i kvinnans uppgifter av det hon berättat 
att hon utsatts för, som vid den framåtsyftande riskbedömningen. Detta är gemensamt för Migra-
tionsverket och domstolarna. I de länder som ingått i underlaget befinner sig kvinnor som saknar ett 
manligt nätverk i en mycket utsatt situation och ett manligt nätverk kan ha stor betydelse för stöd 
och överlevnad. Det är viktigt att kvinnors särskilt utsatta situation i dessa fall utan stöd från familj 
beaktas och tillmäts betydelse. Kvinnor har dessutom själva anfört sin situation som ensam kvinna 
utan manligt nätverk som asylskäl. Själva förekomsten av ett manligt nätverk tenderade dock ofta 
att överskugga de allvarliga kränkningar av sina fri- och rättigheter som kvinnorna anförde att de 
riskerade att utsättas för. 

Såväl utredningar som bedömningar relaterat till ett så kallat manligt nätverk har dock varit bristfälliga. 
Av vår analys framgår att det var mycket svårt för kvinnorna att göra det sannolikt att ett manligt 
nätverk saknades. Ofta var bedömningarna summariska, och i flera fall spekulativa. Vi noterar även 
att hänvisning till det manliga nätverket inte alltid rörde det manliga nätverk som ingår i kvinnans 
närmsta krets av manliga släktingar, såsom far eller make. Det hänvisades även till yngre bröder, 
morbröder - eller i vissa fall kvinnliga släktingar och deras män – utan att det hade utretts huruvida 
dessa var villiga att erbjuda stöd åt kvinnan eller istället skulle utgöra hotbilden. Det manliga nätverket 
kan vara en del av det förtryck som kvinnor har flytt ifrån/har skyddsbehov mot. Av tillgänglig landin-
formation rörande det könsrelaterade våld som kvinnor utsätts för, och riskerar att utsättas för, i de 
aktuella länderna handlar det i många fall om förföljelse som typiskt sett utövas och/eller upprätthålls 
av familjemedlemmar och närstående. Det vill säga, ofta av det så kallade manliga nätverket i sig. I 
flera ärenden hänvisades uttryckligen till det manliga nätverk som kvinnan själv åberopade risk för 
förföljelse ifrån.

Förekomsten av ett manligt nätverk har haft stor, för att inte säga avgörande, betydelse vid skydds-
bedömningen. Skrivningar som att eftersom kvinnan inte hade gjort sannolikt att hon saknade 
manligt nätverk ansågs hon därmed inte riskera förföljelse på grund av kön var vanliga. Prövningen i 
förhållande till flyktingkonventionen begränsades därmed till huruvida kvinnan hade manligt nätverk 
eller inte. Det är mycket problematiskt att det faktum att kvinnors fri- och rättigheter begränsas, och 
delvis är villkorade, av förekomsten av manliga släktingar tillmäts så lite vikt vid bedömningen, och 
att kvinnor förutsätts underordna sig manliga släktingar för att undvika att utsättas för behandling 
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som kan utgöra förföljelse. Det sker enligt vår erfarenhet och vår mening ofta en sammanblandning 
mellan det manliga nätverkets funktion som stöd, och mer eller mindre outtalat, dess funktion som 
skydd mot förföljelse. Det är dock endast myndigheter som kan och ska erbjuda skydd mot förföljelse.

Vikten av ett genusperspektiv

För att alla asylsökande ska få tillgång till en rättssäker och jämställd asylprocess är det viktigt att anlägga 
ett genusperspektiv. Vad avser kvinnor är det viktigt att beakta att kvinnor kan ha andra förutsättningar 
än män vad gäller att presentera sina asylskäl, och att samtliga aktörer inblandade har denna medve-
tenhet och agerar för att säkerställa att kvinnan har så goda förutsättningar som möjligt att kunna och 
våga berätta om sina asylskäl. Det kan därutöver handla om att kvinnors asylskäl kan skilja sig åt från 
mäns, men även att man tillämpar ett genusperspektiv på samtliga rekvisit och förföljelsegrunder i 
flyktingkonventionen, och beaktar att olika former av könsdiskriminering i sig eller sammantaget kan 
anses tillräckligt allvarligt för att utgöra förföljelse. 

De brister i Migrationsverkets och migrationsdomstolarnas bedömningar vi har noterat i de ärenden 
som analyserats kan till viss del vara talande för brister på ett generellt plan. I våra kommentarer och 
reflektioner har vi även vävt in våra erfarenheter från vår rådgivning och vår erfarenhet av att repre-
sentera asylsökande kvinnor som offentliga biträden. I det avslutande kapitlet sammanfattar vi våra 
observationer och kommentarer. Vi lämnar även rekommendationer, till offentliga biträden och till 
handläggare på Migrationsverket, men även generella rekommendationer till Migrationsverket och 
migrationsdomstolarna. 
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1.  Inledning

FN:s konvention om flyktingars rättsliga ställning (flyktingkonventionen) är könsneutral, men historiskt 
sett har förföljelse tolkats med utgångspunkt från mäns erfarenheter. Kvinnor, barn och hbtqi-personer 
vars asylskäl avvikit från denna norm har därmed inte fått samma rätt till flyktingstatus.1 Asylrätten 
har dock utvecklats, såväl internationellt som nationellt, och åtgärder har vidtagits i syfte att kvinnor ska få 
tillgång till en rättvis och rättssäker asylprövning på samma villkor som män. UNHCR och andra aktörer 
har betonat vikten av ett genusperspektiv vid utredning och bedömning av asylskäl (se avsnitt 4.5). Den 
svenska utlänningslagen har exempelvis ändrats genom att man år 2005 tog in kön och sexuell läggning som 
uttryckligt exempel på en flyktinggrund; tillhörighet till viss samhällsgrupp. 

Det bör framhållas att begreppet kön används i svensk lagstiftning för att beteckna inte bara biologiskt kön, utan 
även så kallat socialt kön, det vill säga även normer och föreställningar om hur män och kvinnor ska bete sig.2 
Både män och kvinnor kan utsättas för förföljelse på grund av kön, likaså transpersoner, personer som har en 
könsöverskridande identitet eller riskerar förföljelse på grund av sitt könsuttryck. Det finns vidare erfarenheter 
och svårigheter som är gemensamma för majoriteten av asylsökande i själva asylprocessen. Men det kan finnas 
särskilda svårigheter som är specifika för exempelvis kvinnor. Kvinnors asylskäl kan även skilja sig åt från mäns 
asylskäl. Vi har i denna rapport valt att fokusera på kvinnor i asylprocessen. Med kvinnor avses i denna rapport 
personer som själva identifierar sig som kvinnor. Vi har vidare avgränsat oss till att fokusera på vuxna kvinnor, 
det vill säga kvinnor över 18 år.

1.1  Bakgrund 

Migrationsverket fick år 2015 i uppdrag av regeringen att ta fram en handlingsplan för hur myndig-
heten skulle få ett jämställdhetsperspektiv i kärnverksamheten, och har fått ett förnyat uppdrag för år 
2021–2025 att fortsätta utveckla arbetet.3 Det innebär att ett jämställdhetsperspektiv ska finnas i allt 
beslutfattande och att beslut i verksamheten ska fattas utifrån en medvetenhet om konsekvenser av 
beslutet för kvinnor och män. Riktlinjer har tagits fram för att vara stöd till hur bedömningarna av 
kvinnors asylskäl ska bedömas i en rättssäker asylprocess. I teorin finns det därmed förutsättningar för 
att asylprocessen ska vara jämställd. Migrationsverkets egna kvalitetsuppföljningar har dock visat att det 
finns ett särskilt behov av att lyfta fram kvinnor i asylprocessen. Enligt vår erfarenhet på Asylrättscentrum 
som ombud och offentliga biträden har vi under åren fortsatt att notera allvarliga brister i ärenden som 

1 Se exempelvis UNHCR, Guidelines On International Protection:Gender-Related Persecution within the context of  Article 1A (2)
of  the 1951 Convention and/or its 1967 Protocol relating to the Status of  Refugees, (i fortsättningen; UNHCR:s riktlinjer avseende 
könsrelaterad förföljelse), Maria Bexelius, Asylrätt, kön och politik - en handbok för jämställdhet och kvinnors rättigheter, 2008, s.22. 
2 Prop. 2005/06:6, Flyktingskap och förföljelse på grund av kön eller sexuell läggning, s.21.
3 Migrationsverket, Rättsligt ställningstagande; Utredning och bedömning av förföljelse på grund av kön avseende kvinnor, R/069/2021.
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rör kvinnor som åberopar skyddsskäl på grund av kön. Genom vårt arbete, där vi i stor utsträckning 
kontaktas efter avslutad asylprocess, ser vi ärenden där det brustit vad gäller kvinnors förutsättningar 
att kunna berätta om sina asylskäl och därmed få dem beaktade, och i förståelsen för uppgifter som 
av denna anledning lämnas i ett senare skede. Vi har även uppmärksammat ärenden där det brustit i 
bedömningar av åberopade skyddsskäl. 

Sverige har nyligen granskats av såväl Europarådet som FN:s kvinnokommitté4 där kritik har riktats 
mot Sveriges jämställdhetsarbete och arbetet med att förebygga och beivra mäns våld mot kvinnor, 
inbegripet kvinnor i asylprocess. Under 2019 publicerade Europarådets expertgrupp (Group of  Experts 
on Action against Violence against Women and Domestic Violence; GREVIO) sin rapport om Sveriges 
genomförande av Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor, 
Istanbulkonventionen. GREVIO noterade bland annat begränsningar avseende de könsspecifika inter-
vjuerna med handläggare, det vill säga svårigheten att bygga förtroende och kunna berätta traumatiska 
upplevelser. Dessutom noterade GREVIO att kvinnor inte känner till den betydelse och relevans som 
deras redogörelser för könsrelaterat våld och förföljelse kan ha på asylförfarandet.5 Sverige har mottagit 
totalt 41 rekommendationer från GREVIO och rapporterade till Europarådet om hur rekommenda-
tionerna har hanterats i januari 2022.6 

Under hösten år 2021 granskades Sveriges regering av FN:s kvinnokommitté. Inför granskningen har 
Sveriges Kvinnolobby tillsammans med ett stort antal organisationer som bildar CEDAW-nätverket 
tagit fram en skuggrapport till regeringens rapport. Av denna rapport framgår att trots att Migrations-
verket genomfört satsningar för att öka kunskapen om kvinnors asylskäl inom asylprövningen nås 
kvinno- och civilsamhällesorganisationer av information från asylsökande och offentliga biträden om 
att det förekommer brister i prövningen av kvinnors asylskäl.7 Rapporten lyfter även kunskapsbrist hos 
offentliga biträden om kvinnors särskilda utsatthet och asylskäl. 

Den 24 november 2021 offentliggjorde FN:s kvinnokommitté sina avslutande iakttagelser om Sveriges 
tionde rapport. Kommittén uttrycker fortsatt kritik mot att bestämmelserna i konventionen, det fakul-
tativa protokollet till konventionen och kommitténs allmänna rekommendationer inte är tillräckligt 
kända i Sverige - inte heller av kvinnor själva. Kommittén noterar också med oro den fortsatta bristen 
på hänvisningar till konventionen i domstolsbeslut.8

4 FN:s kvinnokommitté är en kommitté av oberoende experter som har etablerats för att övervaka att staterna skyddar och respekterar 
rättigheterna i FN:s konvention om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor, den så kallade Kvinnokonventionen (CEDAW).
5 GREVIO, Baslinjeutvärderingsrapport: Sverige, 21 januari 2019, s.59-61.
6 Reporting form on the implementation of  the recommendation adressed to state parties, 27 januari 2022.
7 Som exempel anges höga beviskrav utan hänsyn till svårigheter att berätta om samtliga asylskäl om kvinnan exempelvis kommer från en 
hederskontext som innebär att det upplevs särskilt skamfyllt att berätta om erfarenheter av sexuellt våld. Bristande information och brister 
i rutiner för att uppmärksamma kvinnors asylskäl gör att kvinnor många gånger inte får sina skyddsbehov tillgodosedda. Det förekommer 
fortfarande att kvinnor nekas asyl med hänvisning till att de har ett “manligt nätverk” i sitt ursprungsland. Ytterligare exempel på hur 
kvinnor och flickor kan diskrimineras i asylprövningen är att det endast tas hänsyn till om det föreligger ett överhängande hot vid 
asylprövningen. (Sveriges Kvinnolobby och CEDAW-nätverket: Kvinnor i Sverige 2021. En granskning av hur Sverige lever upp till 
Kvinnokonventionen). https://sverigeskvinnoorganisationer.se/wp-content/uploads/2021/03/KVINNOR-I-SVERIGE-2021_webb.pdf 
8 CEDAW/C/SWE/CO/10, finns på: https://undocs.org/CEDAW/C/SWE/CO/10.

https://sverigeskvinnoorganisationer.se/wp-content/uploads/2021/03/KVINNOR-I-SVERIGE-2021_webb.pdf
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1.2  Syfte

Genom bidrag från Borås pastorat erhöll Asylrättscentrum under år 2021 medel för att ta fram infor-
mation till asylsökande kvinnor och till kontaktpersoner som möter kvinnor som befinner sig innan 
eller i asylprocessen eller efter en avslutad sådan. Vi tog fram en guide till stöd för kontaktpersoner.9 
I samband med detta arbete beslutade vi oss även för att analysera ett urval av de ärenden som rör 
kvinnor som kommit in till Asylrättscentrum under åren 2020 och 2021. Syftet med detta var att få en 
mer samlad bild av de särskilda utmaningar kvinnor möter och identifiera de brister som fortfarande 
föreligger vad avser kvinnors tillgång till en rättssäker asylprocess. 

Vi har ett praktikerperspektiv, och en studie av denna begränsade omfattning kan naturligtvis inte 
göra anspråk på att ge en fullständig bild. Men de brister i Migrationsverkets och migrationsdom-
stolarnas bedömningar vi har noterat i de ärenden som analyserats kan till viss del vara talande för 
brister på ett generellt plan och motivera vidare granskningar. I våra kommentarer och reflektioner 
har vi även vävt in våra erfarenheter från vår rådgivning och vår erfarenhet som offentliga biträden. 

Syftet med denna rapport är att ge en överblick över de svårigheter som kvinnor i asylprocessen 
kan möta, belysa särskilda problem och brister ur ett genusperspektiv samt reflektera över vad som 
behöver förbättras. 

Vår förhoppning är att rapporten och våra reflektioner är av intresse för de personer som möter 
asylsökande kvinnor såsom kontaktpersoner och ombud då den ger en fördjupad inblick i den rättsliga 
regleringen och kompletterar den guide vi tidigare tagit fram. Vår förhoppning är även att rapporten 
är av intresse för offentliga biträden (såväl de biträden som är nya i rollen som mer erfarna) och 
handläggare på Migrationsverket.

1.3  Metod 

Rapporten utgår från Asylrättscentrums erfarenheter och arbete med enskilda ärenden. Underlaget 
för analysen är framför allt beslut från Migrationsverket och domar från migrationsdomstolarna i 
asylärenden. Vi har lagt särskilt fokus på handläggningen hos Migrationsverket, då tyngdpunkten i 
asylprocessen ska ligga i första instans. Analysen av beslut och domar har fokuserat på bedömningar 
av kvinnors asylskäl, och hur kvinnors asylskäl har bedömts enligt kriterierna i skyddsparagraferna 
(främst flyktingparagrafen) och den framåtsyftande riskbedömningen. 

Där kvinnors ansökan har avslagits har vi analyserat skälen för avslag, hur avslagsbesluten har motive-
rats samt vilken hänsyn som tagits till kvinnors särskilda erfarenheter, livsvillkor och situation vid 
såväl bedömningen av kvinnors berättelse som riskbedömningen vid ett återvändande. I ärenden där 

9 Guide – att stötta kvinnor i asylprocessen, 8 mars 2022, tillgänglig på: guide-att-stotta-kvinnor-i-asylprocessen.pdf  (sweref.org).

https://sweref.org/stod-till-kvinna-i-asylprocessen/
https://sweref.org/wp-content/uploads/2022/03/guide-att-stotta-kvinnor-i-asylprocessen.pdf


Asylrättscentrum

14

vi har haft tillgång till såväl utredningsprotokoll som biträdets inlagor har dessa utgjort ett underlag 
för analysen av Migrationsverkets beslut och bedömningar. Vi har utgått från det rättsliga ramverk 
som finns och vad gäller handläggningen på Migrationsverket relaterat till Migrationsverkets rättsliga 
ställningstagande.10 Vi har därefter lyft fram våra observationer om hur det sett ut i den praktiska 
tillämpningen i de ärenden vi har tagit del av. Vi kommenterar därefter slutligen de problem vi har 
noterat och vad vi identifierat behöver förbättras för en förbättrad genusmedveten och jämställd 
asylprocess.

1.4  Underlag och urval

Underlaget för varje enskilt ärende varierar, då vi inte i alla ärenden har haft tillgång till protokollen 
efter utförd asylutredning, eller det offentliga biträdets inlagor och överklaganden. Vi har därför 
fokuserat på myndigheternas beslut. Besluten och domarna är huvudsakligen från perioden 2018 
till 2020 och har kommit till Asylrättscentrum som en del i vårt arbete där vi erbjuder gratis juridisk 
rådgivning, där vi agerat ombud eller som offentligt biträde. Besluten och domarna är från de sökandes 
grundprocess. I några ärenden har vi dessutom haft tillgång till beslut och domar rörande en ansökan 
om verkställighetshinder. Där vi har haft tillgång till såväl protokoll som biträdets inlagor ges natur-
ligtvis en mer heltäckande bild och vi har kunnat göra intressanta och relevanta iakttagelser. Eftersom 
de flesta som kontaktar Asylrättscentrum har fått sitt slutgiltiga avslagsbeslut utgörs underlaget till 
övervägande del av ärenden där Migrationsverket och migrationsdomstolen bedömt att kvinnan inte 
kan beviljas uppehållstillstånd som skyddsbehövande, eller på någon annan grund. 

Vi har valt ut ärenden som rör kvinnor som åberopat könsrelaterad förföljelse som asylskäl och som 
har kommit till oss under åren 2020–2021. Vi har initialt identifierat 80 ärenden. Majoriteten av dessa 
ärenden bestod av en mängd olika nationaliteter. Urvalet begränsades därför till sökanden från Afgha-
nistan, Irak och Somalia då dessa nationaliteter var i övervägande majoritet i vår ärendehantering. 
Dessa nationaliteter är även intressanta eftersom många kvinnor från dessa länder kan ha asylskäl 
kopplade till kön. Vi har analyserat såväl ärenden där kvinnor sökt asyl ensamma, eller tillsammans 
med sin familj. 

Vi har analyserat 41 ärenden bestående av Migrationsverkets beslut och migrationsdomstolarnas 
domar. I 20 ärenden har vi kunnat ta del av protokollet från asylutredningen. De ärenden som ingått 
i analysen har rört 24 ärenden från Afghanistan, 9 ärenden från Irak och 8 från Somalia. 18 ärenden 
har rört ensamma kvinnor och 21 ärenden har rört kvinnor i en familjekonstellation, vanligen med en 
medsökande make. Exempel på asylskäl som har åberopats har rört våld i nära relationer, tvångsäk-
tenskap och hedersrelaterad förföljelse. I fyra ärenden bedömdes kvinnan ha gjort sitt skyddsbehov 
sannolikt. I ett ärende bedömdes skyddsbehovet ha gjorts sannolikt först efter att migrationsdomstolen 

10 Migrationsverket, Rättsligt ställningstagande; Utredning och bedömning av förföljelse på grund av kön avseende kvinnor, 
RS/069/2021. Detta rättsliga ställningstagande ersatte det tidigare rättsliga ställningstagandet från år 2017, SR 26/2017.
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återförvisat ärendet varpå kvinnan beviljades uppehållstillstånd och flyktingstatus av Migrationsverket. 
I de övriga ansågs kvinnan ha gjort hotbilden sannolik i förhållande till hemorten men uppehållstill-
stånd beviljades inte då det ansågs finnas ett internflyktsalternativ. I majoriteten av ärenden ansågs 
kvinnan antingen inte ha lämnat tillförlitliga uppgifter varmed dessa inte lagts till grund för skydds-
bedömningen eller också ansågs hotbilden inte ha gjorts sannolik. Uppehållstillstånd har därmed 
nekats. Ett ärende överklagades för sent, varmed det endast finns beslut från Migrationsverket. I 
majoriteten av ärendena har det i avslagsmotiveringen hänvisats till förekomst av ett manligt nätverk.

En studie av denna begränsade omfattning kan som framförts ovan naturligtvis inte göra anspråk på 
att ge en fullständig bild, men de brister i Migrationsverkets och migrationsdomstolarnas bedömningar 
vi har noterat i de ärenden som analyserats kan till viss del vara talande för brister på ett generellt 
plan, och motivera vidare granskningar.

1.5  Avidentifiering

Identitetsuppgifter har anonymiserats för att skydda enskilda asylsökandes integritet, så även medbor-
garskap. Vi har i vissa ärenden utelämnat särskilt känsliga uppgifter. 

1.6  Disposition

Vi inleder genom att presentera en överblick av det rättsliga ramverk som finns på området, samt 
en kortfattad sammanfattning av ett urval av för temat relevant internationell och nationell praxis. 
Analysen tar sin utgångspunkt i det ramverk som finns för hur en genusmedveten asylprocess bör 
genomföras och vad som måste beaktas. Vi har därefter lyft fram vad vi har funnit i analysen, det 
vill säga våra observationer om hur det sett ut i den praktiska tillämpningen i de ärenden vi har tagit 
del av. Vi kommenterar slutligen några av de problem som vi har noterat och vad vi identifierat är en 
förutsättning för en förbättrad genusmedveten och jämställd asylprocess. Vi har delat upp rapporten 
i två separata avsnitt som handlar om handläggningen hos Migrationsverket respektive migrations-
domstolarna. Störst fokus ligger på Migrationsverkets handläggning och denna del följer kronologin 
i asylprocessen, med utgångspunkt i Migrationsverkets rättsliga ställningstagande. Rapporten avslutas 
med ett sammanfattande avsnitt med våra reflektioner och rekommendationer.
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2. Diskriminering och våld  
 mot kvinnor

Mänskliga rättigheter omfattar alla människor, oavsett kön, ålder, etnicitet, nationalitet, social bakgrund 
eller annan status.11 Trots detta är diskriminering på grund av kön och våld mot kvinnor ett omfattande 
och universellt problem. Våld av nuvarande eller före detta make, sambo eller pojkvän eller, med andra 
ord, partnervåld eller våld i nära relationer, är vanligt förekommande i alla världens länder. Staten kan 
vidare göra sig skyldig till könsrelaterad diskriminering och våld mot kvinnor, antingen genom lagar eller 
genom dess representanter. Stater kan anses tillåta och sanktionera våld mot kvinnor genom otillräck-
liga lagar eller ineffektiv rättstillämpning, till exempel när man i praktiken tillåter förövare straffrihet. 
Kvinnor utsätts även för våld när det råder väpnade konflikter i landet. Exempel på våld som kvinnor 
kan utsättas för är fysiskt och sexuellt våld, sexslaveri, sexuellt utnyttjande, ”försvinnanden”, godtyckliga 
frihetsberövanden, våldtäkt och tvångsäktenskap.12

2.1  Våld mot kvinnor

Enligt FN:s allmänna deklaration om avskaffande av våld mot kvinnor13 utgör våld mot kvinnor en 
kränkning av kvinnors rättigheter och grundläggande friheter och är en manifestation av historiskt ojämlik 
maktordning mellan män och kvinnor. FN har i deklarationen såväl definierat som exemplifierat begreppet 
våld mot kvinnor. Våld mot kvinnor är varje könsrelaterad våldshandling som resulterar i, eller sannolikt 
kommer att resultera i fysisk, sexuell eller psykisk skada eller lidande för kvinnor, samt hot om sådana 
handlingar, tvång eller godtyckligt frihetsberövande, vare sig det sker i det offentliga eller privata livet 
(artikel 1). Våldet kan yttra sig som fysiskt, sexuellt och psykiskt våld som förekommer inom familjen; 
inkluderande misshandel, våldtäkt inom äktenskapet, sexuella övergrepp av flickor, könsstympning eller 
andra skadliga sedvänjor. Det kan röra sig om fysiskt, sexuellt och psykiskt våld ute i samhället, såsom 
våldtäkt, sexuella övergrepp och trakasserier på arbetsplatsen eller skolor eller liknande, eller människo-
handel och tvångsprostitution, samt sådant fysiskt, sexuellt och psykiskt våld som förövats eller tolereras 
av staten, oavsett var det inträffar (artikel 2).

Även Istanbulkonventionen definierar och exemplifierar våld mot kvinnor.14 Konventionen definierar våldet 
som en kränkning av mänskliga rättigheter och diskriminering av kvinnor. Exempel på könsrelaterat våld 

11 FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna.
12 Jfr till exempel UN Declaration on the Elimination of  Violence against Women (FN:s allmänna deklaration om avskaffande av våld 
mot kvinnor), 2003. Se även Maria Bexelius, Asylrätt, kön och politik - en handbok för jämställdhet och kvinnors rättigheter, 2008, s. 73. 
13 UN Declaration on the Elimination of  Violence against Women, 2003. 
14 Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och av våld i hemmet, 2011.

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/48/104
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/48/104
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är psykiskt och fysiskt våld, sexuellt våld inkluderande våldtäkt, tvångsäktenskap, könsstympning, tvångs-
mässigt utförd abort och sterilisering, sexuella trakasserier och våld i hemmet. Våld i hemmet definieras i 
artikel 3 b och inkluderar utöver fysiskt och sexuellt våld även psykiskt och ekonomiskt våld. 

2.2  Diskriminering av kvinnor

FN:s konvention om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor definierar i artikel 1 diskriminering 
av kvinnor som ”varje åtskillnad, undantag eller inskränkning på grund av kön som har till följd eller syfte att begränsa 
eller omintetgöra erkännandet av mänskliga rättigheter och grundläggande friheter på det politiska, ekonomiska, sociala, 
kulturella eller medborgerliga området eller något annat område för kvinnor, oberoende av civilstånd och med jämställdheten 
mellan män och kvinnor som grund, eller åtnjutandet eller utövandet av dessa rättigheter och friheter”. FN:s kvinnokom-
mitté har klargjort att förbudet mot könsdiskriminering även omfattar ett förbud mot våld mot kvinnor.15

I samhället finns maktstrukturer och normer kring till exempel kön, könsidentitet eller könsuttryck, ålder, 
etnicitet, religion, sexuell läggning, funktionalitet och klass. Ett intersektionellt perspektiv innebär att se 
hur olika maktstrukturer påverkar och förstärker varandra. Diskriminering av kvinnor berör inte bara 
maktrelationer baserade på kön utan är tätt sammanlänkat med andra faktorer som påverkar kvinnors 
livsvillkor, som till exempel etnicitet, religion, ålder och social ställning.16 

2.3 Asylprocessen och kvinnors skydd mot diskriminering och våld 

För att säkerställa en jämställd asylprocess måste det finnas en kunskap och medvetenhet om hur detta 
våld och denna diskriminering av kvinnor yttrar sig. Det krävs en medvetenhet om hur maktordningar 
påverkar kvinnor och att man gör en genusmedveten tolkning av flyktingdefinitionen. Kvinnors livsvillkor 
och erfarenheter skiljer sig ofta åt från mäns. Det kan handla om att asylskäl skiljer sig åt, och att kvinnor 
kan ha andra förutsättningar än män vad gäller att presentera sina asylskäl. Som nämndes i inledningen har 
asylrätten utvecklats och åtgärder har vidtagits i syfte att kvinnor ska få tillgång till en rättssäker asylpröv-
ning på samma villkor som män.17 Utlänningslagen har ändrats och handlingsplaner och riktlinjer har tagits 
fram av Migrationsverket för att vara stöd till hur bedömningarna av kvinnors asylskäl ska bedömas i en 

15 Kommitténs rekommendation nummer 19 slår fast att konventionens artikel 1, som förbjuder könsdiskriminering, ska anses omfatta 
kvinnors rätt till frihet från könsrelaterat våld. Rekommendationen uppdaterades år 2017 av rekommendation nr 35. Rekommendationerna 
bör läsas tillsammans.
16 FN:s kvinnokommitte har definierat intersektionalitet i en av de generella rekommendationerna; CEDAW General Recommendation 
No. 28 on the core obligations of  States parties under article 2 of  the Convention on the Elimination of  All Forms of  Discrimination 
against Women, CEDAW/C/GC/28, 16 December 2010. ” Intersectionality is a basic concept for understanding the scope of  the general obligations of  
States parties contained in article 2. The discrimination of  women based on sex and gender is inextricably linked with other factors that affect women, such as 
race, ethnicity, religion or belief, health, status, age, class, caste and sexual orientation and gender identity. Discrimination on the basis of  sex or gender may affect 
women belonging to such groups to a different degree or in different ways to men. States parties must legally recognize such intersecting forms of  discrimination and 
their compounded negative impact on the women concerned and prohibit them.”(§ 18).
European Institute for Gender Equality (EIGE) defines ‘intersectionality’ as an “analytical tool for studying, understanding and responding to the 
ways in which sex and gender intersect with other personal characteristics/identities, and how these intersections contribute to unique experiences of 
discrimination” (https://eige.europa.eu/thesaurus/terms/1263). 
17 UNHCR:s riktlinjer avseende könsrelaterad förföljelse s. 2 ff.

https://eige.europa.eu/thesaurus/terms/1263
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rättssäker asylprocess. För att alla asylsökande ska få tillgång till en rättssäker och jämställd asylprocess är 
det viktigt att anlägga ett genusperspektiv och faktiskt applicera det i asylprocessen, inte enbart avseende 
skyddsbedömningen utan även i processen som helhet.18 Behovet av ett genusperspektiv vid asylpröv-
ningen utvecklas i avsnitt 4.5. 

18 Maria Bexelius, Asylrätt, kön och politik - en handbok för jämställdhet och kvinnors rättigheter, 2008, s.11 ff.
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3.  Rättsligt ramverk

Nedan följer en överblick av det rättsliga ramverk som finns på området, där vi lyfter aspekter av särskild 
relevans för kvinnor och redovisade ur ett genusperspektiv. 

3.1  FN:s konventioner och UNHCR:s handbok

3.1.1  FN:s flyktingkonvention

Det viktigaste internationella instrumentet för att reglera flyktingars rättsliga ställning är FN:s konvention 
om flyktingars rättsliga ställning (Flyktingkonventionen) som antogs år 1951. I artikel 1 A definieras 
vem som är flykting. Flyktingdefinitionen nämner inte kön som en grund för förföljelse som skulle 
kunna berättiga en person flyktingstatus, men i internationell praxis och doktrin har könsrelaterade 
asylskäl bland annat tolkats in under tillhörighet till viss samhällsgrupp. UNHCR menar att det inte 
finns något behov av att lägga till en särskild förföljelsegrund för kön eftersom en korrekt tolkning av 
flyktingkonventionen täcker förföljelse med genusaspekter.19

3.1.2  UNHCR:s handbok och riktlinjer

UNHCR:s handbok om förfarandet och kriterierna vid fastställande av flyktingars rättsliga ställning 
enligt 1951 års konvention och 1967 års protokoll angående flyktingars rättsliga ställning utgör ett 
internationellt erkänt tolkningsinstrument vid förfarandet för att fastställa en persons flyktingskap.20 
Migrationsöverdomstolen har slagit fast att handboken, tillsammans med andra slutsatser gällande 
förfarandet som UNHCR står bakom, är viktiga rättskällor rörande förfarandet för att fastställa flykting-
skap.21 Även UNHCR:s rapporter och rekommendationer är viktiga källor för vägledning.22 Handboken 
kompletteras med riktlinjer. Även dessa är alltså enligt Migrationsöverdomstolen att betrakta som viktiga 
rättskällor. Hittills har 13 riktlinjer utfärdats. Av särskild relevans för denna rapport kan nämnas riktlinjer 
om könsrelaterad förföljelse; tillhörighet till viss samhällsgrupp; om tillämpning av flyktingdefinitionen 
på asylansökningar från personer som varit utsatta för människohandel; om barns asylskäl samt om 
asylansökningar baserade på sexuell läggning och/eller könsidentitet. I sina riktlinjer om könsrelaterad 
förföljelse betonar UNHCR betydelsen av ett genusperspektiv vid utredning och bedömning av asylskäl, 
se avsnitt 4.5.

19 UNHCR:s riktlinjer avseende könsrelaterad förföljelse, punkt 6.
20 Handboken finns tillgänglig på: https://www.unhcr.org/publications/legal/3d58e13b4/handbook-procedures-criteria-determining-
refugee-status-under-1951-convention.html.
21 MIG 2006:1, MIG 2007:37
22 MIG 2007:33

https://www.unhcr.org/publications/legal/3d58e13b4/handbook-procedures-criteria-determining-refugee-status-under-1951-convention.html
https://www.unhcr.org/publications/legal/3d58e13b4/handbook-procedures-criteria-determining-refugee-status-under-1951-convention.html
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3.1.3  FN:s kvinnokonvention och kommitténs rekommendationer

FN har nio kärnkonventioner om mänskliga rättigheter.23 Några av de kvinnorättsspecifika konventionerna 
som FN antagit rör diskriminering av kvinnor, kvinnors politiska rättigheter, bekämpande av 
människohandel och exploatering i prostitution.24 Konventionen om avskaffande av all slags diskrimi-
nering av kvinnor, CEDAW eller kvinnokonventionen, är den mest genomgripande kvinnorättsinriktade 
konventionen och den lyfter fram rätten till frihet från könsdiskriminering. Sverige ratificerade konven-
tionen den 5 juni 1980. Konventionen har inte status som svensk lag. Kvinnokonventionen tar inte 
uttryckligen upp problemet med könsrelaterat våld. Men FN:s kvinnokommitté utfärdar generella 
rekommendationer i syfte att klargöra hur konventionen ska tolkas och har klargjort att förbudet mot 
könsdiskriminering även omfattar ett förbud mot våld mot kvinnor och att detta inkluderar rätt till liv 
och att inte utsättas för tortyr.25 I en särskild rekommendation från år 2014, nr 32, adresseras konven-
tionens tillämplighet i flyktingskapsbedömningar och rörande asylsökande och statslösa kvinnor, där 
det framhålls att artiklarna i konventionen förstärker och kompletterar det internationella juridiska 
rättsliga ramverket för flyktingar och statslösa kvinnor och flickor. Rekommendationen exemplifierar 
vad som kan utgöra könsrelaterad förföljelse och tydliggör förbudet mot refoulement.26 

3.2  EU-rätt

3.2.1  Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna 
 (EU-stadgan) 

Stadgan riktar sig till medlemsstaterna vid tillämpning av unionsrätten. Den innehåller ett förbud 
mot att en person avlägsnas, utvisas eller utlämnas till en stat där han eller hon löper en allvarlig risk 
att utsättas för dödsstraff, tortyr eller andra former av omänsklig eller förnedrande bestraffning eller 

23 Internationella konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter, internationella konventionen om medborgerliga och 
politiska rättigheter, internationella konventionen om avskaffandet av alla former av rasdiskriminering, konventionen om avskaffande av 
all slags diskriminering av kvinnor, konventionen mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning, 
konventionen om barnets rättigheter, internationella konventionen om skydd för rättigheterna för alla migrerande arbetare och deras 
familjemedlemmar, internationella konventionen till skydd för alla människor mot påtvingade försvinnanden, och konventionen om 
rättigheter för personer med funktionsnedsättning. 
24 Konventionen om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor, konventionen om kvinnors politiska rättigheter konventionen 
om bekämpande och avskaffande av människohandel och utnyttjande av andra vid prostitution samt FN:s konvention mot 
gränsöverskridande organiserad brottslighet och tilläggsprotokoll om förebyggande, bekämpande och bestraffande av handel med 
människor, särskilt handel med kvinnor och barn och tilläggsprotokollet mot människosmuggling
25 Kommitténs rekommendation nummer 19 slår fast att konventionens artikel 1, som förbjuder könsdiskriminering, ska anses omfatta 
kvinnors rätt till frihet från könsrelaterat våld (artikel 7). 
26 CEDAW, allmänna rekommendation nr 32 (2014) om de könsrelaterade dimensionerna av kvinnors flyktingstatus, asyl, medborgarskap 
och statslöshet. Könsrelaterade former för förföljelse definieras som förföljelse som riktas mot en kvinna i egenskap att hon är kvinna 
eller som drabbar kvinnor oproportionerligt (punkt 15). Rekommendationen exemplifierar även vad som kan utgöra könsrelaterad 
förföljelse. Kvinnokonventionen tar inte uttryckligen upp principen om non-refoulement. I rekommendationen klargör kommittén 
dock att principen om non-refoulement ålägger staterna en skyldighet att avstå från att utvisa en person som riskerar allvarliga 
människorättskränkningar såsom tortyr eller annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning. Kommittén klargör 
även att konventionen omfattar politiska och medborgerliga rättigheter och friheter, inkluderande rätten till liv och rätten att inte utsättas 
för tortyr eller annan illabehandling, och att stater därmed är skyldiga att inte utvisa en person till ett land där det finns grundad anledning 
att anta att personen riskerar irreparabel skada (punkt 21). Slutligen fastslår kommittén i punkt 22, att i enlighet med artikel 2 (d) i 
konventionen är stater skyldiga att skydda kvinnor från att utsättas för en verklig, konkret och förutsebar risk att utsättas för allvarliga 
former av diskriminering, inkluderandes könsbaserat våld, och att denna skyldighet gäller oavsett om diskrimineringen/våldet sker utanför 
statens område. Om en stat tar ett beslut innebärandes att en persons grundläggande rättigheter som skyddas av konventionen riskerar att 
allvarligt kränkas i ett annat land riskerar denna stat att bryta mot kvinnokonventionen.



Kvinnor i asylprocess – vikten av ett genusperspektiv

21

behandling (artikel 19). Stadgan innehåller ett förbud mot diskriminering på grund av bland annat kön, 
ålder eller sexuell läggning (artikel 21) och stipulerar att jämställdhet mellan kvinnor och män ska säker-
ställas på alla områden (artikel 23). Vid alla åtgärder som rör barn, oavsett om de vidtas av offentliga 
myndigheter eller privata institutioner, ska barnets bästa komma i främsta rummet (artikel 24).

EU:s gemensamma asylsystem syftar till att harmonisera och skapa gemensamma bestämmelser för 
människor som söker internationellt skydd. I början av 2000-talet antogs ett antal centrala direktiv 
och förordningar inom asyl och migrationsområdet, däribland mottagandedirektivet (2003/9/ EG, 
den 27 januari 2003), Dublinförordningen (förordning 343/2003 den 18 februari 2003), familjeåter-
föreningsdirektivet (2003/86/EG den 22 september 2003) skyddsgrundsdirektivet (2004/83/EG, den 
29 april 2004), och asylprocedurdirektivet (2005/85/EG, den 1 december 2005). Direktiven inom 
asylområdet har därefter omarbetats sedan de antogs första gången. Det pågår också förhandlingar 
inom EU om att i grunden reformera det gemensamma asylsystemet.27 Direktiven ställer minimikrav 
på asylförfarandet och mottagningsvillkoren för asylsökande i medlemsländerna, och personer som 
beviljats internationellt skydd försäkras särskilda rättigheter.

I synnerhet tre direktiv kan nämnas som är av stor betydelse för asylsökande: skyddsgrundsdirektivet, 
asylprocedurdirektivet och mottagandedirektivet.

3.2.2  Skyddsgrundsdirektivet 

Skyddsgrundsdirektivet28 utgör kärnan i det gemensamma europeiska asylsystemet och innehåller kriterier 
för när en person ska anses vara i behov av internationellt skydd och bestämmelser om de rättigheter 
som följer med att internationellt skydd beviljas.29 Direktivet anger att vid bedömningen av en ansökan 
om skydd ska bland annat beaktas sökandens bakgrund, kön, ålder, ställning och förhållanden, så att det 
kan bedömas om inträffade eller väntade handlingar med hänsyn till sökandens personliga omständig-
heter skulle innebära risk för förföljelse eller allvarlig skada (artikel 4.3). Direktivet framhåller att tidigare 
förföljelse eller annan allvarlig skada som redan inträffat utgör en allvarlig indikation på att den sökandes 
fruktan för förföljelse är välgrundad eller att det finns en verklig risk för att han eller hon kommer att 
lida allvarlig skada, såvida det inte finns goda skäl till att anta att sådan förföljelse eller allvarlig skada 
inte kommer att upprepas (artikel 4.4). 

27 EU-kommissionen den 13 juli 2016 förslag på en ny förordning om inrättande av ett gemensamt asylförfarande inom hela EU som 
ska ersätta det omarbetade asylprocedurdirektivet och en ny förordning som ska ersätta det omarbetade skyddsgrundsdirektivet. Sedan 
dess förhandlar EU om det s.k. asylpaketet. Den i september 2020 föreslagna migrations- och asylpakten utgör en ansats att fördjupa 
det migrationspolitiska samarbetet och verka för ytterligare harmonisering. Det är stora förändringar som föreslås. Förslagen innebär 
– förutom viktiga materiella förändringar – att ett betydande antal rättsakter på området omvandlas från direktiv till förordningar. Om 
förordningsformen väljs så kommer det att innebära stora och omedelbara förändringar av de nationella asylsystemen. Det skulle sätta 
en standard som varken kan höjas eller sänkas. Det skulle därtill innebära att medlemsstaternas möjlighet att tillämpa för enskilda mer 
förmånliga nationella bestämmelser minimeras.
28 Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/95/EU av den 13 december 2011om normer för när tredjelandsmedborgare eller 
statslösa personer ska anses berättigade till internationellt skydd, för en enhetlig status för flyktingar eller personer som uppfyller kraven 
för att betecknas som subsidiärt skyddsbehövande, och för innehållet i det beviljade skyddet(omarbetning)
29 Wikrén- Sandesjö, Utlänningslagen med kommentarer, 12 u, s.55.
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Skyddsgrundsdirektivet ger vidare exempel på vad som kan utgöra förföljelse (artikel 9) och fastställer 
att könsrelaterade former av förföljelse och barnspecifika former av förföljelse ska beaktas på grund 
av att förföljelse bland annat kan ta sig uttryck i ”köns- eller barnspecifika handlingar”.30 I direktivet 
definieras även särskild samhällsgrupp (artikel 10). Kvinnor som har varit utsatta för könsrelaterad eller 
könsspecifik förföljelse kan utgöra en särskild samhällsgrupp. I direktivet tydliggörs att det endast är 
staten som kan erbjuda skydd mot förföljelse och detta endast om staten (eller parter/organisationer som 
kontrollerar staten) har vilja och kapacitet. Skyddet måste även vara verksamt och långsiktigt.31 Däremot 
definieras inte vad som kan utgöra köns- eller barnspecifika handlingar, vilket kan vara problematiskt 
vad gäller tolkningen av skyddsgrundsdirektivet.32 Direktivet hänvisar även till barnets bästa och att 
medlemsstaterna i första hand bör ta hänsyn till barnets bästa när de genomför detta direktiv, i enlighet 
med 1989 års FN-konvention om barnets rättigheter (skäl 18 samt artikel 20.5).

3.2.3  Asylprocedurdirektivet 

Asylprocedurdirektivet fastställer gemensamma förfaranden för att bevilja och återkalla internationellt 
skydd. Direktivet innehåller grundläggande principer och garantier för de sökande i asylprocessen, som 
rätten att få sin asylansökan prövad och rätt till biträde och tolk Direktivet innehåller även garantier för 
särskilt utsatta personer. Vad gäller genusperspektiv framhålls utöver det som nämnts ovan avseende 
garantier för utsatta personer att prövningsförfarandet bör ta hänsyn till könsrelaterade aspekter för 
att åstadkomma verklig jämställdhet mellan kvinnliga och manliga sökande. I synnerhet bör person-
liga intervjuer utformas på ett sätt som gör det möjligt för såväl kvinnliga som manliga sökande att 
tala om sina erfarenheter i fall som involverar könsrelaterad förföljelse. Direktivet uppställer även 
ett kunskapskrav på den personal som prövar asylansökningar och fattar beslut, och att dessa ska ha 
möjlighet att vid behov inhämta råd från experter i särskilda frågor, t.ex. medicinska frågor, kulturella 
frågor och religionsfrågor samt barn- eller könsrelaterade frågor (artikel 10 c och d). Vikten av sekretess 
och att personliga intervjuer genomförs under sådana förhållanden att sökandena kan lägga fram skälen 
för sina ansökningar på ett heltäckande sätt framhålls (artikel 15). Medlemsstaterna ska vidare se till att 
den person som genomför utredningen har den kompetens som krävs för att kunna beakta personliga 

30 Skyddsgrundsdirektivet ger exempel på handlingar eller åtgärder som är tillräckligt allvarliga till sin natur eller på grund av sin 
upprepning kan innebära en allvarlig överträdelse av de grundläggande mänskliga rättigheterna (artikel 9.1 och 9.2). I artikel 9.1 i 
skyddsgrundsdirektivet anges, att förföljelse enligt artikel 1 A i flyktingkonventionen måste utgöras av handlingar, som är tillräckligt 
allvarliga till sin natur eller på grund av sin upprepning för att innebära en allvarlig överträdelse av de grundläggande mänskliga 
rättigheterna, särskilt sådana rättigheter från vilka det inte går att göra undantag enligt artikel 15.2 i den Europeiska konventionen 
om skydd för de mänskliga rättigheterna. Det kan också vara fråga om en ackumulation av olika åtgärder bland vilka det ingår sådana 
överträdelser av de mänskliga rättigheterna som är tillräckligt allvarliga för att på liknande sätt påverka en individ. Förföljelse kan enligt 
artikel 9.2 bland annat ta sig uttryck i fysiskt eller psykiskt våld, inklusive sexuellt våld, eller i rättsliga, administrativa, polisiära eller 
judiciella åtgärder som antingen i sig är diskriminerande eller som genomförs på ett diskriminerande sätt. Det kan också vara fråga om 
åtal eller straff  som är oproportionerliga eller diskriminerande eller avser vägran att utföra militärtjänst i en konflikt som omfattas av 
undantagsklausulerna i flyktingdefinitionen eller vara fråga om köns- eller barnspecifika handlingar
31 Artikel 7. 1 Skydd mot förföljelse eller allvarlig skada kan endast ges av a) staten, eller b) parter eller organisationer, inklusive internationella 
organisationer, som kontrollerar staten eller en betydande del av statens territorium, förutsatt att dessa är villiga och kapabla att erbjuda skydd 
i enlighet med punkt 2. 
Artikel 7. 2. Skydd mot förföljelse eller allvarlig skada måste vara verksamt och inte av en tillfällig natur. Ett sådant skydd ges normalt när aktörerna enligt punkt 
1 a och b vidtar rimliga åtgärder för att förhindra att en person förföljs eller lider allvarlig skada, bland annat genom att ombesörja att det finns ett effektivt 
rättssystem för avslöjande, åtal och bestraffning av handlingar som innebär förföljelse eller allvarlig skada, och när sökanden har tillgång till detta skydd. 
32 Röda Korset, Maite Zamacona Aguirre, Riktlinjer för utredning och bedömning av kvinnors skyddsbehov – ett fungerande verktyg? 2008, s.58. 
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omständigheter som kön, sexuell läggning, könsidentitet eller utsatta ställning. Så långt det är möjligt 
ska önskemål om kön på handläggare och tolk tillgodoses.

3.2.4  Mottagandedirektivet 

EU har fastställt minimiregler om mottagandevillkor för asylsökande, där hänsyn ska tas till särskilda 
faktorer som ålder och kön, och till utsatta personers situation.33 I mottagandedirektivet finns en allmän 
princip till skydd för utsatta personer relaterat till mottagningsförhållanden (artikel 21). Som exempel på 
utsatta personer anges underåriga, ensamkommande barn, offer för människohandel, personer som lider 
av allvarliga sjukdomar, personer med psykiska störningar, samt personer som utsatts för tortyr, våldtäkt 
eller andra allvarliga former av psykologiskt, fysiskt eller sexuellt våld, t.ex. kvinnlig könsstympning. 
Direktivet framhåller särskilt vikten av att sätta barnets bästa i främsta rummet och ensamkommande 
barns särskilda rättigheter. 

3.2.5  EU-direktiv om åtgärder mot människohandel

Vad avser bekämpandet av människohandel och åtgärder för att skydda dess offer kan nämnas två EU-di-
rektiv. Det ena direktivet behandlar utfärdandet av uppehållstillstånd till tredjelandsmedborgare som 
fallit offer för människohandel,34 och det andra direktivet fastställer minimiregler rörande brottsrekvisit 
och påföljder.35 Det inför också gemensamma bestämmelser, med beaktande av genusperspektivet, för 
att stärka åtgärderna för att förebygga brott och förbättra skyddet av offer (artikel 1).

3.3  Europarådet

3.3.1  Europeiska konventionen om de grundläggande fri- och rättigheterna

Konventionen utgör svensk lag och är direkt tillämplig i svenska domstolar. Den uppställer ett skydd 
mot att en person återsänds till ett land där hen riskerar förföljelse, principen om non-refoulement, samt 
innehåller ett absolut förbud mot tortyr eller omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning 
(artikel 3). Den har även relevans för kvinnor som riskerar olika former av könsrelaterat våld. Konven-
tionen innehåller ett explicit förbud mot diskriminering på grund av bland annat kön (artikel 14) och 
ett implicit förbud mot diskriminering på grund av legal status avseende innehållet i konventionen.36

33 Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/33/EU av den 26 juni 2013 om normer för mottagande av personer som ansöker om 
internationellt skydd (omarbetning).
34 Direktiv 2003/81/EG av den 29 april 2004 om uppehållstillstånd till tredjelandsmedborgare som har fallit offer för människohandel 
eller som har fått hjälp till olaglig invandring och vilka samarbetar med de behöriga myndigheterna.
35 Direktiv 2011/36/EU av den 5 april 2011 om förebyggande och bekämpande av människohandel, om skydd av dess offer och om 
ersättande av rådets rambeslut 2002/629/RIF.
36 Maria Bexelius, Asylrätt, kön och politik - en handbok för jämställdhet och kvinnors rättigheter, 2008, s.70.
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3.3.2  Europarådets konvention om åtgärder mot  människohandel 

Konventionen som trädde i kraft den 1 februari 2008 syftar till att förebygga människohandel, skydda 
brottsoffer och lagföra förövare. Konventionen ställer upp ett antal minimikrav för att skydda och ge 
stöd till människor som utsatts för människohandel. Några av kraven är att stater ska säkra att offer 
för människohandel får tillgång till behovsanpassade säkra boenden, medicinsk behandling, rådgivning 
och information om sina rättigheter. Asylsökande kvinnor som utsatts för människohandel ska således 
också ges stöd och assistans enligt konventionen.37 Genom konventionen inrättades en oberoende 
övervakningsmekanism med uppgift att bedöma hur väl bestämmelserna genomförs. 

3.3.3  Istanbulkonventionen

Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor (Istanbulkonven-
tionen) beskrivs som den mest omfattande konventionen för mänskliga rättigheter inom sitt område. 
Konventionens syfte är att skydda kvinnor och flickor mot alla former av våld, inklusive hedersrelaterat 
våld och förtryck, och att förebygga, lagföra och avskaffa våld mot kvinnor och våld i hemmet. Sverige 
ratificerade konventionen 2014.38 Staternas efterlevnad av konventionen granskas av Europarådets 
expertgrupp GREVIO (Group of  Experts on Action against Violence against Women and Domestic 
Violence). När det gäller asylsökande kvinnor ställer Istanbulkonventionen krav på stater att säkerställa 
att ett genusperspektiv präglar bedömningen av asylskäl och hänvisar till FN:s flyktingkonvention. 
Könsrelaterat våld mot kvinnor ska både kunna erkännas som form av förföljelse och en genusmedveten 
tolkning ska göras gentemot samtliga konventionsgrunder (artikel 60). Istanbulkonventionen ställer även 
krav på mottagandet. Även denna konvention innehåller ett förbud mot refoulement (artikel 61). Till 
skillnad från flyktingkonventionen gäller skyddet mot refoulement oavsett hänsyn till nationell säkerhet 
eller andra starka allmänna intressen. Skyddet mot refoulement gäller även i förhållande till säkra tredje 
länder eller överföringar till ett annat europeiskt land med stöd av Dublinförordningen. Detta kan vara 
särskilt viktigt att beakta exempelvis i fråga om kvinnor som flytt våld inom familj eller utsatts för våld 
och hot i det första medlemslandet.39

3.4  Svensk rätt

I svensk rätt reglerar utlänningslagen (2005:716) vem som har rätt till eller kan beviljas uppehållstill-
stånd i Sverige. När en person söker asyl i Sverige har en även rätt till boende, ekonomiskt bidrag och 
begränsad rätt till subventionerad sjukvård. Lag (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. (LMA) 
innehåller bland annat bestämmelser om sysselsättning för och bistånd till utlänningar och särskilda 

37 Ibid, s.71.
38 I januari 2019 kom GREVIO:s första rapport om Sveriges implementering av Istanbulkonventionen). I anslutning till rapporten 
lämnade GREVIO 41 rekommendationer till Sverige. I januari 2022 insändes Sveriges rapport.
39 Europarådets publikation; Gender-based Asylum Claims and Non-refoulement: Articles 60 and 61 of  the Istanbul Convention (coe.int). https://
rm.coe.int/conventionistanbularticle60-61-web/1680995244 s.47.

https://rm.coe.int/grevio-inf-2018-15-eng-final/168091e686
https://rm.coe.int/conventionistanbularticle60-61-web/1680995244
https://rm.coe.int/conventionistanbularticle60-61-web/1680995244
https://rm.coe.int/conventionistanbularticle60-61-web/1680995244
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bestämmelser om mottagande av ensamkommande barn under 18 år. Utsatta gruppers behov är inte 
definierade i lagtexten, men Migrationsverket har fastställt riktlinjer och rutiner för mottagandet av 
utsatta asylsökande, främst minderåriga, ensamkommande barn, funktionshindrade, äldre personer, 
gravida kvinnor, ensamstående föräldrar med minderåriga barn, offer för människohandel, personer 
med psykiska störningar och personer som har utsatts för tortyr, våldtäkt eller andra allvarliga former 
av psykologiskt, fysiskt eller sexuellt våld, såsom offer för kvinnlig könsstympning. Det betonas att 
en sårbarhetsbedömning alltid måste göras i den inledande processen och det ska dokumenteras vilka 
åtgärder som vidtagits.40

3.4.1  Utlänningslagens bestämmelser
Flykting
Kriterierna för vem som är att betrakta som flykting finns i 4 kapitlet 1 § utlänningslagen. Med flykting 
avses en utlänning som känner välgrundad fruktan för förföljelse på grund av ras, nationalitet, religiös 
eller politisk uppfattning eller på grund av kön, sexuell läggning eller annan tillhörighet till en viss 
samhällsgrupp, och inte kan, eller på grund av sin fruktan inte vill, begagna sig av detta lands skydd. 
Detta gäller oberoende av om det är landets myndigheter som är ansvariga för att utlänningen riskerar 
att utsättas för förföljelse eller om dessa inte kan antas erbjuda trygghet mot förföljelse från enskilda. 
Vid bedömningen av om skydd erbjuds beaktas endast skydd som ges av staten eller av parter eller 
organisationer som kontrollerar hela eller en betydande del av statens territorium. Genom den utform-
ning som getts åt 4 kap. 1 § framgår det direkt av lagtexten, att förföljelse på grund av kön eller sexuell 
läggning omfattas av flyktingbestämmelsen som en form av förföljelse på grund av tillhörighet till en 
viss samhällsgrupp. Kön eller sexuell läggning kan därigenom såväl ensamt som i kombination med 
andra egenskaper hos asylsökanden grunda tillhörighet till en viss samhällsgrupp. 

Alternativt skyddsbehövande
Om asylskälen inte når upp till nivån för flyktingskap kan det ändå finnas grundad anledning att anta att 
en person vid ett återvändande till hemlandet skulle löpa risk att straffas med döden eller att utsättas för 
kroppsstraff, tortyr eller annan omänsklig eller förnedrande behandling enligt 4 kap. 2 § utlänningslagen. 
Till skillnad från flyktingdefinitionen krävs alltså inte ett orsakssamband. Beviskravet grundad anledning 
att anta uppges i prop. 2009/2010:31 vara ett lägre beviskrav än uttrycket välgrundad fruktan.41 Bestäm-
melsen överlappar i viss mån flyktingbestämmelsen. I fall då båda paragraferna är tillämpliga i ett ärende 
ska, som framgår av paragrafens inledande mening, flyktingbestämmelsen ha företräde. Första stycket 
gäller oberoende av om det är landets myndigheter som är ansvariga för att utlänningen löper sådan 
risk som avses där eller om utlänningen löper sådan risk genom handlingar från enskilda och inte kan 
antas bli erbjuden ett effektivt skydd som inte är av tillfällig natur. Vid bedömningen av om skydd 
erbjuds beaktas endast skydd som ges av staten eller av parter eller organisationer som kontrollerar 

40 Migrationsverket, Rutin: Ta ställning till särskilda behov, initialt och Rutin: Insatser för asylsökande med särskilda behov. Erhållet via email från 
Migrationsverkets digitaliserings- och utvecklingsavdelning den 23 januari 2022.
41 Prop. 2009/2010:31 s.119.
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hela eller en betydande del av statens territorium. En person kan även beviljas uppehållstillstånd enligt 
denna paragraf  om personen löper en allvarlig och personlig risk att som civilperson skadas på grund 
av urskillningslöst våld med anledning av en yttre eller inre väpnad konflikt i hemlandet. 

Båda skyddsbestämmelser (flykting och alternativt skyddsbehövande) gäller även för en statslös utlänning 
som befinner sig utanför det land där han eller hon tidigare har haft sin vanliga vistelseort.

Synnerligen ömmande omständigheter
Om uppehållstillstånd inte kan ges på annan grund, får tillstånd enligt 5 kap. 6 § utlänningslagen beviljas 
en utlänning om det vid en samlad bedömning av utlänningens situation finns sådana synnerligen 
ömmande omständigheter att han eller hon bör tillåtas stanna i Sverige. Vid bedömningen ska utlän-
ningens hälsotillstånd, anpassning till Sverige och situation i hemlandet särskilt beaktas. För barn får 
uppehållstillstånd enligt första stycket beviljas om omständigheterna är särskilt ömmande. Detsamma 
gäller för en vuxen person som har vistats i Sverige med uppehållstillstånd och under den tiden fått 
en särskild anknytning till Sverige. Vid bedömningen av om det finns en särskild anknytning får även 
sådan anknytning beaktas som har uppstått under tiden mellan det att ansökan om asyl gavs in och 
att uppehållstillstånd beviljas. Omständigheter som bland annat ska beaktas vid denna bedömning är 
hälsotillstånd, anpassning till Sverige men även situation i hemlandet. Som exempel anges risk för social 
stigmatisering och social utstötning.42

Verkställighetshinder
Ett beslut om avslag på en asylansökan som inte längre går att överklaga betyder som utgångspunkt 
att den asylsökande har en skyldighet att lämna Sverige.43 Det måste dock finnas en möjlighet att få 
omständigheter som utgör hinder mot en verkställighet prövade, trots att asylprocessen har avslutats. 
Detta regleras i utlänningslagens 12 kap. 18 - 19 §§. Det måste röra sig om nya omständigheter som 
innebär att det finns hinder mot verkställighet enligt 12 kap. 1, 2 eller 3 §. I 12 kap. 1–2 §§ framgår 
förbud mot att verkställa en person till ett land där det finns skälig anledning att anta att det finns risk 
för dödsstraff, kroppslig bestraffning, tortyr eller annan omänsklig eller förnedrande behandling eller 
bestraffning eller att en person riskerar förföljelse. Det gäller även om utlänningen inte är skyddad i 
det aktuella landet mot att sändas vidare till ett land där sådan risk föreligger, det som kallas för förbud 
mot refoulement). I 12 kap. 3 § framgår att ett beslut om utvisning inte får verkställas i fall av väpnad 
konflikt om det finns synnerliga skäl mot det. 

I 12 kap. 18 § framgår att Migrationsverket får bevilja uppehållstillstånd om det finns hinder mot verkstäl-
lighet enligt ovan nämnda paragrafer, s.k. politiskt verkställighetshinder, eller det finns anledning att 
anta att mottagarlandet inte kommer att ta emot personen, s.k. praktiskt verkställighetshinder, eller det 

42 MIG 2009:31
43 En person kan dock ha arbetat under tiden som asylsökande, och då finns det en möjlighet att ansöka om uppehållstillstånd på grund 
av arbete och om villkoren är uppfyllda få sådant beviljat utan att behöva lämna Sverige. 
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finns medicinska hinder eller annan särskild anledning att beslutet inte bör verkställas. Annan särskild 
anledning kan röra omständigheter som innebär att en verkställighet i det enskilda fallet framstår som 
orimlig. Omständigheter kan exempelvis röra allvarligt hälsotillstånd och familjeanknytning, där konse-
kvenserna för barn särskilt ska beaktas. De omständigheter som rör barn behöver inte ha samma allvar 
och tyngd som krävs för att tillstånd ska beviljas vuxna personer. I denna bedömning har Migrations-
verket en skyldighet att självmant beakta nya omständigheter som kommer fram. Beslutet att inte bevilja 
uppehållstillstånd enligt denna paragraf  kan inte överklagas. 

Om uppehållstillstånd inte kan beviljas med stöd av 12 kap. 18 § och en person åberopat nya omständig-
heter som innebär att det kan antas utgöra bestående hinder mot verkställighet som avses i 12 kap. 1, 
2 eller 3§ (det vill säga, omständigheterna rör skyddsbehov) och personen inte kunnat åberopa dessa 
tidigare eller det bedöms finnas giltig ursäkt för att personen inte har åberopat dessa omständigheter 
tidigare, ska Migrationsverket ta upp frågan om uppehållstillstånd till ny prövning. 

Om Migrationsverket beslutar att inte bevilja ny prövning kan man överklaga detta beslut till en migra-
tionsdomstol. Migrationsöverdomstolen har uttalat sig om tidpunkten när nya omständigheter förs 
fram 44 och om bedömningen av giltig ursäkt. Enligt Migrationsöverdomstolen kan kravet på giltig ursäkt 
inte tolkas så generellt att det alltid ska vara uppfyllt för att ny prövning ska beviljas. Om det bedöms 
finnas skälig anledning att anta att en person riskerar behandling som framgår i 12 kap. 1 § krävs inte 
att utlänningen visar giltig ursäkt för att ny prövning ska beviljas.45

I vissa fall kan de nya omständigheterna alltså vara något som en person inte tidigare berättat om för 
Migrationsverket för att en inte kände till omständigheterna tidigare. Det kan också vara så att personen 
inte vågat eller visste att det var viktigt att berätta om ett visst asylskäl. Om det är så att en kunde ha 
berättat om de nya omständigheterna tidigare så måste en alltså som utgångspunkt visa att en har 
haft giltig ursäkt till att inte berätta om skälen tidigare. Om det är så att de asylskäl en inte har berättat 
om är kopplat till ens sexuella läggning, eller förföljelse relaterat till kön, kan och bör Migrationsverket 
ta hänsyn till att vissa asylskäl är svåra att berätta om, i synnerhet om inte förutsättningarna för den 
sökande att kunna berätta varit exemplariska.46

3.5.  Praxis

Nedan följer en kortfattad sammanfattning av ett urval av internationell och nationell praxis med 
särskild fokus på relevans för kvinnor och bedömningen av kvinnors asylskäl. Det betonas att ett urval 
har gjorts, så listan är på intet sätt uttömmande. 

44 MIG 2019:25
45 MIG 2019:5
46 Se även MIG 2019:5.
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3.5.1  Internationella avgöranden
EU-domstolen
Mål C-255/19; Secretary of  State for the Home Department mot O. A, den 20 januari 2021 
Ett eventuellt socialt och ekonomiskt stöd som tillhandahålls av privata aktörer, såsom familj eller 
klan, uppfyller inte de krav på skydd som följer av skyddsgrundsdirektivet. Målet rörde en begäran av 
förhandsavgörande avseende tolkning av skyddsgrundsdirektivets krav på skydd i fråga om återkallande 
av flyktingstatus. EU-domstolen konstaterade att det skydd som avses ifråga om en person inte längre 
ska anses vara flykting (artikel 11.e) ska uppfylla samma krav som gäller vid en bedömning av om en 
person är att betrakta som flykting (artikel 2 d jämförd med artikel 7). I målet var det fråga om ekono-
miskt och socialt skydd som ges av en klan i Somalia. Domstolen konstaterade att ett sådant socialt 
och ekonomiskt skydd inte skyddar mot förföljelse och är därför inte relevant för bedömningen av om 
skyddet är effektivt och tillgängligt.

Europadomstolen
N. mot Sverige, (nr 23505/09), den 20 juli 2010
Målet rörde en kvinna från Afghanistan som i Sverige separerat från sin make och försökt att skilja sig 
från honom. Hon åberopade att hon vid ett återvändande till hemlandet skulle riskera förföljelse och 
även riskera att dömas till döden eftersom hon hade lämnat sin man och haft en relation med en annan 
man. Hon riskerade även omänsklig och förnedrande behandling eftersom hennes familj hade förskjutit 
henne och hon skulle sakna socialt och manligt nätverk. Domstolen noterade att kvinnor var särskilt 
utsatta för misshandel- och illabehandling i Afghanistan om beteendet inte uppfattades som förenligt 
med de könsroller som samhället, traditionen och till och med rättssystemet tillskriver dem. Bara det 
faktum att kvinnan hade bott i Sverige kunde mycket väl uppfattas som att hon har gått över gränsen 
för acceptabelt beteende. Europadomstolen bedömde kvinnans uttalade vilja att inte leva med sin man 
vara allvarligt menad (real and genuine) bland annat med hänsyn till att hon försökt få skilsmässa och att 
hon obestritt påstått att hon inte haft kontakt med sin make under flera års tid. Domstolen konstaterade 
vidare att kvinnan fortfarande var formellt gift med maken. Vid ett återvändande fanns risk för att maken 
skulle vilja återuppta äktenskapet, vilket han även uttryckt till tingsrätten. I detta sammanhang noterade 
domstolen ett aktuellt afganskt lagförslag om att kvinnor måste lyda sina makars begäran om sexuellt 
umgänge och att kvinnor inte kan lämna familjehemmet utan lov förutom i nödfall. Vidare noterade 
domstolen UNHCR:s dystra siffror om att uppemot 80 procent av afghanska kvinnor var utsatta för 
våld i hemmet. Domstolen poängterade att även om det inte förelåg omständigheter i just detta mål som 
gav stöd för att mannen skulle utsätta henne för liknande behandling kunde domstolen inte ignorera 
den generella risken som framgår av statistik och internationella rapporter. Ensamma kvinnor, eller 
kvinnor utan manlig ”handledare”, utsattes för ständiga allvarliga begränsningar av att ha ett personligt 
eller professionellt liv och var dömda till social utstötning. Det var tydligt att de också ofta saknade 
medel för överlevnad om de inte skyddades av en manlig släkting. Domstolen tog fasta på att det inte 
framkommit någon information som gav upphov till starka skäl att ifrågasätta kvinnans uppgifter om 
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att hon inte haft kontakt med sin familj på nästan fem år, vilket i sig gav stöd till hennes påstående att 
hon saknade ett socialt nätverk i hemlandet. Under de särskilda omständigheterna i förevarande mål 
fanns det enligt domstolen betydande skäl att anta att kvinnan, om hon deporterades till Afghanistan, 
skulle möta olika kumulativa risker för repressalier från sin make, sin makes familj, sin egen familj och 
från det afghanska samhället som omfattas av artikel 3 i konventionen. En verkställighet av utvisningen 
skulle därmed stå i strid med artikel 3.

R.H. mot Sverige, (nr 4601/14), den 10 september 2015 
Domstolen gjorde bedömningen att säkerhetssituationen i Mogadishu inte hade försämrats sedan den 
bedömdes i målet K.A.B. mot Sverige (september 2013). Domstolen konstaterade dock att en kvinna 
som återvänder till Mogadishu och saknar ett manligt nätverk som kan ge skydd, riskerar att utsättas 
för omänsklig eller förnedrande behandling enligt artikel 3 i Europakonventionen.

Opuz mot Turkiet, (nr 33401/02), den 9 juni 2009
En kvinna och hennes dotter utsattes för våld och misshandel av dotterns make. Modern dödades. 
Europadomstolen fann att de brister som förelåg i det straffrättsliga systemet, såsom det tillämpades 
i det aktuella fallet, inte hade någon tillräcklig avskräckande effekt som kunde säkerställa ett effektivt 
förebyggande av de olagliga handlingar som mannen begått. Det hade därför skett en överträdelse av 
artikel 2 i konventionen. Vad gällde det våld och den misshandel som dottern hade utsatts för var 
det av sådan art att domstolen ansåg att det föll in under sådan illabehandling som omfattades av 
artikel 3. Domstolen fann att myndigheternas respons på de handlingar som hon utsatts för var 
otillräckligt med hänsyn till hur allvarliga brotten i fråga var. Domstolen fann att en kränkning av 
artikel 3 hade skett. Domstolen fann vidare att det våld som kvinnan och hennes mor utsatts för 
var att betrakta som könsrelaterat våld som är en form av diskriminering av kvinnor. Nationella 
rättsmedel tillämpades ineffektivt och på ett mot kvinnor diskriminerande sätt. Domstolen fann 
därmed även en kränkning av artikel 14, läst tillsammans med artiklarna 2 och 3.

FN:s kommitté mot tortyr 
A.S. mot Sverige, CAT/C/25/D/149/1999
En iransk kvinna åberopade att hon riskerade statligt förföljelse i form av dödsstraff  genom stening 
på grund av anklagelse om otrohetsbrott. Kommittén konstaterade att bevisbördan övergått på 
staten men att svenska myndigheter inte vidtagit tillräckliga utredningsåtgärder för att följa upp 
inlämnade uppgifter och bedöma huruvida sökanden riskerade tortyr vid ett återvändande. Hennes 
asylberättelse överensstämde med inhämtad relevant landinformation. Mot bakgrund av personliga 
omständigheter och situationen i Iran fann kommittén att sökanden skulle riskera att utsättas för 
tortyr i strid med artikel 3 i konventionen mot tortyr.
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Kisoki mot Sverige, CAT/C/16/D/41/1996
En kvinna från Demokratiska Republiken Kongo (DRK) åberopade risk för tortyr på grund av 
politisk uppfattning. Hon hade redan utsatts för tortyr, inklusive våldtäkt, av myndigheterna. Hennes 
ansökan om asyl avslog bland annat på grund av trovärdighetsbrister och att situationen förändrats 
i landet. Kommittén noterade att svenska myndigheter utpekat motsägelser och inkonsekvenser i 
berättelsen, men ansåg att fullständig exakthet sällan kan förväntas av offer för tortyr och att de 
motstridigheter som förelåg inte medförde tvivel på den generella trovärdigheten i asylberättelsen. 
Kommittén fann att sökanden skulle riskera att utsättas för tortyr vid ett återvändande.

C.T. och K.M. mot Sverige, CAT/C/37/D/279/2005
En kvinna från Rwanda åberopade risk för tortyr på grund av politisk uppfattning. Hon hade redan 
utsatts för tortyr, inklusive våldtäkt, av myndigheterna. Till följd att hon blivit våldtagen blev hon 
gravid och födde ett barn i Sverige. Hennes ansökan om asyl avslogs bland annat på grund av 
trovärdighetsbrister och att situationen förändrats i landet. Kommittén fann att svenska myndigheter 
inte beaktat läkarintyg och utrett konsekvenserna för kvinnan och hennes son. Kommittén fann att 
bevisning gav stöd för att sonen var ett resultat av att kvinnan våldtagits av statliga representanter. 
Kommittén fann vidare att svenska myndigheter utpekat motsägelser och inkonsekvenser i berättelsen, 
men konstaterade att fullständig exakthet sällan kan förväntas av offer för tortyr och att de 
motstridigheter som förelåg inte medförde tvivel på den generella trovärdigheten i asylberättelsen. 
Kommittén fann att vid en utvisning av dem skulle de riskera att utsättas för tortyr, och en utvisning 
skulle därmed strida mot artikel 3.

FN:s kommitté för mänskliga rättigheter
R.M och F.M mot Danmark, CCPR C/126/D/2685/2015
En familj från Afghanistan ansökte om asyl i Danmark då de haft en utomäktenskaplig relation 
vilket resulterade i en graviditet. Danska myndigheter fann parets asylberättelser innehålla motstri-
diga uppgifter, inte vara trovärdiga och viss bevisning fabricerad. Med hänvisning till bland annat 
kvinnans uppgift om den kontroll hon varit under och den risk en relation skulle medföra för paret 
ansågs det osannolikt att de hade haft sexuellt umgänge på det sätt de berättat. Kommittén noterade 
dock att det var ostridigt att de haft en utomäktenskaplig relation och att det som ifrågasattes var 
främst omständigheterna kring denna. Kommittén fann att de danska myndigheterna brustit i den 
individuella riskbedömningen. En utvisning skulle därmed strida mot artiklar 6 och 7 i konventionen. 

Q.A. mot Sverige, CCPR/C/127/D/3070/2017
En afghansk man, av hazarisk etnicitet, vände sig till kommittén då han anförde att hans utvisning 
till Afghanistan skulle strida mot hans rättigheter i artikel 6 (rätten till liv) och artikel 7 (förbudet mot 
tortyr) i konventionen på grund av att han hade lämnat islam. Kommittén konstaterade att de natio-
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nella myndigheterna inte ifrågasatt att personer som lämnat islam löpte en konkret risk för förföljelse 
och bestraffning, bland annat dödsstraff, eller att personer som var av hazarisk etnicitet var utsatta 
för diskriminering och vid tillfällen riktade attacker. Personer som saknade nätverk befann sig i en 
utsatt situation. Kommittén noterade att mannen tillhörde alla dessa kategorier. Han led dessutom av 
psykisk ohälsa och hans namn var känt, bland annat i sociala medier. Kommittén konstaterade, med 
hänvisning till mannens samverkande former av utsatthet och i kombination med flertalet riskhöjande 
omständigheter, att han skulle drabbas av allvarliga negativa konsekvenser i ursprungslandet som skulle 
utsätta honom för risken att lida irreparabel skada. Kommittén noterade att de nationella myndigheterna 
bedömt vart och ett av de skyddsgrunder som mannen åberopat separat och inte beaktat det faktum att 
de kombinerade grunderna förvärrade den risk som han stod inför. Vid en sammantagen bedömning 
ansåg kommittén att de svenska myndigheterna brustit i prövningen om det fanns en verklig, personlig 
och förutsebar risk för klaganden att återvända till Afghanistan. En verkställighet skulle därför strida 
mot artikel 6 och 7 i konventionen.

3.5.2  Avgöranden från Migrationsöverdomstolen
Hot från privat aktör - internflyktsalternativ
MIG 2008:39
En kvinna från Albanien sökte asyl tillsammans med två barn och åberopade hot från make/far. Migra-
tionsöverdomstolen fann att kvinnan gjort sannolikt att hon hyste en välgrundad fruktan att utsättas 
för fortsatta övergrepp från före detta maken vid ett återvändande till norra Albanien. Myndigheterna 
där, i detta fall företrädda av enskilda polismän, fick anses ha visat ovilja att ge skydd mot förföljelsen 
från denne. Myndigheternas ovilja att ge henne skydd har enligt Migrationsöverdomstolens bedömning 
sin grund i sociala och kulturella strukturer och berodde på det förhållandet att hon var kvinna. Hon 
hyste således en välgrundad fruktan för att hon, om hon återvände till norra Albanien, skulle komma att 
utsättas för sådan förföljelse på grund av kön som utgör grund för flyktingskap. Hon ansågs dock kunna 
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. Ett internt flyktalternativ bedömdes finnas.

MIG 2009:4
För att ett internt flyktalternativ ska kunna anses föreligga måste det dels vara fråga om ett relevant 
alternativ, dvs. att den enskilde måste på annan ort eller annat område ha tillgång till ett effektivt skydd, 
dels vara rimligt att utlänningen begagnar sig av ett sådant alternativ. Migrationsverket har bevisbördan 
för att ett internt flyktalternativ föreligger och det ankommer företrädesvis på Migrationsverket att 
identifiera det område i hemlandet som skulle kunna utgöra ett internt flyktalternativ i det enskilda 
fallet. En asylsökande som har bedömts hysa en välgrundad fruktan för att vid ett återvändande till 
hemorten utsättas för omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning, har ansetts sakna ett 
relevant internt flyktalternativ och beviljas permanent uppehållstillstånd som skyddsbehövande.
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MIG 2010:10
Vid prövning av en asylsökandes möjlighet till internflykt ska individens personliga förhållanden och 
möjligheten att bosätta sig tillsammans med sin familj i det utpekade området väga tungt vid prövningen 
av om det kan anses rimligt att personen hänvisas till internflykt. Denna prövning ska göras även om 
övriga familjemedlemmar inte befinner sig i Sverige under förutsättning att familjen avser att återför-
enas. De familjemedlemmar som ska beaktas vid denna prövning är i vart fall den enskildes make/maka 
samt minderåriga barn.

MIG 2011:8
En kvinna från Somalia åberopade risk för utsättas för övergrepp från manliga släktingar i samarbete 
med Al Shabaab vid ett återvändande till Kismayoområdet till följd av att hon som kvinna inte följt de 
normer som gäller. Migrationsöverdomstolen fann att hon gjort sannolikt att hon hyste en välgrundad 
fruktan för att utsättas för övergrepp. Hennes möjligheter att få ett effektivt skydd i den del av hemlandet 
där hon är hemmahörande bedömdes som i det närmaste obefintliga och flyktinggrundande förföljelse 
på grund av kön ansågs föreligga. Vid bedömningen avseende internflyktsalternativ till Somaliland, dit 
kvinnan hade anknytning, konstaterades att kvinnan gjort sannolikt att den förföljelse som gjorde att 
hon var att betrakta som flykting i första hand utgick från hennes manliga nätverk och att myndigheterna 
i Somaliland inte varit villiga att ge henne ett effektivt skydd. Det hade inte ens påståtts att hon hade 
någon anknytning till Puntland. Det ansågs därmed saknas ett internt flyktalternativ.

Social utstötning
MIG 2009:31
En kvinna från Sudan anförde som asylskäl den allmänna situationen i Sudan samt det faktum att det 
råder väpnad konflikt i landet. Hon hade vidare i Sverige fött en son. Som svart, kvinna, ensamstå-
ende med barn och kristen riskerade hon att utsättas för övergrepp och kunde inte påräkna någon 
hjälp från myndigheterna. Migrationsverket avslog ansökan, men migrationsdomstolen beviljade 
uppehållstillstånd med stöd av 5 kap. 6§ utlänningslagen. Migrationsverket överklagade domen till 
Migrationsöverdomstolen. Migrationsöverdomstolen gjorde samma bedömning som migrations-
domstolen när det gäller skyddsbehovet. Även om den befarade situationen i hemlandet inte kunde 
antas nå upp till en sådan nivå att de klagande var att betrakta som flyktingar eller skyddsbehövande i 
övrigt, bedömde Migrationsöverdomstolen att risken för social utstötning i hemlandet var så stor att 
en utvisning framstod som stötande ur ett humanitärt perspektiv. De beviljades permanent uppehålls-
tillstånd med stöd av 5 kap. 6 § utlänningslagen.
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MIG 2010:6 
I ett mål rörande en kvinna från Montenegro redovisade Migrationsöverdomstolen att det av den 
landinformation som tillförts målet framgick att Montenegro är ett starkt patriarkaliskt samhälle där 
våld mot kvinnor i hemmet i form av misshandel och våldtäkt är vanligt förekommande. Brotten anmäls 
emellertid sällan på grund av bristande förtroende för rättsväsendet och en samhällstradition som 
stigmatiserar våldtäktsoffer. Det framgår vidare att polisens arbete för att skydda kvinnor präglas av 
fördomar angående kvinnans ställning. I kvinnans fall hade dock A:s svåger dömts för den misshandel 
han utsatt henne för och hon hade fått hjälp från kvinnojour och psykolog i Montenegro. Hon hade 
både föräldrar samt syskon i hemlandet och alltså tillgång till både ett socialt och ett manligt nätverk 
där. På grund av detta fann Migrationsöverdomstolen att kvinnan inte hade gjort sannolikt att hon löpte 
en framtida risk för social utstötning eller att få utstå andra svårigheter i hemlandet.

Sexuellt våld
Migrationsöverdomstolens avgörande den 21 juni 2012, mål nr UM 10483-10 och 10509-10. 
Bakgrunden till Migrationsöverdomstolens prövning var två beslut från FN-kommittén mot tortyr och 
en dom från Europadomstolen. FN-kommittén fann i sina beslut att den höga risken att utsättas för 
sexuellt våld gjorde det omöjligt att identifiera särskilda områden i Demokratiska Republiken Kongo 
(DRK) som kunde anses säkra för kvinnor och drog därför slutsatsen att det inte fanns någon plats i 
DRK där kvinnorna inte riskerade att utsättas för tortyr. Europadomstolen kom till motsatt bedömning 
och fann efter en individuell prövning att det fanns områden i landet dit en medborgare i DRK kunde 
skickas tillbaka utan att det strider mot Europakonventionen. Frågan som var föremål för prövning i 
Migrationsöverdomstolen var således om alla kvinnor var skyddsbehövande gentemot DRK eller om det 
ska göras en individuell bedömning varvid hemvisten hade betydelse. Migrationsöverdomstolen gjorde 
bedömningen att det fanns områden dit en kongolesisk medborgare kan återsändas, så även en kongo-
lesisk kvinna, utan att det strider mot vare sig utlänningslagen eller Sveriges internationella åtaganden.

Myndighetsskydd
MIG 2008:39 – se ovan.
MIG 2011:6 
A och B från norra Irak åberopade skyddsbehov på grund av en otillåten relation och att de riskerade 
hedersvåld. Migrationsöverdomstolen instämde i underinstansernas bedömningar att varken A eller B 
hade åberopat sådana skäl att de kan betraktas som flyktingar. Någon flyktingstatusförklaring kunde 
därför inte beviljas. Vid en samlad bedömning av vad de uppgivit och vad som framkommit genom 
landinformationen fann Migrationsöverdomstolen att A och B hade gjort sannolikt att de hade grundad 
anledning att anta att de vid ett återvändande till hemlandet skulle löpa risk att utsättas för våld eller 
andra övergrepp begångna i ”hederns namn”. Vid en sammantagen bedömning av landinformationen 
och övrig utredning i målen fann Migrationsöverdomstolen att det sannolikt saknades möjlighet för 
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A och B att få ett tillräckligt effektivt skydd av myndigheterna mot den risk för övergrepp som de var 
utsatta för. De beviljades uppehållstillstånd som alternativt skyddsbehövande.

Könsstympning
MIG 2012:12
Tre flickor från Somalia förklarades vara flyktingar eftersom de bedömts känna en välgrundad fruktan 
för att utsättas för könsstympning vid ett återvändande till hemlandet. Migrationsverket beviljade A, B 
och C permanent uppehållstillstånd och alternativ skyddsstatusförklaring - men inte flyktingstatusförkla-
ring. Som skäl för det senare beslutet angavs bland annat att det inte var sannolikt att det förelåg något 
hot från Al Shababs sida vad gäller könsstympning av flickorna. Migrationsverket ansåg att modern 
hade lyckats skydda de äldsta döttrarna, A och B, och att det därför inte skulle föreligga någon risk 
av könsstympning för dem eller av C. Migrationsdomstolen hänvisade till landinformation avseende 
omfattning av könsstympning i Somalia och beviljade flyktingstatus. Migrationsöverdomstolen bedömde 
att föräldrarna hade gjort sannolikt att de inte skulle kunna skydda döttrarna från könsstympning vid ett 
återvändande till Somalia och att dessa därför hyste en välgrundad fruktan för att utsättas för ingreppet 
vid ett återvändande dit. De bedömdes vara flyktingar. Frågan om resedokument överlämnades till 
Migrationsverket.

MIG 2019:10
En kvinna från Somalia beviljades tidsbegränsat uppehållstillstånd och främlingspass på grund av 
anknytning till sina barn som beviljats flyktingstatusförklaring. Migrationsverket ansåg att hon uppfyllde 
förutsättningarna för att beviljas skydd som flykting eftersom hon riskerade förföljelse på grund av 
tillskriven religiös uppfattning, etnicitet och avsaknad av klanskydd i Somalia. Verket bedömde dock 
att hon var utesluten från skyddsstatus eftersom det fanns synnerlig anledning att anta att hon gjort 
sig skyldig till grova icke-politiska brott innan hon kom till Sverige. Migrationsöverdomstolen fann 
att kvinnan inte skulle uteslutas från att anses som flykting på grund av grovt icke-politiskt brott. Vid 
bedömningen vägde det tungt att brottet inte skulle leda till lagföring i Sverige.

Statusförklaring
MIG 2018:8
En kvinna från Syrien beviljades ett tidsbegränsat uppehållstillstånd och alternativ skyddsstatusförklaring. 
Migrationsverket avslog hennes ansökan om flyktingstatusförklaring med motiveringen att åberopade 
skyddsskäl grundade sig på den allmänna situationen i Syrien. Det fanns därmed inte någon individuell 
och konkret hotbild mot henne som gjorde att hon skulle riskera att utsättas för flyktinggrundande 
förföljelse. Migrationsdomstolen däremot beviljade henne flyktingstatusförklaring. Migrationsverket 
överklagade domen till Migrationsöverdomstolen. Migrationsöverdomstolen citerade bland annat 
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UNHCR:s handbok. Av punkterna 66 och 67 i UNHCR:s handbok framgår bland annat följande: Det kan 
ofta vara så att den sökande inte själv är medveten om orsakerna till den förföljelse han eller hon fruktar. 
Den sökande har emellertid inte någon skyldighet att själv analysera sitt ärende i sådan utsträckning att 
han eller hon i detalj ska kunna identifiera orsakerna till förföljelsen. När utredaren undersöker de fakta 
som hör till ärendet, är det hans eller hennes uppgift att fastställa orsaken eller orsakerna till varför den 
sökande fruktar förföljelse för att avgöra om definitionen i Genèvekonventionen är uppfylld i detta 
avseende. Vad avsåg kritiken mot Migrationsverkets handläggning ansåg Migrationsöverdomstolen att 
bristerna inte var av sådan beskaffenhet att en ny utredning behövde genomföras. Relaterat till kön 
konstaterade Migrationsöverdomstolen sammanfattningsvis följande: Enligt landinformation tillhörde 
hon i egenskap av kvinna utan manligt nätverk en särskild riskgrupp. Hon hade emellertid sin hemvist i 
regimkontrollerat område och kunde inte associeras med oppositionell verksamhet. Migrationsöverdom-
stolen bedömer utifrån dessa förutsättningar att hennes profil inte var sådan att hon skulle vara särskilt 
utsatt för övergrepp på grund av sitt kön. Kvinnan hade mot denna bakgrund inte gjort sannolikt att 
hon hyste en välgrundad fruktan för förföljelse på grund av tillskriven politisk uppfattning, kön eller 
någon annan förföljelsegrund. Hon ansågs inte vara flykting och Migrationsverkets beslut att bevilja 
henne alternativ skyddsstatusförklaring fastställs.
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4. Asylprocessen – en introduktion

Skyddsgrundsdirektivet utgör kärnan i det gemensamma europeiska asylsystemet och innehåller kriterier 
för när en person ska anses vara i behov av internationellt skydd och bestämmelser om de rättigheter 
som följer med att internationellt skydd beviljas. Vid bedömningen av en ansökan om skydd måste 
myndigheterna bland annat beakta den asylsökandes bakgrund, kön, ålder, ställning och förhållanden, 
så att det kan bedömas om inträffade eller väntade handlingar med hänsyn till sökandens personliga 
omständigheter skulle innebära risk för förföljelse eller allvarlig skada (artikel 4.3). Direktivet framhåller 
att tidigare förföljelse eller annan allvarlig skada som redan inträffat utgör en allvarlig indikation på 
att den sökandes fruktan för förföljelse är välgrundad eller att det finns en verklig risk för att han eller 
hon kommer att lida allvarlig skada, såvida det inte finns goda skäl till att anta att sådan förföljelse eller 
allvarlig skada inte kommer att upprepas (artikel 4.4). Det är statusförklaringen som flykting eller alter-
nativt skyddsbehövande som är av betydelse enligt skyddsgrundsdirektivet, och med statusen följer t.ex. 
rätt till uppehållstillstånd. Vem som har rätt till eller kan beviljas uppehållstillstånd i Sverige regleras 
som framgår ovan i utlänningslagen.47 

Underlaget för bedömningen av en persons asylansökan utgörs av den asylsökandes uppgifter och övrig 
bevisning. Myndigheterna måste även beakta omständigheterna i det land den asylsökande kommer ifrån. 
Erfarenheter av att tidigare ha utsatts för hot eller våld har som framgår ovan betydelse men det är en 
framåtsyftande bedömning av vad personen i fråga riskerar vid ett återvändande som görs. Det ligger i 
sakens natur att många av de förhållanden som åberopas av asylsökande inte kan göras sannolika med 
skriftlig bevisning.48 Den muntliga berättelsen är därmed ofta den enda bevisning, tillsammans med 
landinformation, som Migrationsverket och migrationsdomstolarna har att bedöma. Bedömningen av 
trovärdighet, eller tillförlitligheten av de lämnade uppgifterna, blir därmed central. Vid denna bedömning 
fästs vikt vid att uppgifterna är sammanhängande, detaljerade och inte strider mot allmänt kända fakta 
eller tillgänglig information om landet ifråga. Därefter bedöms om den asylsökande riskerar att utsättas 
för förföljelse eller illabehandling som ger rätt till skydd som flykting eller alternativt skyddsbehövande. 

Vem som utövar förföljelsen har betydelse. Om det inte är landets myndigheter som är ansvariga för 
förföljelsen men inte kan antas erbjuda trygghet mot förföljelse från enskilda föreligger skyddsbehov.49 
I utlänningslagen uttrycks det som att ett effektivt skydd som inte är av tillfällig natur måste erbjudas. Vid 
bedömningen av om skydd erbjuds beaktas endast skydd som ges av staten eller parter eller organisationer 

47 En person som har ansetts vara skyddsbehövande och därmed beviljats en skyddsstatus, har kvar denna skyddsstatus fram tills att 
någon bestämmelse i utlänningslagen är uppfylld som gör att statusen kan eller ska återkallas. Att statusförklaring återkallas innebär inte 
i sig att uppehållstillståndet ska återkallas eller att uppehållstillstånd på ny grund inte ska beviljas. Läs vidare i Migrationsverkets rättsliga 
ställningstagande angående förutsättningarna för att återkalla en skyddsstatusförklaring, RS/54/2021.
48 MIG 2006:1
49 Jfr artikel 7 i skyddsgrundsdirektivet, där det framgår att skydd normalt ges när staten vidtar rimliga åtgärder för att förhindra att en 
person förföljs eller lider allvarlig skada, bland annat genom att ombesörja att det finns ett effektivt rättssystem för avslöjande, åtal och 
bestraffning av handlingar som innebär förföljelse eller allvarlig skada, och sökanden har tillgång till detta skydd.
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som kontrollerar hela eller en betydande del av statens territorium. Om en sökande bedöms ha ett 
skyddsbehov mot hemorten kan det bli aktuellt att bedöma möjligheten för honom eller henne att bosätta 
sig i en annan del i hemlandet.50 För att sådant så kallat internt flyktalternativ ska anses föreligga måste 
det dels vara fråga om ett relevant alternativ (att den sökande på annan ort eller inom ett annat område 
har tillgång till ett effektivt skydd), och dels måste det anses vara rimligt att den sökande ska bosätta sig 
där. En individuell bedömning av förutsättningarna måste göras i varje enskilt fall. Det innebär att inte 
endast de allmänna förhållandena i landet ska beaktas utan även den enskildes personliga möjligheter 
att bosätta sig på en ny ort, där han eller hon helt saknar socialt nätverk. Vid denna bedömning har 
omständigheter som kön, ålder och hälsa betydelse. Skulle den som återvänder mötas av otillbörliga 
umbäranden ur humanitär synvinkel är det inte rimligt att hänvisa till ett internt flyktalternativ.51 Det är 
Migrationsverket som har bevisbördan för att ett internt flyktalternativ föreligger. 

4.1  Bevisbörda och utredningsskyldighet

Den asylsökande anses ha bevisbördan för att göra sitt skyddsbehov sannolikt. Migrationsöverdom-
stolen har i ett avgörande fastslagit att det är en grundläggande princip inom förvaltningsrätten, som 
inbegriper asylrätt, att den som ansöker om en förmån har bevisbördan för att hen uppfyller de krav 
som ges i lagen för att få förmånen i fråga.52 UNHCR:s handbok tar upp att det är en generell juridisk 
princip att bevisbördan ligger på den person som ansöker om något. Men, med hänsyn tagen till den 
utsatta situation en asylsökande befinner sig i, ligger bevisbördan i princip på den asylsökande medan 
utredningsbördan (det vill säga skyldigheten att ta reda på och värdera fakta) delas mellan den sökande 
och myndigheterna.53 Migrationsverket har en utredningsskyldighet, den så kallade officialprincipen. Detta 
följer av 23 § i förvaltningslagen.54 Även migrationsdomstolarna har en utredningsskyldighet enligt 8 § 
förvaltningsprocesslagen (1971:291). Se vidare i avsnittet om processen i migrationsdomstolarna. Med 
hänsyn till de mycket allvarliga konsekvenser ett felaktigt asylbeslut kan ha är ett fullständigt besluts-
underlag en förutsättning för att prövningen ska bli rättssäker. I asylärenden måste skyddsbehovet för 
den enskilde vägas in, vilket betyder att myndigheten har ett utvidgat utredningsansvar.55 Under vissa 
omständigheter kan bevisbördan skiftas från den sökande till myndigheten. Som framgår ovan följer det 
av skyddsgrundsdirektivets att tidigare förföljelse, annan allvarlig skada eller direkta hot är en indikation 
att risken kvarstår. Bevisbördan flyttas därmed över till myndigheterna att visa motsatsen. Det följer 
även av praxis från Europadomstolen att där den sökande uppfyllt sin bevisbörda till stöd för att hen 
utsatts för tortyr övergår bevisbördan till myndigheterna att visa att framtida risk för att utsättas för 
tortyr vid ett återvändande inte föreligger.56 

50 Jfr artikel 8 i skyddsgrundsdirektivet.
51 UNHCR:s riktlinjer om internflykt (Guidelines on international protection, ”Internal Flight or Relocation Alternative” within the Context of  Article 
1A(2) of  the 1951 Convention and/or 1967 Protocol relating to the Status of  Refugees) punkt 25, MIG 2010:10.
52 Se Migrationsöverdomstolens avgörande, MIG 2006:1, MIG 2007:12 och MIG 2007:37. 
53 UNHCR:s handbok p. 196.
54 Förvaltningslag 2017:900.
55 MIG 2006:1
56 Europadomstolen, RC mot Sverige, 41827/07, 9 mars 2010. En iransk man hade inkommit med bevisning till stöd för att han utsatts 
för tortyr. Europadomstolen fastslog att det under sådana omständigheter var upp till Migrationsverket att skingra varje tvivel om 
skadornas uppkomst vilket exempelvis kunde ske genom inhämtande av expertutlåtande. Se även MIG 2012:2, MIG 2014:21 samt MIG 2014:22.



Asylrättscentrum

38

4.2  Beviskrav

Med tanke på svårigheterna för en asylsökande att med bevis styrka sitt behov av skydd bör ett alltför 
strikt beviskrav enligt UNHCR inte tillämpas.57 Såväl i förarbeten som i flertalet avgöranden från 
Migrationsöverdomstolen har det konstaterats att en sökandes berättelse bör godtas om den framstår 
som trovärdig och sannolik.58 Migrationsöverdomstolen har fastslagit att det är den asylsökande som 
ska göra sitt skyddsbehov och sin identitet sannolik.59 När det gäller information om situationen i landet 
däremot har både den sökande, Migrationsverket och domstolen ett ansvar för att nödvändigt material 
kommer in.60 I svensk praxis används därmed beviskravet sannolikt.61

4.3  Bevislättnad; “the benefit of the doubt” 

Genom den utsatta situation en asylsökande befinner sig i måste hänsyn tas till att hen kan ha begränsade 
möjligheter att inkomma med bevisning. Vissa uppgifter kan en asylsökande helt enkelt inte bevisa. Det 
finns då en särskild bevislättnadsregel som kan bli tillämplig. Denna princip som UNHCR benämner 
benefit of  the doubt kommer till uttryck i såväl UNHCR:s handbok62 som i EU:s skyddsgrundsdirektiv.63 
Principen har befästs i svensk rättspraxis genom ett flertal avgöranden.64 Migrationsöverdomstolen har 
uttalat att principen om tvivelsmålets fördel bara tillämpas när all tillgänglig bevisning har inhämtats och 
det inte finns skäl att betvivla den sökandes allmänna trovärdighet. Europadomstolen har fastslagit att 
det, med hänsyn till den särskilda situation som asylsökande ofta befinner sig i, ofta är nödvändigt att 
den sökande får förmånen av bevislättnadsregeln när myndigheter bedömer tillförlitligheten i uppgifter 
och de dokument som inges. Även där en sökandes redogörelse för vissa detaljer kan framstå något 
osannolika påverkar det nödvändigtvis inte den generella trovärdigheten av den sökandes asylskäl.65

57 UNHCR:s handbok, p.197.
58 Prop. 1996/97:25, s. 98, MIG 2007:9, MIG 2007:12.
59 MIG 2007:9
60 MIG 2012:18, MIG 2017:12, Wikrén-Sandesjö, Utlänningslagen med kommentarer, 12 u, s.210.
61 I regleringen gällande verkställighetshinder i 12 kapitlet i utlänningslagen framgår att en avvisning eller utvisning av en utlänning 
aldrig får ske om det finns skälig anledning att anta att det föreligger risk för att denne straffas med döden eller riskerar att utsättas för 
kroppsstraff, tortyr eller annan omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning (i hemlandet eller om utlänningen inte är 
skyddad mot att sändas vidare till annat land där det föreligger sådan fara). En utlänning får inte heller sändas till hemlandet eller annat 
land där denne riskerar förföljelse. När en person, efter avslutad asylprocess, åberopar nya omständigheter som kan antas utgöra sådant 
verkställighetshinder som nämns ovan och inte kunnat åberopas tidigare eller det föreligger giltig ursäkt, ska ny prövning av frågan om 
uppehållstillstånd beviljas. Beviskravet är kan antas, vilket är ett lägre krav än göra sannolikt. 
62 UNHCR:s handbok punkter 203-204.
63 Skyddsgrundsdirektivet, artikel 4.5.5. 
När medlemsstaterna tillämpar principen att det är den sökandes skyldighet att styrka sin ansökan om internationellt skydd, och den sökandes 
uppgifter inte kan styrkas av skriftliga eller andra bevis, ska sådana uppgifter inte behöva bekräftas om följande villkor är uppfyllda:
a) Sökanden har gjort en genuin ansträngning för att styrka sin ansökan.
b) Alla relevanta faktorer som den sökande förfogar över har lagts fram och en tillfredsställande förklaring har lämnats till varför andra relevanta 
faktorer saknas.
c) Sökandens uppgifter befinns vara sammanhängande och rimliga och strider inte mot tillgänglig specifik och allmän information som rör den 
sökandes ärende.
d) Sökanden har ansökt om internationellt skydd så tidigt som möjligt, såvida inte sökanden kan framföra goda skäl till varför han eller hon inte gjort det.
e) Sökandens allmänna trovärdighet är fastställd.
64 I avgörandet MIG 2007:12 uttalar Migrationsöverdomstolen att om förhållanden som enligt en asylsökande innebär ett skyddsbehov 
inte kan göras sannolika med skriftlig eller annan bevisning finns bevislättnadsregeln om tvivelsmålets fördel till förmån för den 
asylsökande. Även i Migrationsöverdomstolens avgörande MIG 2007:37 uttalas att principen om tvivelsmålets fördel bara tillämpas när all 
tillgänglig bevisning har inhämtats och det inte finns skäl att betvivla den sökandes allmänna trovärdighet. 
65 Se exempelvis J.K m.fl mot Sverige, Nr 59166/12, 23 augusti 2016, p.93.
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4.4  Motiveringsskyldighet

Enligt artikel 11 i det omarbetade asylprocedurdirektivet ska ett avslagsbeslut innehålla de faktiska och 
rättsliga skälen för beslutet. Motiveringsskyldigheten framgår i 32 § förvaltningslagen (2017:900). Detta 
regleras även i 13 kap. 10 § utlänningslagen, där det framgår att ett beslut ska vara skriftligt och innehålla 
de skäl som ligger till grund för beslutet. Av förarbetena framgår att ett avslagsbeslut ska vara “tydligt i 
sak och lättbegripligt.”66 Vidare framhålls följande i ett betänkande gällande beslut på migrationsområdet:
 

”I tidigare lagstiftningsarbete har framhållits att ett beslut ska motiveras så att parten förstår 
hur man har resonerat. I detta krav ligger att intetsägande allmänna fraser bör undvikas och 
att det är otillfredsställande med motiveringar som ”med hänsyn till omständigheterna i ärendet 
eller ”på grund av vad som i ärendet framkommit”67

Domstolen har, likt Migrationsverket, en motiveringsskyldighet. Denna följer av 13 kap. 10 § utlän-
ningslagen samt 30 § förvaltningsprocesslagen (1971:291). Enligt bestämmelsen ska det av beslutet 
framgå de skäl som bestämt utgången. 

4.5  Ett genusperspektiv på asylprocessen

I samhällen finns normer kring till exempel kön, könsidentitet eller könsuttryck, ålder, etnicitet, religion, 
sexuell läggning, funktionalitet och klass. Diskriminering av kvinnor beror inte bara på maktrelationer 
baserade på kön utan är även tätt sammanlänkat med andra faktorer som påverkar kvinnors livsvillkor, 
som till exempel etnicitet, religion, ålder och social ställning.68 Begreppen kön eller genus används ofta 
omväxlande för att belysa maktrelationer mellan män och kvinnor och hur föreställningar och normer 
kopplade till kön påverkar män och kvinnor. Den svenska lagstiftaren valde att använda begreppet kön 
framför genus eftersom det ansågs väl etablerat i svensk lag. Det är numera ett etablerat begrepp i flyktings-
rättsliga sammanhang, och införlivat i utlänningslagen. Man använder sig av begrepp som könsrelaterad 
eller könsspecifik förföljelse. Att anlägga ett genusperspektiv innebär att problematisera och analysera hur 
normer och föreställningar kring kön påverkar bland annat erfarenheter, uppfattningar, handlingar och 
risker. Att använda sig av ett genusperspektiv i asylprocessen innebär att bland annat analysera asylskäl och 
exempelvis flyktingdefinitionens olika rekvisit utifrån denna förståelse. Att begreppen genusperspektiv 
och genusmedveten används i denna rapport, istället för könsperspektiv och könsmedveten, trots det 

66 Svensk migrationspolitik i globalt perspektiv; prop. 1996/97:25 s. 206.
67 Begripliga beslut på migrationsområdet; SOU 2013: 37 s. 87.
68 FN:s kvinnokommitte har definierat intersektionalitet i en av de generella rekommendationerna; CEDAW General Recommendation 
No. 28 on the core obligations of  States parties under article 2 of  the Convention on the Elimination of  All Forms of  Discrimination 
against Women, CEDAW/C/GC/28, 16 December 2010. ” Intersectionality is a basic concept for understanding the scope of  the general obligations of  
States parties contained in article 2. The discrimination of  women based on sex and gender is inextricably linked with other factors that affect women, such as 
race, ethnicity, religion or belief, health, status, age, class, caste and sexual orientation and gender identity. Discrimination on the basis of  sex or gender may affect 
women belonging to such groups to a different degree or in different ways to men. States parties must legally recognize such intersecting forms of  discrimination and 
their compounded negative impact on the women concerned and prohibit them.”(§ 18).
European Institute for Gender Equality (EIGE) defines ‘intersectionality’ as an “analytical tool for studying, understanding and responding to the 
ways in which sex and gender intersect with other personal characteristics/identities, and how these intersections contribute to unique experiences of 
discrimination” https://eige.europa.eu/thesaurus/terms/1263 

https://eige.europa.eu/thesaurus/terms/1263
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som framförs ovan, beror på att dessa begrepp har blivit etablerade och anses som mer inkluderande och 
mindre heteronormativa.69

Mänskliga rättigheter omfattar alla människor, oavsett kön, ålder, etnicitet, nationalitet, social bakgrund 
eller annan status. Trots detta är diskriminering på grund av kön och våld mot kvinnor ett omfattande 
och universellt problem. Detta redovisas ovan i avsnitt 2. Kvinnors erfarenheter av förföljelse och därmed 
asylskäl kan således skilja sig åt från mäns.70 UNHCR understryker i sina riktlinjer om könsrelaterad 
förföljelse att det krävs en genusmedveten tolkning av flyktingdefinitionen. Det faktum att könsrelaterad 
förföljelse oftast analyserats inom ramen för tillhörighet till viss samhällsgrupp har enligt UNHCR inneburit 
att andra grunder såsom religion och politisk uppfattning inte har tillmätts samma betydelse. Tolkningen 
av tillhörighet till viss samhällsgrupp innebär dock inte att de övriga konventionsgrunderna kan anses 
överflödiga.71 Förföljelse på grund av religiös åskådning kan vara relaterad till kön. I vissa länder uppställer 
religiösa normer krav på roller och beteenden för män och kvinnor. Kvinnor som uppfattas bryta mot 
dessa normer kan anses hysa en oacceptabel religiös uppfattning. Då kan förföljelsegrunden religion vara 
tillämplig. Likaså kan kvinnor som motsätter sig diskriminerande lagar och normer tillskrivas en politisk 
uppfattning. Förföljelsegrunderna religion och politisk åskådning överlappar ofta varandra vid förföljelse 
som även är relaterad till kön. 

69 Maria Bexelius, Asylrätt, kön och politik - en handbok för jämställdhet och kvinnors rättigheter, 2008,s.15
70 Ibid s. 58. 
71 UNHCR:s riktlinjer avseende könsrelaterad förföljelse punkter 25-33.
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Ärendeanalys

5.  Migrationsverket 

Det finns naturligtvis erfarenheter och svårigheter som är gemensamma för asylsökande i asylprocessen. 
Det kan dock finnas särskilda svårigheter som är specifika för kvinnor, där kvinnor kan ha andra förutsätt-
ningar än män att kunna berätta om sina asylskäl. Såväl mottagandedirektivet som asylprocedurdirektivet 
uppställer krav på att myndigheter identifierar utsatta gruppers särskilda behov av stöd i förfarandet. 
Även Istanbulkonventionen uppställer krav på att utredningar ska genomföras på ett genusmedvetet 
sätt. UNHCR understryker i sina riktlinjer om könsrelaterad förföljelse att det inte enbart bara krävs 
en genusmedveten tolkning av flyktingdefinitionen, utan också genusmedvetna procedurer.72 UNHCR 
exemplifierar konkret hur asylprocessen kan genomföras på ett sätt som tillgodoser kvinnliga asylsö-
kandes behov och som möjliggör att asylskäl kan presenteras. Det är även viktigt att ett intersektionellt 
perspektiv anläggs. 

Det finns som framgår i avsnittet ovan ett rättsligt ramverk i form av konventioner, direktiv, praxis, 
uttalanden i förarbeten och inte minst nationell lagtext som framhåller att könsrelaterade asylskäl 
är flyktinggrundande. För att säkerställa en jämställd asylprocess måste det finnas en kunskap och 
medvetenhet om hur våld och diskriminering av kvinnor yttrar sig. Det krävs en medvetenhet om hur 
maktordningar påverkar kvinnor. För att alla asylsökande ska få tillgång till en rättssäker och jämställd 
asylprocess är det viktigt att anlägga ett genusperspektiv och faktiskt applicera det i asylprocessen, inte 
enbart avseende skyddsbedömningen utan även i processen som helhet.73

5.1  Processuella garantier innan asylutredningen 

Av relevans för denna rapport kan nämnas att Migrationsverket har tagit fram rutiner för att identi-
fiera särskilt utsatta sökande och vilka insatser som bör genomföras.74 Migrationsverket har inom 
ramen för sitt arbete med att kvalitetssäkra en jämställd asylprocess bland annat tagit fram ett rättsligt 
ställningstagande i syfte att ge stöd för utredning och bedömning av kvinnor som åberopar förföljelse 
på grund av kön.75

72 UNHCR:s riktlinjer avseende könsrelaterad förföljelse.
73 Maria Bexelius, Asylrätt, kön och politik - en handbok för jämställdhet och kvinnors rättigheter, 2008, s.11 ff.
74 Rutin: Ta ställning till särskilda behov, initialt och Rutin: Insatser för asylsökande med särskilda behov. Erhållna via email från Migrationsverkets 
digitaliserings- och utvecklingsavdelning den 23 januari 2022. 
75 Migrationsverket, Rättsligt ställningstagande; Utredning och bedömning av förföljelse på grund av kön avseende kvinnor, R/069/2021. 
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Innan asylutredningen äger rum på Migrationsverket har asylsökande rätt till information och 
stöd. Som juridiskt stöd i asylprocessen har de sökande som huvudregel rätt till offentligt biträde (se 
vidare nedan).76 En grundläggande förutsättning för en rättssäker asylprocess är att den asylsökande 
ges tydlig och relevant information, om såväl asylprocessen som vad som kan utgöra asylskäl.77 Alla 
asylsökande måste tydligt informeras om vad som krävs för att ha gjort sitt skyddsbehov sannolikt och 
vilka beviskrav som gäller. Asylsökande måste även informeras om att det är viktigt att berätta om sina 
asylskäl så tidigt som möjligt. Asylsökande har vidare rätt till information om att Migrationsverket kan 
besluta om sekretess mellan familjemedlemmar.78 Det omarbetade asylprocedurdirektivet ställer krav 
på att Migrationsverket identifierar särskilt utsatta personer. Åtgärder som behöver vidtas kan röra 
allt ifrån behov av särskilt boende till behov av läkarkontakt. Om kvinnan har behov av läkarkontakt 
ska information om detta ges. Inför en utredning är det viktigt att Migrationsverket ser till att man 
har underlag för att kunna utreda en person efter dennes förutsättningar. Om en asylsökande har 
utsatts för tortyr och inger läkarintyg ska Migrationsverket ta ställning till om tortyrutredning bör 
inhämtas.79 Av asylprocedurdirektivet framgår att stater så långt det är möjligt ska tillgodose önskemål 
om kön på utredare och tolk. Detta framgår även av utlänningsförordningen.80 Av Migrationsver-
kets egna rutiner framgår att en kvinna ska tillfrågas om önskemål om kön på handläggare, tolk och 
offentligt biträde och att detta önskemål ska dokumenteras och så långt det är möjligt tillgodoses. 
Att det råder sekretess för de uppgifter man lämnar till Migrationsverket är en grundläggande 
rättssäkerhetsprincip i asylprocessen. För kvinnor och flickor som åberopar könsrelaterade asylskäl 
är sekretessen av särskild vikt. Utöver rädsla för förföljelse i hemlandet kan kvinnor även känna en 
rädsla för att bli stigmatiserade eller utsatta för våld av make, familj och omgivning som befinner sig 
med dem i Sverige, om det till exempel skulle komma fram att de utsatts för sexuellt våld i hemlandet 
som familjen inte känt till.81

Det är även Migrationsverket som ser till att asylsökande får ett offentligt biträde som juridisk hjälp i 
asylprocessen. Som offentligt biträde kan förordnas advokat, biträdande jurist vid advokatbyrå, jurister 
eller, i undantagsfall, personer med specialkunskap i migrationsrätt.82 Kvinnan har rätt att lämna in 
önskemål om kön på biträde och även lämna önskemål om att ett specifikt offentligt biträde förordnas. 
Kvinnan måste även informeras om att hon har rätt till eget offentligt biträde, om hon söker asyl tillsam-
mans med familjemedlemmar och det finns motstridiga intressen inom familjen.

Sveriges advokatsamfund utövar tillsyn över Sveriges advokater. Alla advokater ska iaktta god advokatsed 
i sin verksamhet. Advokatsamfundet har utöver vägledande regler om god advokatsed, som bland 

76 Undantag rör till exempel vuxna asylsökande som kommer att överföras med stöd av Dublinförordningen, eller som kommer från ett 
s.k säkert ursprungsland. Det är dock en individuell bedömning som ska göras i dessa fall.
77 Asylprocedurdirektivet stipulerar i artikel 12 att sökandena skall upplysas på ett språk som de förstår eller rimligen kan förväntas förstå 
om det förfarande som skall följas och om sina rättigheter och skyldigheter under detta förfarande och de tänkbara konsekvenserna av att 
inte uppfylla sina skyldigheter och inte samarbeta med myndigheterna. De skall upplysas om den tidsram och de medel som står till deras 
förfogande för att uppfylla skyldigheten att lägga fram de fakta som avses i artikel 4 i direktivet. Informationen skall tillhandahållas i så 
god tid att de kan utöva de rättigheter som garanteras genom det här direktivet och uppfylla de skyldigheter som anges i artikel 13.
78 UNHCR har i sina riktlinjer om könsrelaterad förföljelse berört vikten av sekretess, liksom Migrationsverket i sitt rättsliga ställningstagande. 
79 Migrationsverket, Rättsligt ställningstagande Medicinska utredningar av åberopade skador – RS/022/2021.
80 Utlänningsförordning (2006:97), 9 c §.
81 Migrationsverket, Rättsligt ställningstagande; Utredning och bedömning av förföljelse på grund av kön avseende kvinnor, RS/069/2021.
82 Migrationsverket, Rättsligt ställningstagande, Vem som kan förordnas som offentligt biträde, RS/003/2020.
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annat handlar om vilka skyldigheter en advokat har mot sin klient, tagit fram etiska riktlinjer avseende 
representation för särskilt utsatta klienter där det finns vägledning för hur advokater ska agera i sin 
roll som offentligt biträde.83 Advokaten bör när uppdraget inleds informera klienten om hur processen 
ser ut, sin egen roll samt om förutsättningarna för att beviljas uppehållstillstånd på olika grunder. En 
advokat ska som huvudregel erbjuda sin klient ett sammanträde före asylutredningen och ska verka för 
att klienten är väl förberedd inför sådan utredning och eventuella domstolsförhandlingar. En advokat är 
skyldig att vara uppmärksam på eventuella intressekonflikter som kan uppstå inom ramen för uppdraget. 
Ett sätt att utreda det kan vara att hålla separata samtal med de enskilda familjemedlemmarna. I de fall 
advokaten är förordnad för flera klienter med motstridiga intressen och uppfattningar föreligger en 
intressekonflikt. Advokaten måste då som huvudregel frånträda uppdraget för samtliga. Av detta skäl är 
det viktigt att advokaten redan vid de inledande kontakterna med klienterna utreder dessa förhållanden, 
exempelvis genom att tala med dem enskilt.

Det bör noteras att jurister som inte är anställda på en advokatbyrå inte är bundna av Advokatsamfun-
dets regler eller faller inom samfundets tillsyn.

5.1.1  Observationer

Vi har inte haft tillgång till ansökningsprotokollen, varmed vi inte kan uttala oss om kvinnan alltid tillfrå-
gats om önskemål på kön på utredare, tolk eller offentligt biträde. Det är dock en standardfråga som ska 
ställas och dokumenteras. Däremot är det okänt för oss i vilken utsträckning som denna fråga förklaras 
för den sökande. I samtliga ärenden hade ett offentligt biträde förordnats. I de fall då en familj söker 
tillsammans behandlas familjen vanligtvis som en enhet. Det innebär att samma handläggare utreder 
alla familjemedlemmar och familjen erhåller vanligtvis samma offentliga biträde. I flera ärenden där 
kvinnorna hade sökt tillsammans med sina makar var det uppenbart att detta varit problematiskt. Två 
kvinnor uppgav uttryckligen att de inte hade fått information om sekretessreglerna eller åtminstone inte 
förstått den information som lämnats. Utöver att de hade samma handläggare hade de samma offentliga 
biträde som sin make, och vågade inte berätta då de var rädda att information skulle nå maken. Vad 
avser frågan om kön förklarade en kvinna att både handläggaren på Migrationsverket och tolken varit 
män under det första utredningstillfället. Detta gjorde att hon på grund av skam inte kunde berätta 
om samtliga asylskäl vid detta tillfälle. Kvinnan uppgav även att hon inte visste hur hon skulle be om 
kvinnlig tolk.84 Det är oklart om kvinnan menade att hon inte fått information om detta. En kvinna 
nämnde även uttryckligen att vid mötet hos det offentliga biträdet hade denna bokat manlig tolk, vilket 
utgjorde ytterligare ett hinder för att kunna berätta om egna asylskäl.85 I ett ärende var det uppenbart att 
det offentliga biträdet inte hade talat med kvinnan separat, det vill säga utan att maken var närvarande. 
En kvinna vågade inte berätta om egna asylskäl bland annat om att hon utsatts för tvångsäktenskap 
och våld från maken förrän i en ansökan om verkställighetshinder. Under grundprocessen hade hon 

83 Tillgänglig på https://www.advokatsamfundet.se/globalassets/advokatsamfundet_sv/advokatyrket/pm-svaga-och-utsatta-klienter-27-
augusti-2020.pdf, s.32 ff.
84 Ärende 16
85 Ärende 34

https://www.advokatsamfundet.se/globalassets/advokatsamfundet_sv/advokatyrket/pm-svaga-och-utsatta-klienter-27-augusti-2020.pdf
https://www.advokatsamfundet.se/globalassets/advokatsamfundet_sv/advokatyrket/pm-svaga-och-utsatta-klienter-27-augusti-2020.pdf
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och maken gemensamt offentligt biträde.86 I ett annat ärende framkom uppgifter om sexuellt våld och 
våldtäkter först i en ansökan om verkställighetshinder. Kvinnan uppgav att hon haft manligt biträde, 
manlig tolk och manlig handläggare i grundprocessen och därmed inte vågat eller kunnat berätta.87

5.1.2  Asylrättscentrums kommentarer 

För att kunna berätta om asylskäl måste en vara informerad om sina rättigheter. Alla asylsökande måste 
som framgår ovan tydligt informeras om vad som krävs för att ha gjort sitt skyddsbehov sannolikt och 
vilka beviskrav som gäller. En måste dels redan från början informeras om vad som kan vara asylskäl, och 
varför det är viktigt att en berättar om egna erfarenheter. Det är viktigt att kvinnor får tydlig information 
om att våld i hemmet likväl som inskränkningar i rättigheter som beror på att hon är kvinna kan vara 
asylskäl, eftersom det annars föreligger en risk att kvinnor inte berättar om sina skyddsskäl. Erfarenheter 
av våld kan normaliseras. Det är även viktigt att denna information ges så tidigt som möjligt och detta 
innan asylutredningen. Kvinnan måste inte bara få tydlig information för att veta vad som är viktigt 
att berätta om, utan måste också ges förutsättningar att våga berätta. Bristerna som iakttagits ovan 
under våra observationer är brister som dessvärre även är återkommande i de ärenden vi tar del av i vår 
rådgivning. Kvinnor har exempelvis inte fått, eller förstått, den information som lämnats om exempelvis 
sekretessregler då kvinnan sökt tillsammans med familjemedlemmar. Det förordnade offentliga biträdet 
har heller inte alltid träffat kvinnan separat från familjemedlemmar. Det har därmed inverkat på eller 
i värsta fall förhindrat en kvinna från att berätta om egna asylskäl. Två kvinnor i underlaget uppgav 
uttryckligen att de inte hade fått information om sekretessreglerna eller åtminstone inte förstått den 
information som lämnats. Det är viktigt att asylsökande kvinnor inte endast informeras generellt om 
sekretessen, utan tydlig information måste ges att den även gäller mellan familjemedlemmar (i allvarliga 
fall även i förhållande till vårdnadshavare) och att till exempel beslutsmotiveringar och delgivningssamtal 
kan utformas med hänsyn till att sekretessen inte ska brytas.88 

Migrationsverket måste säkerställa att kvinnan har förstått såväl informationen som innebörden av detta. 
Det är vidare viktigt att denna information ges så tidigt som möjligt, och inte först under asylutredningen. 
Kvinnan måste även på ett tidigt stadium informeras om att hon har rätt till eget offentligt biträde, om 
hon söker asyl tillsammans med familjemedlemmar och det finns motstridiga intressen inom familjen. 

För många kvinnor kan det vara mycket svårt att berätta om erfarenheter av sexuellt våld om en man är 
närvarande i rummet. Det framgår av flera ärenden i underlaget att det faktum att handläggare, biträde 
och/eller tolk har varit män har varit hämmande för kvinnor att kunna berätta. Det är inte endast viktigt 
att kvinnor tillfrågas om önskemål om kön på tolk, handläggare och biträde, utan även att syftet med 
denna fråga förklaras. Som framgått är det okänt för oss i vilken utsträckning som denna fråga förklaras 
för den sökande. UNHCR framhåller att kvinnliga asylsökande automatiskt bör ges kvinnliga utredare 
och tolkar.89 Ur ett rättssäkerhetsperspektiv är det viktigt att det blir rätt från början. Konsekvenserna 

86 Ärende 27
87 Ärende 1
88 Maria Bexelius, Asylrätt, kön och politik - en handbok för jämställdhet och kvinnors rättigheter, 2008, s.92.
89 UNHCR:s riktlinjer avseende könsrelaterad förföljelse, s. 9.
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av att kvinnan inte har fått tillräckligt med information om sina rättigheter (eller vågar hävda dessa), blir 
en risk för att asylskäl kommer fram i ett senare skede och därmed riskerar att ifrågasättas. 

Migrationsverket har en informationsskyldighet och ett utredningsansvar, men även det offentliga 
biträdet som förordnas har ett ansvar. Varje familjemedlem intervjuas separat på Migrationsverket, 
däremot varierar det enligt vår erfarenhet om det offentliga biträdet träffar de sökande individuellt. Som 
framgår av några av ärendena ovan har det brustit i det avseendet. Det offentliga biträdet måste träffa 
kvinnan innan asylutredningen, dels för att säkerställa att kvinnan har fått relevant information men även 
för att upptäcka om det finns en risk för att kvinnans asylskäl inte kommer fram om familjen hanteras 
som en enhet på Migrationsverket eller om det finns asylskäl gentemot andra familjemedlemmar. Detta 
gäller den som förordnas som offentligt biträde – oavsett om denne är advokat eller enskild jurist. Det 
är av yttersta vikt att behov av separata biträden uppmärksammas så tidigt som möjligt i processen. Det 
är viktigt att även det offentliga biträdet reflekterar över förutsättningarna för kvinnan att kunna berätta 
om samtliga asylskäl genom exempelvis att även biträdet ser till att boka kvinnlig tolk.

5.2  Asylutredningen

Under asylutredningen ska den sökande ges möjlighet att berätta om samtliga asylskäl och lämna in 
tillgänglig bevisning.90 Önskemål om kön på utredare, tolk och handläggare ska ha tillgodosetts. Det 
omarbetade asylprocedurdirektivet framhåller vikten av sekretess och att personliga intervjuer genomförs 
under sådana förhållanden att sökandena kan lägga fram skälen för sina ansökningar på ett heltäckande 
sätt. Medlemsstaterna ska se till att den person som genomför utredningen har den kompetens som 
krävs för att kunna beakta personliga omständigheter som kön, sexuell läggning, könsidentitet eller 
utsatta ställning. 

5.2.1  Migrationsverkets rättsliga ställningstagande

Migrationsverket har inom ramen för sitt arbete med att kvalitetssäkra en jämställd asylprocess bland 
annat tagit fram ett rättsligt ställningstagande i syfte att ge stöd för utredning och bedömning av 
kvinnor som åberopar förföljelse på grund av kön.91 I ställningstagandet framhålls Migrationsverkets 
utredningsansvar och att det är av vikt att utredaren har kunskap om kvinnans livsvillkor och sociala/
politiska position i samhället för att kunna ställa relevanta frågor. För att kvinnan ska kunna lämna en 
detaljerad och fri berättelse bör utredaren försäkra sig om att hon har förstått den information som 
lämnats. Ställningstagandet betonar att för att uppfylla sin utredningsskyldighet måste handläggaren 
skapa förutsättningar för sökanden att lämna alla relevanta uppgifter, till exempel utifrån myndighetens 
kunskap om kvinnor i sökandens hemland och vad som kan utgöra asylskäl. I vissa fall, vid hot från 

90 Bevisning inges ofta i samband med att biträdets inlaga lämnas in.
91 Migrationsverket, Rättsligt ställningstagande; Utredning och bedömning av förföljelse på grund av kön avseende kvinnor, RS/069/2021.
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personer i Sverige, kan det vara viktigt att förklara sekretessreglerna en extra gång under utredningen. 
Det kan även vara befogat att förordna olika biträden till makarna. Kvinnor kan ha svårt att berätta 
om övergrepp på grund av skam, ångest och skuldkänslor. Det krävs då att kvinnan får extra tid på 
sig. Sökanden ska få tillfälle att bemöta uppgifter som är vaga, oklara och motstridiga samt uppgifter 
som strider mot landinformation. Detta sker i första hand genom att handläggaren ställer komplet-
terande frågor för att klargöra om sökanden förstått frågan och om tolken översatt korrekt. Vid vaga 
uppgifter måste följd- och fördjupningsfrågor ställas. 

5.2.2  Observationer 
Alla asylsökande måste som framgår ovan ges tydlig information om vad som krävs för att ha gjort 
sitt skyddsbehov sannolikt och vilka beviskrav som gäller. Det finns en standardiserad text i mallen 
för protokollet, som läses upp för den sökande under asylutredningen. Informationen handlar om 
syftet med utredningen, och att den sökande får möjlighet att lämna uppgifter om de skäl som den 
sökande har för sin ansökan. Det preciseras att detta kan vara det enda tillfället som den sökande 
får möjlighet att muntligen lämna fram sina asylskäl och att det därför är viktigt att samtliga skäl 
kommer fram under utredningen. Migrationsverket informerar vidare om tystnadsplikt och vilka 
som omfattas av denna. Samtidigt informeras om sökandens sanningsplikt och att uppgifter lämnas 
under straffansvar. 

Som framgår ovan har vi inte haft tillgång till själva ansökningsprotokollet, varmed vi därmed inte kan 
uttala oss om kvinnan alltid tillfrågats om önskemål på kön på utredare, tolk eller offentligt biträde 
och i vilken utsträckning särskilda önskemål har förts fram. Av de ärenden (20) där vi har kunnat ta 
del av asylutredningsprotokollen kan vi notera följande. I tolv ärenden var det kvinnligt offentligt 
biträde och kvinnlig handläggare.92 I ett av ärendena sattes dock ett manligt biträde på substitution 
under asylutredningen. I tre av ärendena var såväl handläggaren som det offentliga biträdet män.93 I 
fyra av ärendena var handläggaren en kvinna, men det offentliga biträdet en man.94 I ett av ärendena 
var det förordnade offentliga biträdet en kvinna och handläggaren en man.95 I ett ärende frågade 
handläggaren uttryckligen kvinnan under asylutredningen om hon ville att det skulle råda sekretess 
mot resterande familjemedlemmar.96 Det är möjligt att så har skett under flera utredningar, men det 
framgick i sådana fall inte av protokollet. I samband med muntlig komplettering informerades två 
kvinnor om sekretessreglerna, men det var efter att ärendena återförvisats från migrationsdomstolen 
med anledning av att kvinnorna (som sökt med make) inte kunnat berätta om egna asylskäl då de 
(bland annat) inte fått information om sekretessreglerna.97

Där intressekonflikt uppstår ska en advokat frånträda sitt uppdrag. I ett ärende där kvinnan började 
berätta om våld även från make under asylutredningen tog det offentliga biträdet upp att hen måste 

92 Ärende 1, Ärende 13, Ärende 10, Ärende 21, Ärende 23, Ärende 28, Ärende 35, Ärende 16, Ärende 22, Ärende 2, Ärende 37, Ärende 26
93 Ärende 29, Ärende 19, Ärende 11
94 Ärende 12, Ärende 17, Ärende 32, Ärende 18
95 Ärende 24
96 Ärende 21
97 Ärende 16, Ärende 34
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frånträda uppdraget för båda parter. Handläggaren ifrågasatte nödvändigheten av detta och det 
framgick av protokollet att en diskussion uppstod.98

Förutsättningar under asylutredningen
I flera ärenden har vi noterat bra utredningsmetodik, och i vissa av dessa ärenden att handläggaren 
ansträngt sig för att skapa goda förutsättningar för kvinnan att kunna berätta. Som goda exempel kan 
nämnas följande: I ett ärende användes kvinnlig tolk och både biträdet och utredaren var kvinnliga.99 
Sökanden ombads berätta fritt, och handläggaren förtydligade att kvinnan inte behövde berätta om 
sexuella övergrepp utan mer om omständigheter runtomkring. Handläggaren ställde relevanta följdfrågor 
och bad om förtydliganden. Den sökande informerades om att hon tidigare inte hade bedömts gjort sin 
hemvist sannolik och handläggaren bad sökanden att reflektera kring det. Där handläggaren ansåg att 
det fanns oklarheter och eventuella motstridigheter bad hon sökanden förtydliga hur vissa saker hängde 
ihop. I ett annat ärende var såväl handläggare som biträdet kvinnliga.100 Handläggaren ställde öppna 
frågor under utredningen, och bad kvinnan reflektera över sin situation. Handläggaren bad kvinnan om 
mer fördjupade svar, med motiveringen att det var handläggaren som inte hade förstått. I ytterligare 
ett ärende ställde handläggaren under den muntliga kompletteringen raka frågor, och följde upp med 
följdfrågor och bad om förtydliganden. Handläggaren informerade även om de uppgifter hon ansåg 
varit vaga, och frågade även kvinnan om det fanns någon anledning till att informationen var vag.101 I 
ytterligare ett ärende ställdes relevanta följdfrågor under asylutredningen.102 Det kan dock noteras att 
sökanden var verbal och berättade mycket fritt. I ett ärende där en kvinna beviljats ny prövning, var såväl 
handläggaren som biträdet kvinnliga.103 Handläggaren ställde frågor om kvinnans nätverk i Sverige, och 
om kvinnan hade någon att tala med efter utredningen. Handläggaren informerade särskilt om att det 
kvinnan kan uppfatta som normalt kan vara grund för flyktingskap i Sverige. När kvinnan reagerade 
känslomässigt bekräftade handläggaren vid flertalet tillfällen hennes känslor, och frågade om behov 
av paus. Handläggaren uttryckte även att kvinnan berättat väldigt bra och detaljrikt. När handläggaren 
sedan ställde följdfrågor försäkrade hon kvinnan om att det inte var för att ifrågasätta utan för att förstå. 
Handläggaren uppvisade även kunskap om kvinnors situation i det aktuella landet genom att exempelvis 
fråga om det fanns risk för statlig förföljelse.

I flera ärenden har vi dock noterat anmärkningsvärda brister. Det har brustit i förutsättningarna för 
kvinnan att kunna berätta om egna asylskäl på grund av såväl kön på utredare som bristande information 
om sekretessregler och rätt till eget biträde. Detta har påverkat kvinnans möjlighet att berätta om egna 
asylskäl. I flera ärenden har utredningarna varit bristfälliga genom att relevanta följdfrågor inte ställts 
när kvinnor har berättat om egna erfarenheter med konsekvensen att asylskäl inte utretts tillräckligt. 

98 Ärende 32
99 Ärende 1
100 Ärende 10
101 Ärende 18
102 Ärende 22
103 Ärende 2
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I ett ärende sökte en kvinna asyl tillsammans med sin make. Kvinnans egna asylskäl kom dock fram 
först efter att de erhållit ett avslagsbeslut.104 I samband med överklagandet framförde kvinnan att hon 
inte hade vågat berätta och att hon skämdes. Både handläggaren och tolken under asylutredningen 
hade varit män och hon visste inte hur hon skulle be om kvinnlig tolk. Kvinnan uppgav att hon inte 
hade fått information om sekretessreglerna. Hon hade dessutom samma advokat som sin man, och 
var rädd för att maken skulle få veta vad hon berättade. Kvinnan var även rädd för vad det skulle få 
för konsekvenser rörande rätten till sina barn. I detta ärende har vi tagit del av utredningsprotokollet 
och kan konstatera att kvinnan inte heller fick relevanta följdfrågor avseende vad hon riskerade vid ett 
återvändande. I ytterligare ett ärende förelåg liknande omständigheter i bemärkelsen att kvinnan hade 
sökt tillsammans med sin make och vågat berätta att hon hade egna asylskäl först efter att de erhållit 
avslagsbeslut.105 Hon uppgav att hon inte hade vågat berätta tidigare. Kvinnan uppgav att tidsbristen i 
samband med asylutredningen även utgjort ett hinder. Hon hade utöver samma handläggare dessutom 
samma biträde som maken. Vid mötet med det offentliga biträdet hade denne bokat manlig tolk. När 
familjen fick avslag på sin asylansökan bad kvinnan att få prata med biträdet ensam. Av kvinnans berät-
telse framgick att biträdet inte talat med henne utan närvaro av maken tidigare. Migrationsdomstolen 
återförvisade ärendet och nytt offentligt biträde förordnades. I samband med den nya utredningen på 
Migrationsverket förklarade utredaren uttryckligen sekretessreglerna och kvinnan gavs möjlighet att 
berätta om egna asylskäl. Till skillnad från ärendet ovan beviljades denna kvinna uppehållstillstånd som 
flykting med grund i könsrelaterad förföljelse.

I ett annat ärende framkom uppgifter om sexuellt våld och våldtäkter först i en ansökan om verkstäl-
lighetshinder. Kvinnan uppgav att hon haft manligt biträde, manlig tolk och manlig handläggare i 
grundprocessen och därmed inte vågat eller kunnat berätta.106 Ny prövning av frågan om uppehålls-
tillstånd beviljades inte.

I flera ärenden noterade vi, av vad som kunde utläsas av protokollen, en uppenbar okänslighet inför den 
sökandens situation och vad den sökande berättade. Relevanta följdfrågor ställdes inte, och omfattningen 
av det kvinnan hade varit utsatt för utreddes inte tillräckligt. Här följer några exempel på ärenden där 
vi menar att utredningen brustit i dessa avseenden. 

En kvinna berättade vid två utredningstillfällen att hon precis genomgått en operation för att återställa 
hennes underliv. Såväl det offentliga biträdet som utredaren var manliga. Det ställdes ingen följdfråga. 
Utredaren informerade om rätt till sjukvård och att det krävdes läkarintyg om man ville åberopa hälsoskäl 
som asylskäl. Det hölls senare ytterligare en muntlig komplettering, denna gång med kvinnlig handläg-
gare. Kvinnan berättade återigen att hon ganska nyligen genomgått denna operation. Ingen följdfråga 
ställdes angående detta. Kvinnan berättade därefter att hon mådde psykiskt dåligt och började även 
berätta att det fanns synliga fysiska skador till följd av den illabehandling hon utsatts för av familje-
medlemmar. Utredaren avbröt kvinnan från hennes berättelse och hänvisade till att kollega tidigare 
informerat kvinnan om att inkomma med läkarintyg om hennes hälsa.107 

104 Ärende 16
105 Ärende 34
106 Ärende 1
107 Ärende 9. 
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I ett annat ärende berättade den sökande att hon mådde dåligt och var deprimerad.108 När hon berättade 
om sin situation och vad hon har varit med om berättade hon även om flera suicidförsök. Handläggaren 
följde inte upp angående detta. Kvinnan tog även vid flera tillfällen upp övergrepp som ett av hennes 
barn utsatts för. Det ställdes inga följdfrågor. Frågorna fokuserade på kvinnans reflektioner över 
konsekvenserna till följd att hon haft en relation utom äktenskapet. Utredaren ställde frågor upprepade 
gånger tills det offentliga biträdet bröt in för att påpeka att kvinnan fick anses ha svarat på frågan, då 
hon bland annat svarat att hon stod inför valet att ta livet av sig.109

I ett ärende där såväl handläggare som biträde var män berättade kvinnan att hon kidnappats, tvingats 
till äktenskap och våldtagits.110 Utredarens följdfråga när kvinnan berättade om vad som hänt henne 
rörde vad som hänt hennes bror. Vid ett senare tillfälle under utredningen berättade kvinnan återigen 
vad hon utsatts för. Utredarens följdfråga rörde var hennes föräldrar befann sig. Inga frågor ställdes om 
vad som hade hänt henne eller om omfattningen av det hon utsatts för, eller om hon erhållit skador. 
Utredningen fokuserade därefter på hennes hemvist och på att utreda var hennes släktingar befann sig. 
Efter paus i utredningen återkopplade utredaren i viss mån till vad kvinnan berättat genom att fråga 
vad hon visste om förövaren och hur hon hade lyckats rymma.111

I ett annat ärende började kvinnan berätta om en utomäktenskaplig relation hon haft, men avbröts från 
sin berättelse genom att utredaren ställde frågor om barnen.112 De frågor som sedan ställdes handlade 
främst om hur kvinnan tänkte när hon inledde en relation med en man utan att vara gift, med tanke 
på de allvarliga konsekvenserna det innebar. En muntlig komplettering bokades in (med en kvinnlig 
handläggare), där kvinnan fick möjlighet att berätta mer om relationen. Utredningen fokuserade till stor 
del på var manliga släktingar fanns. I ytterligare ett ärende berättade en kvinna om erfarenheter av våld 
och misshandel och att ha gifts bort mot sin vilja två gånger, den första gången som barn.113 Hennes 
berättelse var detaljerad. Utredaren fokuserade frågorna på detaljer kring det enskilda tillfälle som fick 
henne att fly och att hon skulle redogöra för sina känslor och reflektioner den natten. 

En kvinna berättade under utredningen att hennes make dödats.114 Kvinnan uppgav att även ett av 
hennes barn dödats, vilket inte bemöttes av handläggaren. När kvinnan vid flera tillfällen tog upp att 
hennes barn dödats ställde handläggaren frågor relaterat till maken, som när maken försvann och hur 
det hade påverkat kvinnans vardag. Efter paus i utredningen informerade handläggaren om att kvinnans 
berättelse var detaljfattig och att hon måste berätta mer om omständigheterna kring makens död. 
Kvinnan återkom till chocken av att se sitt barns döda kropp men handläggaren insisterade att kvinnan 
skulle berätta mer om makens död. Kvinnan berättade att hon hade lätt att glömma saker på grund av 
det som hänt och att hon talat med vården vid flera tillfällen. Handläggaren uppmanade kvinnan att 
inkomma med läkarintyg. När handläggaren väl bad kvinnan berätta om hur hennes barn dödats står 

108 Ärende 21
109 Efter ansökan om verkställighetshinder beviljas kvinnan och barnen sedermera flyktingstatusförklaring
110 Ärende 19
111 Det framgår av ärendet att muntlig komplettering senare bokades in, vi har dock inte tagit del av detta protokoll.
112 Ärende 24
113 Ärende 23
114 Ärende 5
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det antecknat i protokollet att kvinnan började att gråta. Kvinnan berättade om omständigheter kring 
barnets död. Av protokollet framgår att handläggaren därefter bad kvinnan att berätta ”hur hon upplevde 
hennes barns försvinnande”. Detta är ett belysande exempel på en utredningssituation där den sökande 
uppenbarligen är traumatiserad, men där handläggaren, av vad som kan utläsas av protokollet, inte tar 
tillräcklig hänsyn till detta i vare sig bemötande eller frågeställning. 

Utöver brister redovisade ovan, bland annat rörande avsaknad av relevanta följdfrågor, har vi även 
uppmärksammat att uppfattade oklarheter inte redovisats uttryckligen eller tillräckligt tydligt för de 
sökande, i enlighet med det rättsliga ställningstagandet, så att kvinnan fått möjlighet att bemöta dessa 
under asylutredningen. Ifrågasättanden av uppgifter har redovisats först i besluten. I ett ärende utveck-
lade exempelvis sökanden spontant sitt svar under en och samma asylutredning.115 Detta följdes dock 
inte upp under utredningen, men i beslutsmotiveringen hänvisades till att det ansågs vara motstridiga 
uppgifter. I ytterligare ett ärende berättade kvinnan fritt och detaljerat, hennes berättelse löpte över flera 
sidor.116 Hon berättade bland annat att hon hade haft en utomäktenskaplig relation. Kvinnan fick inga 
relevanta följdfrågor. I beslutet angavs att hon lämnat vaga och detaljfattiga uppgifter om relationen, 
som detaljer om hur de lärde känna varandra och hur frieriet gått till. 

En särskild problematik rör situationen när sökande utreds som barn men erhåller sitt beslut som 
vuxna. I två ärenden var det fallet. I ett av dessa ärenden skrevs kvinnan upp i ålder, och i det andra 
ärendet hann flickan fylla 18 år innan beslut fattades. Det tillämpades därmed ett högre krav på 
detaljrikhet i berättelsen i besluten, jämfört med om de sökande hade erhållit beslut som barn. 

Utöver ovan redovisade ärenden noterade vi ytterligare ett ärende där det brustit i förutsättningarna 
för en kvinna att kunna berätta om sina asylskäl under asylutredningen. Det rörde en kvinna som 
ursprungligen ansökt om asyl tillsammans med maken.117 Efter att utvisningsbeslutet preskriberats 
ansökte kvinnan och barnen på nytt om asyl, denna gång utan maken. Det framgick av protokollet från 
kvinnans asylutredning att hennes barn kom in och avbröt utredningen ett mycket stort antal gånger, 
vilket påverkade kvinnans möjlighet att berätta och koncentrera sig. Vid ett tillfälle behövde dessutom 
utredningen avbrytas på grund av sökandens hälsotillstånd. Ingen muntlig komplettering förefaller ha 
hållits. (Migrationsverket bedömde sedermera i sitt beslut att kvinnans berättelse var vag och detaljfattig). 

5.2.3.  Asylrättscentrums kommentarer

Som framgått ovan noterade vi i flera ärenden att det faktum att tolk, handläggare och även det 
offentliga biträdet varit män varit hämmande för kvinnan att kunna berätta om sina erfarenheter. Det 
är, som även framgått ovan, viktigt att syftet med frågan om önskemål på kön på tolk, handläggare 
och biträde förklaras. Det är en rätt som handlar om att tillgodose förutsättningarna för kvinnan att 
kunna och orka berätta om sina asylskäl. Samtidigt har Migrationsverket en skyldighet att tillgodose 

115 Ärende 31
116 Ärende 35 
117 Ärende 31
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förutsättningarna för att en asylsökande ska kunna presentera sina asylskäl. UNHCR framhåller 
exempelvis att kvinnliga asylsökande automatiskt bör ges kvinnliga utredare och tolkar.118 

Enligt vår erfarenhet som offentliga biträden varierar det hur mycket förtydligande information, om 
någon, som lämnas utöver den standardiserad text i mallen för protokollet som läses upp för den 
sökande under asylutredningen. Det är, som det rättsliga ställningstagandet även framhåller, viktigt 
att utredaren försäkrar sig om att den sökande även tydligt informerats om och fått förklarat för sig 
vad som menas med och kan vara asylskäl, och varför det är viktigt att en berättar om egna erfaren-
heter som kvinna. Det är vidare viktigt att Migrationsverket inte bara ger generell information om 
att handläggaren har tystnadsplikt i början av asylutredningen, utan att Migrationsverket förklarar 
innebörden av detta och frågar kvinnan dels om hon har förstått och därefter frågar om sekretess 
ska råda mellan henne och eventuella familjemedlemmar. Det är även av vikt att handläggaren är 
uppmärksam på behov av att separata offentliga biträden bör förordnas och att så sker. Som framgår 
av ett av ärendena redovisade ovan, och vilket även är vår erfarenhet som offentliga biträden, uppvisar 
handläggare ibland en okunskap inför ett offentligt biträdes skyldighet att frånträda ett uppdrag där 
intressekonflikter föreligger. 

Liksom det är viktigt att Migrationsverket försäkrar sig om att lämna tydlig och relevant information 
är det viktigt att Migrationsverket är tydlig i övrig kommunikation under asylutredningen. Migrations-
verket framhåller i sitt rättsliga ställningstagande att, precis som i alla andra ärenden, det i utredning 
av kvinnors asylskäl är väsentligt att ge sökanden tillfälle att bemöta uppgifter som är vaga, oklara och 
motstridiga samt uppgifter som strider mot landinformation. Av de ärenden vi har tagit del av ser vi att 
detta behöver förbättras betydligt i utredningssituationerna. Upprepade frågor vid olika tillfällen är ingen 
lämplig utredningsmetodik, då det kan skapa frustration (en har redan svarat på det) eller förvirring då 
en tror att handläggaren frågar om något annat.119 Här har det offentliga biträdet ett ansvar att ställa 
krav på att utredaren är tydlig med att förklara det som uppfattas vara oklart, så att kvinnan förstår, och 
att det kan förtydligas (se även vidare nedan om biträdets ansvar och roll).

Familjehantering 
I ett jämställdhetsperspektiv kan det vara problematiskt att Migrationsverket hanterar en familj som en 
enhet. Det är något som Migrationsverket uppmärksammade i sin analysrapport från år 2016.120 Det 
faktum att en kvinna har samma offentliga biträde och samma handläggare som sin make och kallas till 
asylutredning samma dag kan vara väldigt hämmande för kvinnor. Även om kvinnan får grundläggande 
information om tystnadsplikt kan det vara svårt för en kvinna att dels fullt ta till sig informationen, 
men dels kanske våga lita på att sekretessen mellan makar och/eller andra familjemedlemmar upprätt-
hålls. Konsekvensen av detta är att det kan dröja ända till domstolsprocessen, eller i värsta fall, efter 

118 UNHCR:s riktlinjer avseende könsrelaterad förföljelse, s. 9.
119 Som följer den juridiska analys framtagen av IARLJ-Europe på uppdrag av EASO (numera EUAA) Evidence and credibility assessment in 
the context of  the Common European Asylum rörande minnesförmåga, framhålls utredarens bemötande och attityd, och att forskning visat att 
upprepande av frågor kan innebära en förhörsteknik som är pressande (”interrogative pressure”). Upprepade frågor kan ge olika svar, s.173.
120 Migrationsverket, Analysrapport: Hur vi utreder kvinnors asylskäl, 26 november 2016, diarienummer 1.3.4-2016-178398.
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ett lagakraftvunnet beslut som en kvinna vågar berätta om egna asylskäl. Det är som framgår ovan av 
yttersta vikt att handläggaren är uppmärksam på behov av att separata offentliga biträden bör förordnas 
och att så sker.

Biträdets ansvar och roll
I åtminstone ett ärende framkom att det offentliga biträde som var förordnat för båda makar inte 
hade talat separat med kvinnan inför asylutredningen. Det är en problematik som är återkommande i 
vår rådgivning. Av vad som framkommer i handlingarna hade åtminstone två kvinnor inte heller fått 
information om sekretessreglerna. Det är av vikt att det förordnade offentliga biträdet träffar varje 
familjemedlem enskilt. Det är även viktigt att biträdet är uppmärksam på behov av kvinnlig tolk och 
vilka övriga åtgärder som kan behöva vidtas för att en kvinna ska kunna berätta om egna asylskäl. Ett 
förslag är att träffa familjemedlemmar vid separata tillfällen. Liksom Migrationsverket behöver det 
offentliga biträdet även reflektera över om det finns barn och frågan om barnpassning under mötet. I 
ett ärende hade ett kvinnligt offentligt biträde förordnats men en manlig kollega satts på substitution 
under asylutredningen. Där kvinnan önskat kvinnligt biträde och Migrationsverket tillgodosett detta 
önskemål får detta naturligtvis inte nonchaleras av det offentliga biträdet. Eftersom vi inte känner till 
omständigheterna kring detta specifika fall kan det naturligtvis finnas förklaringar som inte framgår av 
handlingarna. I två ärenden som rörde risk för förnyad könsstympning föreföll biträdet inte ha argumen-
terat kring detta eller inlämnat läkarintyg. I det ena fallet framgick inte att biträdet stöttat kvinnan under 
hennes asylutredning, där Migrationsverket inte följde upp och ställde relevanta följdfrågor.

Kunskap om och lyhördhet för traumans effekter och svårigheter att berätta
Som framhålls i Migrationsverkets rättsliga ställningstagande kan skam, ångest och skuldkänslor påverka 
möjligheten för en kvinna att våga berätta om erfarenheter av könsrelaterat våld. Kvinnan kan därutöver 
vara rädd för stigmatisering, eller för konsekvenser av att berätta. Det krävs att såväl handläggare som 
offentligt biträde och tolk har nödvändig kompetens, kunskap och medvetenhet om detta. För att under-
lätta för kvinnan att berätta om sexuella övergrepp krävs ofta att handläggaren, biträdet och tolken är 
kvinnor. För att kunna berätta om asylskäl som är skuld - och skambelagda krävs en förtroendeskapande 
miljö. Det är naturligtvis svårt att tillgodose detta rent fysiskt, med hänsyn tagen till de utredningsrum 
som Migrationsverket har till sitt förfogande. Viktigt blir då den intervjumässiga miljön. Det handlar om 
bemötande, att det kan krävas fler pauser, och att fler intervjuer än en hålls. I sin studie Kvalitet i svensk 
asylprövning identifierade UNHCR flera viktiga aspekter för att höja kvaliteten i utredningssituationen som 
dels handlade om handläggarens bemötande. UNHCR framhöll även vikten av tolkens kompetens.121

I flera ärenden har vi som framgår ovan, av det vi har kunnat ta del av genom utredningsprotokollen, 
noterat en okänslighet inför den sökandens situation och vad den sökande berättar. När kvinnor i vissa 
ärenden berättade om traumatiska händelser bemöttes det inte, och när kvinnor tog upp sitt psykiska 

121 UNHCR i samverkan med Migrationsverket, Feijen-Frennmark: Kvalitet i svensk asylprövning; En studie av Migrationsverkets utredning av och 
beslut om internationellt skydd, 2011, s.87 ff. 
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mående hänvisades de till att inkomma med läkarintyg. Detta är inte att skapa förutsättningar för en 
kvinna att kunna eller våga berätta eller att skapa en förtroendeingivande intervjusituation. Det är 
viktigt att handläggaren är följsam och tillåter den sökande att berätta om svåra omständigheter när den 
sökande börjar att göra detta, även om det innebär att avvika från sin egen planering för utredningen. 
Personer som har varit utsatta för trauma kan inte endast ha svårt att berätta om det en varit med om 
på grund av traumat, utan ha en nedsatt förmåga att minnas samt att kronologiskt och detaljerat återge 
tidigare händelser. Där kvinnor har åberopat att de lider av psykisk ohälsa till följd av trauma är det 
viktigt att handläggaren såväl tar hänsyn till effekter av trauma under själva utredningen (och hur det kan 
påverka kvinnans möjlighet att berätta) men även eftersträvar att utreda vad som orsakat den psykiska 
ohälsan då det kan vara kopplat till kvinnans asylskäl och inte endast en omständighet att beakta under 
ömmande omständigheter. 

I flera ärenden har utredningarna varit bristfälliga genom att relevanta följdfrågor inte ställts med konse-
kvensen att asylskäl inte utretts tillräckligt. Utan att utreda omfattningen av det kvinnan varit utsatt för 
kan Migrationsverket inte heller göra en korrekt bedömning av den framtida risken vid ett återvändande. 
Som exempel på ärenden där Migrationsverket brustit i sitt utredningsansvar rörde kvinnor som anförde 
risk för förnyad könsstympning. 

På samma sätt som det är viktigt att ställa frågor kring det som kvinnan varit med om och vad det 
är kvinnan fruktar att hon riskerar att utsättas för vid ett återvändande, är det viktigt att ställa frågor 
relaterat till hennes situation och livsvillkor vid ett återvändande. Migrationsverket måste inhämta hennes 
åsikter kring kvinnors situation i hemlandet (i samhället, inom familjen) och hur hon själv ställer sig 
till det. Vi har noterat att utredningarna i stort sett uteslutande har fokuserat på förekomst av manliga 
släktingar och var de befinner sig snarare än kvinnans faktiska relation till de manliga släktingarna. Det 
är väsentligt att även utreda om dessa släktingar kan vara ett stöd för kvinnan eller om de i själva verket 
är en del av hotbilden. 

Praktiska förutsättningar i utredningssituationen
Migrationsverkets framhåller i sitt rättsliga ställningstagande att det kan krävas att kvinnan får extra tid 
på sig. I ett av ärendena uppgav kvinnan uttryckligen den begränsade tiden som ett bidragande hinder 
för henne att kunna berätta. Vi noterar att det i flera ärenden har hållits muntliga kompletteringar. I 
åtminstone två av dessa var det dock på grund av att domstolen återförvisat ärendena. För att kvinnor 
ska ges förutsättningar att kunna berätta om asylskäl bör Migrationsverket snarare än att förlänga 
utredningstiden vid ett och samma tillfälle i större utsträckning hålla uppföljande utredningssamtal. 
Det kan vara särskilt viktigt för asylsökande som har erfarenheter av trauma, men även viktigt relaterat 
till känsliga asylskäl då fler tillfällen kan vara förtroendeskapande. Hänsyn måste naturligtvis tas till den 
individuella kvinnans önskemål och förutsättningar.
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Som framgår av ställningstagandet måste handläggaren under intervjusitua-tionen skapa förutsättningar 
för kvinnan att kunna berätta. Det kan vara svårt att utreda personer som är traumatiserade, och att 
ställa frågor om exempelvis sexuella övergrepp och våldtäkter. Utöver kunskap och utbildning krävs 
lyhördhet, för att fånga upp såväl icke-verbal kommunikation som ”nyckel-ord”. Med detta menar vi 
att kvinnan börjar berätta om något hon har varit med om som kan indikera att hon varit utsatt för våld 
eller övergrepp. I det sammanhanget är det inte tillfredsställande att handläggare på Migrationsverket 
skriver protokollet samtidigt som hen utreder. Detta i synnerhet när det rör särskilt utsatta personer, 
såsom exempelvis ensamkommande barn, kvinnor som utsatts för sexuella övergrepp eller asylsökande 
som utsatts för tortyr. För att höja kvaliteten på utredningarna och möjliggöra för utredaren att kunna 
fokusera på den asylsökande och själva utredningen bör utredaren avlastas av en protokollförare. Om 
ytterligare en person i rummet skulle motverka syftet och snarare verka hämmande för kvinnan att 
kunna berätta bör andra alternativ övervägas, såsom att spela in utredningen. Det medför mindre stress 
för handläggaren och möjliggör att handläggaren kan vara mer uppmärksam på indikationer såsom 
beskrivna ovan. Enligt artikel 17.2 i asylprocedurdirektivet får stater föreskriva ljudupptagning av den 
personliga intervjun. I sin studie konstaterade UNHCR att alla asylutredningar bör bandas.122 

Förutsättningarna för att en kvinna ska kunna berätta om asylskäl innebär även att hon ska kunna 
göra det utan att ha eventuella barn närvarande, eller att bli avbruten därför att barnen kommer in 
och avbryter asylutredningen. Enligt vår erfarenhet kallas barnen till utredning samma dag som sin 
förälder/sina föräldrar, eller att Migrationsverket förutsatt att någon kunde passa barnen. Det är viktigt 
att Migrationsverket ser över möjlighet till barnpassning om det är en ensamstående vårdnadshavare 
som kallas till utredning. 

5.3  Flyktingskapsbedömningen

Som framgår av redogörelsen i avsnitt 4 utgår Migrationsverket från den asylsökandes berättelse och 
övrig bevisning vid bedömningen av behovet av skydd. Vid bedömningen måste Migrationsverket även 
beakta omständigheterna i det land den asylsökande kommer ifrån. Många av de förhållanden som en 
asylsökande anför som asylskäl kan av naturliga skäl inte styrkas med skriftlig bevisning. Den muntliga 
berättelsen, och bedömningen av trovärdighet, och tillförlitligheten av de lämnade uppgifterna, blir 
därmed central. Skriftlig stödbevisning kan inges till stöd för den sökandes uppgifter. Därefter bedöms 
om den asylsökande riskerar att utsättas för förföljelse eller illabehandling som ger rätt till skydd som 
flykting eller alternativt skyddsbehövande. 

Vad gäller kvinnors asylskäl är det viktigt att relevant och specifik landrapportering, som belyser kvinnors 
situation, används. Likaså att den landinformation som läggs till grund för beslutet relaterar till den 
individuella kvinnan. Det finns som framförts ovan (i kapitel 2 och 3) ett ramverk av konventioner, 
direktiv, och inte minst nationell lagtext, som framhåller att könsrelaterade asylskäl är flyktinggrundande.

122 Ibid, s. 104.
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5.3.1  Utlänningslagen 
Flykting
Som redovisas i avsnitt 3.2 framgår det direkt av lagtext att kön eller sexuell läggning såväl ensamt som i 
kombination med andra egenskaper hos asylsökanden kan grunda tillhörighet till en viss samhällsgrupp. 
Flyktingparagrafen i utlänningslagen innehåller flera rekvisit som måste vara uppfyllda för att en person 
ska beviljas flyktingstatus.

Välgrundad fruktan för förföljelse 
Bedömningen av om den sökande har en välgrundad fruktan för förföljelse är en framåtsyftande 
bedömning av vad personen i fråga riskerar vid ett återvändande. I begreppet välgrundad fruktan talar 
man om två delar; dels det subjektiva elementet och dels det objektiva elementet. Förenklat uttryckt: 
att exempelvis en kvinnas rädsla (fruktan) för vad som skulle hända henne anses ha fog för sig (är 
välgrundad) mot bakgrund av hennes personliga omständigheter och omständigheter i landet ifråga. 
Riskbedömningen ska alltså göras med utgångspunkt i personens berättelse, personens personliga 
förhållanden samt mot bakgrund av omständigheterna i hemlandet. 

Det finns inte någon definition av förföljelse i vare sig flyktingkonventionen, skyddsgrundsdirektivet123 
eller utlänningslagen, men mer allvarliga kränkningar av en individs mänskliga rättigheter anses utgöra 
förföljelse, även om de inte direkt hotar personens liv eller frihet. Skyddsgrundsdirektivet exemplifierar 
vad som kan vara förföljelse. 

Diskriminering
Även diskriminerande åtgärder kan sammantaget uppnå förföljelse. Enligt UNHCR kan diskriminering 
uppnå förföljelse när det rör exempelvis allvarliga inskränkningar i rätten att utöva sin religion, tjäna sitt 
levebröd eller tillträde till normal tillgänglig utbildning.124 Även uttalanden i förarbeten framhåller att 
diskriminerande åtgärder på kumulativ grund kan anses utgöra förföljelse, framför allt om de hindrar en 
person från att försörja sig själv, få tillgång till utbildning eller få tillgång till rättsväsendet. En kombi-
nation av trakasserier och inskränkande åtgärder kan i vissa fall vara att anse som förföljelse även om 
varje åtgärd i sig inte kan räknas som förföljelse.125 Olika former av könsdiskriminering kan i sig eller 

123 Skyddsgrundsdirektivet ger exempel på handlingar eller åtgärder som är tillräckligt allvarliga till sin natur eller på grund av sin 
upprepning kan innebära en allvarlig överträdelse av de grundläggande mänskliga rättigheterna (artikel 9.1 och 9.2).
 I artikel 9.1 i skyddsgrundsdirektivet anges, att förföljelse enligt artikel 1 A i flyktingkonventionen måste utgöras av handlingar, som är 
tillräckligt allvarliga till sin natur eller på grund av sin upprepning för att innebära en allvarlig överträdelse av de grundläggande mänskliga 
rättigheterna, särskilt sådana rättigheter från vilka det inte går att göra undantag enligt artikel 15.2 i den Europeiska konventionen 
om skydd för de mänskliga rättigheterna. Det kan också vara fråga om en ackumulation av olika åtgärder bland vilka det ingår sådana 
överträdelser av de mänskliga rättigheterna som är tillräckligt allvarliga för att på liknande sätt påverka en individ. 
Förföljelse kan enligt artikel 9.2 bland annat ta sig uttryck i fysiskt eller psykiskt våld, inklusive sexuellt våld, eller i rättsliga, administrativa, 
polisiära eller judiciella åtgärder som antingen i sig är diskriminerande eller som genomförs på ett diskriminerande sätt. Det kan också 
vara fråga om åtal eller straff  som är oproportionerliga eller diskriminerande eller avser vägran att utföra militärtjänst i en konflikt som 
omfattas av undantagsklausulerna i flyktingdefinitionen eller vara fråga om köns- eller barnspecifika handlingar
124 UNHCR:s handbok par 54. 
125 Prop. 1996/97:25 s.90 och 101, prop. 2005/06:6 s.10. 
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sammantaget anses tillräckligt allvarligt för att utgöra förföljelse. Det kan röra sig om diskriminering 
genom upprätthållandet av sociala, politiska eller religiösa normer som exempelvis diskriminerar kvinnor 
familjerättsligt och privaträttsligt, klädkoder, begränsningar i rörelsefrihet både inom och utanför landet 
samt begränsningar i kvinnors aktiviteter såsom till exempel deltagande i sport och i offentliga utrymmen. 
Där en kvinna motsätter sig diskrimineringen, politiskt eller genom handlingar, kan hon riskera fysiskt 
våld eller annan förföljelse.126

Förföljelsegrunder 
Det personen i fråga fruktar måste grundas i någon av flyktinggrunderna. Det måste finnas ett orsakssam-
band.127 Olika grunder kan överlappa varandra och förföljelsen kan ha sin grund i flera av de uppräknade 
rekvisiten. Ordalydelsen ”på grund av” visar på sambandet mellan förföljelsen och förföljelsegrunden. 
Förföljelsegrunden behöver dock endast utgöra en relevant faktor som bidrar till förföljelsen, och 
behöver alltså inte utgöra den enda eller ens den dominerande anledningen. Även om det inte gjorts 
sannolikt att det finns en koppling mellan förföljelsen och en konventionsgrund är orsakssambandet 
uppfyllt om man inte kan erhålla skydd och detta är kopplat till någon av grunderna. På grund av att 
flera förföljelsegrunder kan vara tillämpliga samtidigt bör de åberopade asylskälen prövas i förhållande 
till samtliga förföljelsegrunder för att finna den mest relevanta grunden. 

Tillgång till effektivt myndighetsskydd är en del av flyktingskapsbedömningen. Om det inte är landets 
myndigheter som är ansvariga för förföljelsen föreligger skyddsbehov om myndigheterna inte kan antas 
erbjuda trygghet mot förföljelse från enskilda.128 I utlänningslagen uttrycks det som att ett effektivt 
skydd som inte är av tillfällig natur måste erbjudas. Vid bedömningen av om skydd erbjuds beaktas 
endast skydd som ges av staten eller parter eller organisationer som kontrollerar hela eller en betydande 
del av statens territorium.

5.3.2  Migrationsverkets rättsliga ställningstagande

Ställningstagandet har till stöd för bedömningen av förföljelse på grund av kön tagit fram en stegvis 
metod. Det första steget innebär att bedöma om den sökande har gjort sin tillhörighet till en samhälls-
grupp som riskerar förföljelse på grund av kön sannolik, och att detta sedan måste bedömas i förhållande 
till situationen för den gruppen i den sökandes hemland utifrån relevant och aktuell landinformation. 

126 Europarådet, Louise Hooper, Gender-based asylum claims and non-refoulement: articles 60 and 61 of  the Istanbul Convention, 2019, s.22 ff.
127 Av artikel 1 A 2 i flyktingkonventionen följer att en person endast anses vara flykting om det finns ett samband mellan den förföljelse 
som personen i fråga fruktar och någon av de olika förföljelsegrunderna. UNHCR har uttalat att om en icke-statlig aktör utövar förföljelse 
utifrån någon av förföljelsegrunderna och staten är ovillig eller oförmögen att erbjuda skydd mot förföljelsegrunderna så föreligger ett sådant 
samband mellan förföljelsen och förföljelsegrunderna som krävs enligt flyktingdefinitionen. Om den skyddsökande inte kan göra sannolikt 
att förföljelse från en icke-statlig aktör sker utifrån någon av förföljelsegrunderna i flyktingdefinitionen, men däremot att statens ovilja eller 
oförmåga att ge skydd går att knyta till någon av förföljelsegrunderna, så föreligger också sådan förföljelse som utgör grund för flyktingskap 
(Guidelines on International Protection: Gender-Related Persecution within the context of  Article 1A(2) of  the 1951 Convention and/or its 1967 Protocol relating 
to the Status of  Refugees, HCR/GIP/02/01, 7 May 2002). Se även artikel 9.3 i skyddsgrundsdirektivet, där det anges att det ska finnas ett 
samband mellan skälen för förföljelse och förföljelsen eller mellan skälen för förföljelse och avsaknaden av skydd mot förföljelse. 
128 Jfr artikel 7 i skyddsgrundsdirektivet, där det framgår att skydd normalt ges när staten vidtar rimliga åtgärder för att förhindra att en 
person förföljs eller lider allvarlig skada, bland annat genom att ombesörja att det finns ett effektivt rättssystem för avslöjande, åtal och 
bestraffning av handlingar som innebär förföljelse eller allvarlig skada, och sökanden har tillgång till detta skydd.



Kvinnor i asylprocess – vikten av ett genusperspektiv

57

Sökandens tillhörighet till gruppen ska bevisvärderas i enlighet med metoden för prövning av tillför-
litlighet- och trovärdighet. Det ska sedan bedömas om den sökande har gjort tidigare förföljelse eller 
skyddsgrundande behandling i hemlandet sannolik. 
 
Tidigare förföljelse eller hot om sådan är en allvarlig indikation på att sökandens fruktan för förföljelse 
är välgrundad. Riskbedömningen är dock framåtsyftande. Den som på ett trovärdigt sätt lämnar en 
detaljerad och i övrigt tillförlitlig berättelse som indikerar risk för förföljelse har rätt att få tvivelsmålets 
fördel för de uppgifter som hon inte kan bevisa. Om sökanden bedöms vara i behov av skydd på grund 
av tillhörighet till en grupp, som riskerar förföljelse på grund av kön, måste slutligen en bedömning 
göras av om det finns ett tillräckligt myndighetsskydd eller ett internflyktsalternativ. 

Ställningstagandet fokuserar på kön och tillhörigheten till en viss samhällsgrupp men det framhålls 
även att det kan vara nödvändigt att pröva de åberopade asylskälen i förhållande till samtliga förföljel-
segrunder. Det betonas att flera förföljelsegrunder kan vara tillämpliga samtidigt. Vid bevisvärderingen 
är det väsentligt att beakta att kvinnors politiska aktivitet kan ta annan form än mäns politiska aktivitet. 
I många kulturer anses skulden för våldtäkt och andra sexuella övergrepp ligga på kvinnan. Det kan 
medföra att kvinnor har svårt att berätta om dessa övergrepp på grund av skam, ångest och skuldkänslor. 
Vid bevisvärderingen är det därför nödvändigt att ta hänsyn till att kvinnan kan ha haft svårt att lämna 
en detaljerad berättelse. Denna hänsyn måste även visas om en kvinna åberopar könsrelaterad förföljelse 
först efter flera utredningar eller i ett sent skede av asylprocessen. Det är inte ovanligt att kvinnors asylskäl 
samverkar så att hon på kumulativa (adderande) grunder vid en framåtsyftande bedömning riskerar att 
hamna i en svår situation vid ett återvändande och att vid bevisvärderingen utreda tillförlitligheten även 
av omständigheter som ensamt inte kan leda till ett skyddsbehov och göra en sammantagen bedömning 
av hennes situation vid ett återvändande. 

5.3.3  Observationer
Asylskäl
Majoriteten av kvinnorna som har ingått i underlaget är medborgare i Afghanistan och majoriteten av 
dessa är av hazarisk etnicitet. Flera av kvinnorna från Irak tillhörde en religiös minoritet. Etnicitet och 
religion var därmed av relevans vid skyddsbedömningen och anfördes även som asylskäl. Den absoluta 
majoriteten av kvinnorna i de ärenden vi granskat har därutöver anfört fruktan för förföljelse relaterat 
till kön genom att de utsatts för och/eller riskerar fysiskt eller sexuellt våld,129 hade utsatts för eller 
riskerar tvångsäktenskap,130 riskerar våld eller fruktar att dödas för att de som kvinnor agerat på ett 
sätt som strider mot samhällets och familjens/släktens normer och därmed riskerar hedersrelaterad 
förföljelse.131 I ett ärende åberopades förföljelse på grund av kön samt tillskriven religiös och politisk 
uppfattning.132 I ett ärende hade en kvinna brutit en förlovning och anförde risk för förföljelse av denna 

129 Ärende 40, Ärende 2, Ärende 1, Ärende 18, Ärende 19, Ärende 23, Ärende 4, Ärende 16, Ärende 25, Ärende 21
130 Ärende 40, Ärende 19, Ärende 16, Ärende 37, Ärende 22, Ärende 25, Ärende 21, Ärende 35, Ärende 28
131 Ärende 40, Ärende 24, Ärende 2, Ärende 18, Ärende 23, Ärende 4, Ärende 16, Ärende 22, Ärende 21, Ärende 10, Ärende 28
132 Ärende 20
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man på grund av heder. I några ärenden har risk för förnyad könsstympning anförts.133 Majoriteten av 
kvinnorna har anfört att de riskerar förföljelse av familj eller släktingar, eller i fråga om tvångsäktenskap, 
från den man som en flytt ifrån. I två ärenden anfördes även risk att dödas av statliga myndigheter.134 I 
flera ärenden har det anförts hotbild från milisgrupper.135 I några ärenden har risk från såväl milisgrupp 
som släktingar anförts.136 

Kvinnor i familj 
Alla asylsökande har rätt till en individuell bedömning av sina asylskäl. I flera av besluten som rörde 
kvinnor i en familjekonstellation hade ett och samma beslut fattats för hela familjen och kvinnorna 
(och barnen) individualiserades huvudsakligen vid bedömningen av synnerligen/särskilt ömmande 
omständigheter.137 Som exempel kan tas följande ärende: En familj anförde som asylskäl en hotbild från 
en manlig släkting som framför allt lovat bort en av deras döttrar för att betala en skuld.138 I beslutet 
var kvinnan och barnen osynliggjorda, då de genomgående benämndes som ”familjen”. Det framgick 
inte av beslutet om den äldsta dottern, som var den som riskerade tvångs- och barnäktenskap, hade 
hörts av Migrationsverket. 

Värdering av inlämnad skriftlig bevisning
I ett ärende som rörde en familj redovisade Migrationsverket utförligt den bevisvärdering som hade 
gjorts.139 Ett par hade inlämnat en kopia av en polisanmälan till stöd för anförd hotbild från en släkting. 
Som sådan ansågs den ha begränsat bevisvärde men parets muntliga uppgifter om konflikten bedömdes 
vara detaljerade och sammanhängande och de bedömdes därmed ha lämnat tillförlitliga uppgifter om 
hot och trakasserier, samt att polisanmälan gjorts. I ett ärende inlämnades domstolsbeslut till stöd för 
åberopad uppgift om att makens familj försökt ta vårdnaden om barnen från kvinnan. Denna bevisning 
avfärdades med att den var av enkel beskaffenhet och påverkade inte bedömningen att kvinnans uppgifter 
(om att makens familj kommer att ta barnen ifrån henne) byggde på spekulationer.140 I flera ärenden 
avfärdades skriftlig bevisning i form av gjorda polisanmälningar, eftersom uppgifterna i polisanmäl-
ningarna grundade sig på muntliga uppgifter som Migrationsverket inte bedömt vara tillförlitliga.141 I ett 
ärende ansågs en kvinna inte ha lämnat tillförlitliga uppgifter om en genuin avsikt att leva åtskild från 
maken.142 Inlämnad dom om skilsmässa, vårdnad och umgänge föranledde ingen annan bedömning, 
detta eftersom hon inte ansågs ha lämnat tillförlitliga uppgifter om att han inte längre skulle utgöra ett 
relevant manligt nätverk för henne. Uppgiften lades inte till grund för bedömningen. 

133 Ärende 1, Ärende 26
134 Ärende 10, Ärende 40
135 Ärende 18. Ärende 27 Ärende 20, Ärende 19, Ärende 11, Ärende 26, Ärende 17
136 Ärende 9, Ärende 1, Ärende 20
137 Ärende 34
138 Ärende 25
139 Ärende 33
140 Ärende 24
141 Ärende 24, Ärende 28, Ärende 17
142 Ärende 31
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Bevisning i form av läkarintyg
Bevisning i form av läkarintyg kan inlämnas till stöd för vårdbehov, men även till stöd för den sökandes 
berättelse. Intyg från läkare och psykolog till stöd för psykisk ohälsa kan även inges till stöd för att den 
sökandes psykiska ohälsa och erfarenhet av trauma kan påverka möjligheten att lämna en sammanhäng-
ande och detaljerad berättelse. I de fall intyg som ger stöd för att sökanden utsatts för tortyr inlämnas 
innebär det att bevisbördan för att det inte föreligger fortsatt risk vid ett återvändande övergår på 
myndigheterna. 

I flera ärenden där kvinnan inlämnat läkarintyg till stöd för psykisk ohälsa och posttraumatiskt stres-
syndrom (PTSD) till följd av traumatiska erfarenheter har detta inte bedömts läka brister i berättelsen, 
det har inte heller förts resonemang kring detta. Det psykiska hälsotillståndet har endast prövats under 
grunden synnerligen ömmande omständigheter. I fyra av dessa ärenden hänvisade Migrationsverket såväl 
direkt som indirekt till ett avgörande från Migrationsöverdomstolen (MIG 2007:35) om att psykisk 
ohälsa kopplat till besvikelse eller desperation i asylprocessen har mindre tyngd.143 I två ärenden hade 
intyg från utförd traumautredning inlämnats i samband med ansökan om verkställighetshinder. Den 
ena kvinnan beviljades ny prövning och ansågs i delar av berättelsen ha lämnat trovärdiga uppgifter 
som föreföll självupplevda. De läkarintyg som inlämnats ansågs ge stöd för att kvinnan utsatts för våld, 
men Migrationsverket ansåg att kvinnan lämnat motstridiga och osammanhängande uppgifter kring 
omständigheter kring övergreppen. Migrationsverket lade därför inte hennes uppgifter till grund för 
bedömningen.144 I det andra fallet anförde kvinnan, bland annat, att hon fruktade sexuellt och fysiskt våld 
och tvångsäktenskap. Inlämnad medicinsk bevisning åberopades till stöd för vad kvinnan varit med om, 
vilket utgjorde grunden för det hon fruktade vid ett återvändande. Kvinnan anförde att hon inte hade 
kunnat berätta om erfarenheter av sexuellt våld i grundprocessen eftersom såväl handläggare, tolk som 
det offentliga biträdet hade varit män. Migrationsverket bedömde att hennes psykiska ohälsa var kopplat 
till att hon varit med om en traumatisk händelse i hemlandet och inte var orsakad av bakomliggande 
psykisk sjukdom. Därmed bedömdes att hon inte gjort sannolikt att hon led av en svår och inte endast 
tillfällig psykisk ohälsa. Migrationsverket konstaterade att hon hade fått information om vikten av att 
berätta om samtliga asylskäl och hennes förklaring bedömdes inte rimlig. Migrationsverket beviljade 
inte ny prövning av frågan om uppehållstillstånd då man inte ansåg att kvinnan hade giltig ursäkt för 
att inte ha berättat om de nya uppgifterna tidigare. Ärendet överklagades till migrationsdomstolen som 
återförvisade ärendet till Migrationsverket då migrationsdomstolen, till skillnad från Migrationsverket, 
bedömde att giltig ursäkt förelåg. Även efter återförvisningen nekades kvinnan ny prövning av frågan 
om uppehållstillstånd av Migrationsverket med hänvisning till att det förflutit lång tid sedan övergreppen 
ägde rum och att det inte kunde antas betyda att det förelåg en individuell hotbild mot henne.145

Bedömning av den muntliga berättelsen 
Bedömningen av en persons asylansökan ska som framgår ovan göras med utgångspunkt i den skrift-

143 Ärende 25, Ärende 18, Ärende 37, Ärende 40
144 Ärende 2
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liga bevisning som finns, personens muntliga berättelse och personliga förhållanden mot bakgrund 
av omständigheterna i hemlandet. I avsaknad av skriftlig bevisning till stöd för anförda asylskäl är 
den muntliga berättelsen ofta den enda bevisning som Migrationsverket har att bedöma. Vid denna 
bedömning fästs vikt vid att uppgifterna är sammanhängande, detaljerade och inte strider mot allmänt 
kända fakta eller tillgänglig information om landet ifråga. Migrationsverket bedömer först uppgifters 
tillförlitlighet och om dessa kan läggas till grund för bedömningen och därefter om det föreligger risk 
för förföljelse vid ett återvändande. 

I fyra av de analyserade ärendena bedömdes de sökande ha gjort sitt skyddsbehov sannolikt genom sin 
muntliga berättelse. I ett ärende efter att migrationsdomstolen återförvisat ärendet till Migrationsverket, 
varefter kvinnan beviljades flyktingstatusförklaring.146 I två av ärendena bedömdes de sökande ha gjort 
skyddsbehov sannolikt i förhållande till hemorten, men det ansågs finnas ett internflyktsalternativ.147 
I ett ärende bedömdes en kvinna ha gjort sannolikt att det fanns en individuell hotbild mot henne 
och maken på grund av de rymt tillsammans trots att hon var gift, och landinformation gav stöd för 
risken för att utsättas för hedersbrott. Eftersom deras ärende prövades mot hela landet bedömdes de 
dock kunna bosätta sig i en annan del av landet än där den första maken och släktingarna bodde. De 
bedömdes inte ha gjort sannolikt att de skulle löpa en individuell och konkret risk för att utsättas för 
förföljelse eller annan skyddsgrundande behandling.148

I ett ärende bedömdes kvinnan ha lämnat sammanhängande och detaljerade uppgifter som var samstäm-
miga med övriga familjemedlemmars och även fick stöd av landinformation. Uppgifterna lades till grund 
för bedömningen.149 Alla i familjen anförde risk för förföljelse från milisgrupp på grund av faderns arbete 
och på grund av deras religiösa tillhörighet. Hotbild med anledning av detta ansågs inte ha gjorts sannolik. 
Kvinnan anförde att hon utsatts för trakasserier för att hon inte bar slöja. I beslutet anges att hon inte 
haft några personliga problem och eftersom hon inte var en kvinna utan manligt nätverk bedömdes att 
hon inte riskerade att utsättas för förföljelse på grund av könstillhörighet. I ett annat ärende bedömdes 
en kvinna och hennes make, som bland annat åberopat hotbild på grund av att kvinnan brutit en förlov-
ning med en annan man samt lämnat en sammanhängande muntlig berättelse om hot som fick stöd 
av skriftlig bevisning. Dessa uppgifter bedömdes som tillförlitliga. Vissa andra uppgifter om fortsatta 
hot bedömdes däremot vara vaga och odetaljerade samt i viss mån baserade på andrahandsuppgifter 
varmed dessa uppgifter inte bedömdes tillförlitliga. De hot och trakasserier de utsatts för bedömdes 
sammantaget inte ha koppling till en flyktinggrund. I ytterligare ett ärende uppgav Migrationsverket att 
man inte ifrågasatte kvinnans uppgifter om att hon förespråkat kvinnors rättigheter och att hon hotats 
men uppgifterna om vilka som hotat henne bedömdes vaga, motsägelsefulla och bygga på antaganden. 
Dessa uppgifter bedömdes inte tillförlitliga och lades inte till grund för bedömningen. Uppgifter om 
fortsatt aktivitet i Sverige och att hon inte bar slöja lades till grund för bedömningen. Hon bedömdes 
dock inte ha gjort sannolikt att hon riskerade förföljelse vid ett återvändande.150 En kvinnas uppgifter 
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om att hon utsatts för sexuella övergrepp av en manlig släkting bedömdes som tillförlitliga. Vad avsåg 
risken för att hon skulle dödas om detta blev känt av maken ansåg Migrationsverket att det fick anses 
”oförklarat” varför ingen hade berättat för hennes make. Mot bakgrund av att uppgifterna ansågs vaga 
och osammanhängande bedömdes uppgiften (om hotbilden) inte vara tillförlitliga.151

I majoriteten av ärendena fick kvinnan avslag på sin ansökan därför att hennes uppgifter om vad som 
hänt i hemlandet bedömdes brista i tillförlitlighet. Kvinnans uppgifter lades därför inte till grund för 
skyddsbedömningen.152 I två ärenden hade de sökande lämnat i stora delar ändrade uppgifter av central 
betydelse. Det låg till grund för bedömningen att det fanns anledning att ifrågasätta tillförlitligheten i 
uppgifterna.153 I ett av dessa ärenden hade kvinnan utöver anförda asylskäl dock lämnat maken i Sverige 
och anförde skyddsbehov på grund av detta. Inlämnad dokumentation, bland annat i form av polisan-
mälan, ansågs inte göra uppgifterna tillförlitliga då polisanmälan baserades på muntliga uppgifter. Mot 
bakgrund av hennes bristande trovärdighet, samt då inga andra skriftliga handlingar inkommit, bedömdes 
hon inte ha lämnat tillförlitliga uppgifter om separationen och därför inte gjort sannolikt att hon vid 
ett återvändande med maken skulle sakna manligt nätverk.154 I två av ärendena i underlaget noterade 
Migrationsverket uttryckligen att ingen skriftlig stödbevisning inlämnats till stöd för åberopad hotbild. 
Dels i ärendet redovisat ovan. I det andra ärendet hade en kvinna anfört att hon vägrat tvångsäktenskap 
och rymt och därmed riskerade hedersrelaterad förföljelse vid ett återvändande. Migrationsverket skrev 
i sitt beslut att hon inte inkommit med skriftlig bevisning till stöd för hotbilden från mannen.155 En ogift 
kvinna utsattes i Sverige för en våldtäkt, vilket resulterade i en graviditet. Migrationsverket noterade att 
hon inte polisanmält våldtäkten och ansåg att omständigheterna kring denna var oklara. Sammantaget 
fann Migrationsverket att kvinnan inte lämnat tillförlitliga uppgifter kring våldtäkten och att barnets 
far var okänd. 

Den vanligaste motiveringen rörande bedömning av kvinnans uppgifter om vad som hänt i hemlandet 
var att dessa uppgifter var vaga och detaljfattiga,156 kortfattade och odetaljerade,157 knapphändiga och 
allmänt hållna158 eller baserade på andrahandsuppgifter.159 I några ärenden ansågs uppgifter baseras på 
spekulationer.160 I ett ärende angavs att uppgifterna i centrala delar varit vaga och ”osammanhängan-
de”.161 I vissa ärenden har uppgifter bedömts vara motstridiga.162 I några ärenden bedömdes kvinnans 
uppgifter om omständigheter, såsom exempelvis ingående av hemligt äktenskap, strida mot landin-
formation varmed uppgifter inte lades till grund för bedömningen.163 I några ärenden har kvinnans 
berättelse om utomäktenskaplig relation ifrågasatts bland annat därför att Migrationsverket ansett att 
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kvinnan inte redogjort tillräckligt för de risköverväganden hon gjort, trots de allvarliga konsekvenserna 
en relation skulle medföra.164 I ett ärende ansågs kvinnan lämnat så motstridiga uppgifter om händel-
seförlopp (tidsangivelser) att det bedömdes finnas allvarliga brister i centrala delar av asylberättelsen.165 
Tillförlitligheten i kvinnans berättelse ifrågasattes i flera ärenden bland annat genom att tillförlitligheten 
i perifera uppgifter ifrågasattes.166 

Avseende hotbild och framtida risk var en vanlig motivering att eftersom kvinnan inte bedömts ha lämnat 
tillförlitliga uppgifter om vad som hade hänt så hade inte heller en hotbild vid ett återvändande gjorts 
sannolik. Så var till exempel fallet i de ärenden där Migrationsverket funnit tillförlitlighetsbrister i en 
kvinnas berättelse om att hon hade haft en utomäktenskaplig relation. Även i de ärenden där kvinnor 
bedömts inte ha gjort sannolikt att de flytt från ett tvångsäktenskap, såväl redan ingått eller planerat 
sådant. Uppgift om hotbild till följd av att kvinnan brutit mot könsnormer genom en utomäktenskaplig 
relation, eller genom att kräva sin rätt att fritt välja vem hon ville gifta sig med, ifrågasattes därmed.167 
Återkommande skrivningar var att uppgifter om hotbild bedömdes vara vaga och detaljfattiga och inte 
gjorts sannolika,168 bygga på andrahandsuppgifter,169 tredjehandsuppgifter170 eller antaganden.171 
I flera ärenden ifrågasattes de sökandes berättelse om våld och hot bland annat för att de inte kunnat 
precisera vilka förövarna hade varit. I några ärenden ifrågasattes uppgifter om hot från milisgrupper 
även om landinformation gav stöd åt de sökandes berättelse.172 I ett ärende ansågs hotbilden (inbegripet 
det uppgivna orsakssambandet) inte tillförlitlig bland annat för att kvinnan inte kunde redogöra för 
förövarnas motiv.173 I ett annat ärende angavs, bland annat, i beslutsmotiveringen att en kvinna inte hade 
kunnat lämna en rimlig förklaring till varför en förövare endast skottskadade maken när denne hotat 
att döda dem.174 I ett ärende framkom kvinnans egna asylskäl först i en ansökan om verkställighetshin-
der.175 Hon berättade att hon utsattes för tvångsäktenskap som barn och att hon utsatts för våldtäkter 
och misshandel under hela äktenskapet. Hon hade under många år utsatts för hot och kränkningar 
av makens släktingar. Hon hade nu lämnat maken och fruktade att bli dödad av maken eller dennes 
släktingar vid ett återvändande. Eftersom hon inte polisanmält maken ansågs hon inte ha använt sig av 
de mekanismer som står henne till buds. Begäran om ny prövning avslogs då Migrationsverket ansåg 
att det inte framgick vem som utgjorde hotet eller av vilken anledning hotet fanns. En kvinna hade 
inlett en relation i Sverige. Till följd av detta hotades hela familjen av släktingar i hemlandet som ansåg 
att hon skadat släktens heder, vilket anfördes i en ansökan om verkställighetshinder.176 Som bevisning 
ingavs bland annat skärmdumpar på hoten, brev och en polisanmälan. Handlingarna bedömdes ha lågt 
bevisvärde. Enligt Migrationsverket bedömdes det oklart vilka släktingar i hemlandet som skulle utgöra 
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hotbilden. Ny prövning beviljades inte då kvinnan inte ansågs ha gjort det antagligt att det förelåg en 
konkret hotbild.

Intersektionellt perspektiv
I ett ärende redogjorde Migrationsverket uttryckligen för att man beaktat kvinnans bakgrund vid bedöm-
ningen av berättelsen. Det framgick inte i övriga ärenden att eller hur Migrationsverket i sin bedömning 
av berättelsen hade beaktat faktorer som kön, ålder, utbildningsnivå, hälsotillstånd eller kulturell kontext. 
I ett beslut angavs uttryckligen att den sökande under utredningarna varit ledsen och berättat att hon varit 
med om traumatiska upplevelser och att hon hade problem med minnet och hälsan. Migrationsverket 
hänvisade i beslutsmotiveringen till att den sökande och det offentliga biträdet vid upprepade tillfällen 
uppmanats att inkomma med läkarintyg, men att så inte skett, vilket innebar att Migrationsverket gjorde 
en tillförlitlighetsbedömning utan att beakta hennes hälsa (och därmed traumatisering).177 

En särskild problematik rör situationen när sökande utreds som barn men erhåller sitt beslut som vuxna. 
I två ärenden var det fallet. I ett av dessa ärenden skrevs kvinnan upp i ålder, och i det andra ärendet 
hann flickan fylla 18 år innan beslut fattades. Det tillämpades därmed ett högre krav på detaljrikhet i 
berättelsen i besluten, jämfört med om de sökande hade erhållit beslut som barn. 

Det ställdes genomgående höga krav på detaljrikhet. I ett ärende ansåg Migrationsverket att kvinnan 
borde ha kunnat redogöra mer detaljerat för ett tillfälle då hon misshandlats av sin make.178 Det offent-
liga biträdet hade, efter att ha träffat den sökande och gått igenom protokollet från asylutredningen, i 
sin inlaga utvecklat sökandens berättelse om vad som hänt under aktuell händelse och utvecklade även 
i inlagan att kvinnan (genom att ha lämnat maken) skadat familjens heder. Migrationsverket anförde i 
sitt beslut att det som utvecklats i inlagan snarast var en upptrappning av asylskälen. Dessa uppgifter 
bedömdes vara av lägre bevisvärde än det som kvinnan uppgav under asylutredningen och kvinnan 
ansågs inte ha gjort sannolikt att det fanns en hotbild från familjen på den grunden.

Vad avser risk för tvångsäktenskap ifrågasattes i flera ärenden dessa uppgifter då kvinnan inte ansågs 
ha tillräckligt detaljerade uppgifter om mannen som hon skulle giftas bort med, även i fall då familjen 
åberopat risk för tvångsäktenskap för en dotter. Uppgifterna har därmed ansetts vaga och odetaljerade.179 
I ett sådant ärende utreddes kvinnan som barn, men erhöll beslut när hon fyllt 18 år.180 Det innebar alltså 
att högre krav ställdes på en detaljerad berättelse än om hon hade bedömts som underårig. I beslutet 
angavs att hon bedömdes ha lämnat vaga och detaljfattiga uppgifter om mannen som hon skulle giftas 
bort med. I ett annat ärende uppgav en kvinna att hon utsatts för våld för att hon fritt ville välja vem 
hon skulle gifta sig med och vägrade att gå med på ett tvångsäktenskap.181 Hennes föräldrar gick till 
slut med på giftermål med en man hon önskade gifta sig med. Dock ansåg andra manliga släktingar att 
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hon kränkt familjens heder och det fanns en hotbild både från släkt och från mannen som hon lovats 
bort till. Migrationsverket noterade att hon inte inkommit med skriftlig bevisning till stöd för hotbilden 
från mannen. Mot bakgrund av att hon inte visste var mannen befann sig eller om han gjorde något för 
att söka efter henne bedömde Migrationsverket att hon hade lämnat vaga och detaljfattiga uppgifter. 
Uppgifterna kunde därför inte läggas till grund för skyddsbedömningen. I sitt beslut skrev Migra-
tionsverket att det, mot bakgrund av att föräldrarna slutligen godkänt äktenskapet med hennes make, 
bedömdes att det inte förelåg en hotbild från vare sig dem eller manliga släktingar, och hon ansågs inte 
riskera flyktinggrundande förföljelse.

I ytterligare ett ärende ifrågasattes anförd hotbild på grund av att en kvinna lämnat ett tvångsäktenskap.182 
Kvinnan berättade att hon som barn blivit bortgift till en man som utsatt henne för misshandel och 
sexuella övergrepp. Hon flydde tillsammans med (nuvarande) make. Av denna anledning riskerade hon 
att utsättas för förföljelse på grund av kön då hon riskerade att utsättas för övergrepp av den tidigare 
mannen. Hon anförde att hon även riskerade fängelsestraff  eller kroppslig bestraffning enligt nationell 
lag då hon lämnat sin man. Migrationsverket fann dock anledning att ifrågasätta uppgifter om tidigare 
giftermål eftersom de muntliga uppgifterna som kvinnan lämnat om hennes giftermål och om hennes 
tidigare make bedömdes vaga och odetaljerade. Risken för att straffas av myndigheter bedömdes bygga 
på spekulationer och egna antaganden. 

I flera ärenden ställdes krav på kvinnans redogörelse för känslor och krav på reflektioner och riskanaly-
ser.183 I några ärenden exempelvis, där kvinnor anfört risk för hedersrelaterad förföljelse med anledning 
av att de hade haft en utomäktenskaplig relation, ifrågasattes tillförlitligheten i uppgifterna eftersom 
Migrationsverket ansåg, bland annat, att kvinnorna inte kunnat redogöra tillräckligt för vilka risköver-
väganden de gjort relaterat till relationen.184 

I flera ärenden hade risk för förnyad könsstympning anförts som ett av asylskälen. I ett av dessa ärenden 
anförde kvinnan att hon utsatts för en våldtäkt och att hon vid ett återvändande fruktade bland annat 
tvångsäktenskap och förnyad könsstympning, då det förekommer att våldtäktsoffer könsstympas på 
nytt för att återskapa oskulden.185 Eftersom hon bedömts inte ha gjort vare sig hemvist eller familjesi-
tuation sannolik och risken att könsstympas på nytt var hänförlig till dessa omständigheter bedömde 
Migrationsverket att hon inte gjort sannolikt att hon riskerade att könsstympas på nytt. En annan kvinna 
utreddes som barn men skrevs upp i ålder.186 Hon hade anfört att hon riskerade flyktinggrundande 
förföljelse på grund av kön, däribland tvångsgifte då hon saknade manligt nätverk. Hon bedömdes inte 
ha gjort sannolikt att hon saknade nätverk, och inte heller ha gjort sannolikt att hon riskerar förföljelse 
på grund av kön av denna anledning. Det offentliga biträdet anförde att det fanns en risk att hon skulle 
bli ytterligare könsstympad. Migrationsverket bad biträdet redogöra för detta i inlagan, vilket enligt 
beslutet inte skedde. Mot bakgrund av att hon redan var könsstympad bedömde Migrationsverket att 
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hon inte hade gjort sannolikt att hon riskerade könsstympning vid ett återvändande. I ytterligare ett 
ärende hade en kvinna under flera asylutredningar berättat att hon könsstympats som barn men att hon 
hade genomgått en återställande operation i Sverige. Inga följdfrågor ställdes. Enligt Migrationsverkets 
beslut hade kvinnan inte lämnat in läkarintyg eller yrkat på hotbild. Migrationsverket bedömde därför 
att det inte fanns några skyddsskäl att bedöma vid ett återvändande kopplat till detta.187 

I två ärenden där kvinnor hade separerat från sina makar i Sverige resonerade Migrationsverket kring 
Europadomstolens avgörande N. mot Sverige (se kapitel 3.5.1 Internationella avgöranden) men fann att 
kvinnorna, till skillnad från kvinnan i detta avgörande, inte hade gjort sannolikt att separationerna från 
makarna var genuina (se vidare nedan).188 

Manligt nätverk
Underlaget för denna analys består av ärenden där de sökande kommer från Afghanistan, Somalia och Irak, 
det vill säga länder där kvinnors situation generellt är svår och förekomsten av könsbaserat våld och könsdis-
kriminering omfattande. I Somalia och Afghanistan saknas myndighetsskydd, och i Irak saknas ett effektivt 
myndighetsskydd för kvinnor som riskerar könsrelaterad förföljelse. Förekomsten av ett manligt nätverk har 
haft stor betydelse vid skyddsbedömningen. 

I fall där kvinnan bedömts inte ha lämnat tillförlitliga uppgifter om anförda asylskäl, som exempelvis att 
kvinnan flytt från eller riskerade tvångsäktenskap, har Migrationsverket bedömt att hon inte gjort sannolikt 
att hon riskerade förföljelse på grund av kön, vare sig på grund av den anförda hotbilden eller på grund av att 
kvinnan gjort sannolikt att hon var utan manligt nätverk. I flera ärenden ifrågasattes kvinnans uppgifter om 
att familjemedlemmar dödats och att manligt nätverk skulle saknas vid ett återsändande. Därmed bedömdes 
kvinnan inte ha gjort sannolikt att hon riskerade förföljelse på grund av kön. Som exempel kan tas följande: 
En kvinna ansågs inte ha gjort sannolikt att det fanns en hotbild från en milisgrupp, eller att familjemedlemmar 
dödats. Eftersom hon inte ansågs ha gjort sannolikt att fadern dödats och att hon saknade manligt nätverk 
ansågs hon inte riskera tvångsgifte och förföljelse på grund av kön av denna anledning. 189

I flera ärenden ifrågasattes kvinnans uppgift om hotbild från make, varmed denne bedömdes kunna 
vara manligt nätverk vid ett återvändande. Som exempel kan tas följande: Migrationsverket bedömde 
i ett ärende att en kvinnas uppgifter om att hon haft en utomäktenskaplig relation inte var tillförlitliga 
Därmed bedömdes det inte heller tillförlitligt att hon var hotad av maken. Maken ansågs istället kunna 
utgöra ett manligt nätverk. Migrationsverket bedömde att hon inte gjort sannolikt att hon löpte en 
individuell risk för att utsättas för förföljelse på grund av kön eller på grund av någon annan flykting-
grund.190 En annan kvinna hade som asylskäl anfört att hon utsatts för våld och misshandel från make 
och dennes familj och att hon riskerade att dödas av sin far och bror. Migrationsverket bedömde att 
hon inte lämnat tillförlitliga uppgifter om hotbild från nära släktingar och inte heller från maken. Dessa 
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uppgifter lades därför inte till grund för bedömningen. Hon bedömdes kunna återvända med maken 
som manligt nätverk och därför riskerade hon inte flyktinggrundande behandling på grund av avsaknad 
av manligt nätverk.191 

I flera ärenden hade kvinnan separerat från maken i Sverige, och i ett fall även skilt sig från maken. Denna 
kvinna anförde dessutom att hon inte ville leva med de begränsningar (av sina rättigheter) som kvinnor 
i hemlandet har. Migrationsverket skrev i sin bedömning att kvinnan inte hade gjort sannolikt att hon 
saknade manligt nätverk då hon inte ansågs ha lämnat tillförlitliga uppgifter om att familjemedlemmar 
dödats. Hon ansågs inte heller ha lämnat tillförlitliga uppgifter om en genuin avsikt att leva åtskild från 
maken eftersom maken flera år tidigare ska ha framfört att han lämnat familjen i hopp om att de skulle 
få stanna utan honom. Inlämnad dom om skilsmässa, vårdnad och umgänge föranledde ingen annan 
bedömning då hon inte ansågs ha lämnat tillförlitliga uppgifter om att han inte längre skulle utgöra ett 
relevant manligt nätverk för henne. Uppgiften lades inte till grund för bedömningen. Eftersom hon 
bedömdes ha ett relevant manligt nätverk var hon enligt Migrationsverket inte skyddsbehövande på den 
grunden. Till bemötande av att hon åberopat att hon inte vill leva med de begränsningar som kvinnor 
i hemlandet har (det vill säga att hon önskade leva i enlighet med sin politiska övertygelse om att hon 
som kvinna bör ha rätt till ett självständigt liv) hänvisade Migrationsverket endast till landinformation 
där det framgick att ”situationen för kvinnor är bättre i storstäderna där de har större rörelsefrihet och 
kvinnor som har ett manligt nätverk som stöttar dem har en betydligt lättare situation”. Hon bedömdes 
därför inte ha gjort sannolikt att hon riskerade förföljelse på grund av sitt kön.192 

En kvinna hade lämnat i stora delar ändrade uppgifter av central betydelse vilket låg till grund för bedöm-
ningen att det fanns anledning att ifrågasätta tillförlitligheten i uppgifterna om risk för hedersvåld. Hon 
hade dock lämnat maken i Sverige och åberopade skyddsbehov på grund av detta. Mot bakgrund av 
hennes bristande trovärdighet samt att inga skriftliga handlingar utöver polisanmälan inkommit bedömdes 
hon inte ha lämnat tillförlitliga uppgifter om separationen. Hon hade därför inte gjort sannolikt att hon 
vid ett återvändande med maken skulle sakna manligt nätverk, och bedömdes inte riskera förföljelse på 
grund av kön. Man hänvisade även till maken som eskort och nätverk under resvägen.193

I flera ärenden hänvisades till det manliga nätverk som kvinnan anfört utgjorde en del av hotbilden. En 
kvinna hade utsatts för omfattande psykiskt, fysiskt och sexuellt våld av en manlig släkting.194 Denna 
manliga släkting hade tidigare ansetts utgöra hennes manliga nätverk. Kvinnan framförde i samband 
med ny prövning av frågan om uppehållstillstånd att övriga familjemedlemmar, om dessa fanns kvar i 
landet, utgjorde en del av hotbilden samt att förekomst av ett eventuellt manligt nätverk inte innebar ett 
skydd som sådant. Migrationsverket ifrågasatte inte uppgifter om illabehandling. Däremot bedömdes 
hon inte ha lämnat tillförlitliga uppgifter bland annat om omfattningen av illabehandlingen och andra 
omständigheter, varmed uppgifterna inte lades till grund för skyddsbedömningen. Hon bedömdes inte 
ha gjort sannolikt att hon riskerade förföljelse på grund av kön eller att hon var i avsaknad av manligt 
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nätverk. Migrationsverket hänvisade till andra familjemedlemmar som manligt nätverk. Det angavs att 
Migrationsverket i bedömningen vägt in vad kvinnan anfört om att ett manligt nätverk kan vara en del 
av förtrycket. En annan kvinna hade flytt från sin make som misshandlat henne och spelat bort henne 
till en annan man. Hon berättade att det var hennes ingifte manlige släkting som hade sålt henne till 
maken när hon var tonåring. När hon hade försökt få hjälp tidigare hade släktingen sagt att maken ägde 
henne och hade rätt att slå henne och till och med döda henne. Hennes uppgifter om vad som hänt i 
hemlandet bedömdes inte tillförlitliga. Hon bedömdes inte heller vara i avsaknad av adekvat manligt 
nätverk. I det avseende hänvisade Migrationsverket henne bland annat till den ingifte manliga släktingen 
och dennes son.195 

I ett ärende som preskriberats åberopade en kvinna risk för könsrelaterad förföljelse. Hon hade i 
tidigare asylprocess inte kunnat berätta om samtliga omständigheter. Hon fruktade bland annat att 
hon riskerade sexuellt våld, tvångsgifte och förnyad könsstympning. Den manlige släkting som fanns i 
hemlandet utgjorde en del av hotbilden. Hon tillhörde en minoritetsklan och anförde att klanmedlemmar 
antingen skulle utgöra ett hot eller inte ge stöd eller skydd. I sitt beslut konstaterade Migrationsverket 
att såväl Migrationsverket som migrationsdomstolen tidigare hade bedömt att kvinnan inte hade gjort 
sin hemvist sannolik eller att hon saknade manligt nätverk eller klanbeskydd.196 Denna bedömning 
kvarstod. Eftersom hon inte hade gjort sannolikt att hon saknade manligt nätverk eller klanbeskydd 
ansågs hon inte heller ha gjort sannolikt att hon löpte risk att utsättas för sexuellt våld och könsrelaterad 
förföljelse. Risk för förnyad könsstympning och tvångsäktenskap var enligt Migrationsverket kopplat 
till den ort som kvinnan berättat att hon kom ifrån. Eftersom hon inte bedömdes ha gjort sin hemvist 
sannolik hade hon inte heller gjort denna hotbild sannolik.

Som framgår ovan, där Migrationsverket har gjort bedömningen att kvinnan inte har lämnat tillförlitliga 
uppgifter om anförda asylskäl och inte heller har gjort sannolikt att hon saknade manligt nätverk har 
kvinnan inte ansetts gjort sannolikt att hon riskerade förföljelse på grund av kön. Vare sig på grund 
av den anförda hotbilden eller i form av situationen som ensam kvinna utan manligt nätverk. I flera 
ärenden var bedömningarna av förekomsten av ett manligt nätverk baserade på antaganden om att 
kvinnan skulle ha ett nätverk, och hänvisning skedde i vissa fall till avlägsna släktingar. 
I ett ärende anförde en kvinna att hon var utsatt som ensam kvinna utan manligt nätverk, och på grund 
av sin religiösa och etniska tillhörighet. Migrationsverket ifrågasatte kvinnans uppgift om makens död 
bland annat för att informationen var baserad på andrahandsuppgifter.197 Kvinnan hade berättat att hon 
hade en äldre kvinnlig släkting på en annan ort men uppgav att hon inte kände denna släkting. Hon 
hade även en kusin som hon inte hade kontakt med och som kvinnan uppgav aldrig hade hjälpt henne. 
Migrationsverket ansåg att hon inte hade lämnat tillförlitliga uppgifter om avsaknad av manligt nätverk. 
En annan kvinna berättade att hon saknade släktingar i hemlandet.198 Migrationsverket bedömde att 
kvinnan under tiden då hon levt med en äldre kvinnlig släkting även levt tillsammans med släktingens 
dotter och dennes man, vilken utgjorde ett manligt nätverk åt dem. Migrationsverket angav att kvinnan 
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inte förmått göra sannolikt att nätverket hon hade när hon var bosatt i hemlandet skulle ha upphört. Hon 
hade således inte gjort sannolikt att hon saknade manligt nätverk vid ett återvändande. Migrationsverket 
fann därför att hon inte gjort sannolikt att hon hyste välgrundad fruktan för förföljelse på grund av kön. 

I flera ärenden bedömdes kvinnan kunna återvända tillsammans med familjemedlemmar som även 
de befann sig i Sverige, och konstaterades därför ha ett manligt nätverk i hemlandet. I ett av dessa 
ärenden bedömdes en kvinna inte ha gjort sannolikt att hon riskerade tvångsäktenskap därför att hon 
ansågs ha lämnat vaga och detaljfattiga uppgifter om mannen som hon skulle giftas bort med och inte 
bedömdes kunna relatera händelser i tid.199 Landrapportering om kvinnors situation och att kvinnors 
frihet var starkt beskuren om hon var i avsaknad av manligt samtycke eller manligt förkläde citerades i 
beslutet. Eftersom hon skulle återvända med sin familj ansågs hon dock inte vara i avsaknad av manligt 
nätverk. Hon bedömdes därmed inte riskera flyktinggrundande behandling på grund av att hon var 
kvinna. I ett ärende ansågs en kvinna inte ha lämnat tillförlitliga uppgifter om skyddsbehov och hotbild 
från makens släktingar. Hon bedömdes inte riskera könsrelaterad förföljelse. Hennes familj befann 
sig inte i hemlandet, men däremot befann sig kvinnans bror i Sverige. Han ansågs kunna utgöra ett 
relevant manligt nätverk. Kvinnan bedömdes därför inte ha gjort sannolikt att hon riskerade förföljelse 
i avsaknad av manligt nätverk.200 I ett ärende lades inte en kvinnas uppgift om hotbild på grund av att 
hon flytt tvångsäktenskap till grund för skyddsbedömningen, då hennes uppgifter bedömdes vaga och 
odetaljerade och att hotbilden baserades på andrahandsuppgifter. Eftersom hennes syster och dennes 
make skulle återvända till hemlandet kunde svågern vara ett manligt nätverk även för henne. Hon var 
inte en ensam kvinna utan manligt nätverk och därför inte flykting på grund av kön.201

I ett ärende hade en kvinna bedömts ha skyddsbehov gentemot hemorten. Migrationsverket fann dock att det 
var rimligt och relevant med internflyktsalternativ med hänvisning till kvinnliga släktingar och systerns make. 
Oaktat att de inte hade kontakt fann Migrationsverket inga hinder för att hon skulle återuppta kontakten.

Sent framförda skäl
I flera ärenden har kvinnan anfört egna asylskäl först i ett senare skede och motiverat det med att hon 
inte haft förutsättningar att kunna berätta om asylskäl. När det framförts i samband med överklagandet 
i grundprocessen har domstolen i två ärenden förordnat nytt biträde och återförvisat. Utfallet har dock 
blivit olika.202 I ett ärende beviljades kvinnan flyktingstatus. I det andra ärendet bedömdes kvinnans 
uppgifter vara en upptrappning av asylskälen. Hennes uppgifter bedömdes vara upptrappade, motstri-
diga och ej trovärdiga. Eftersom uppgifter bedömts som inte tillförlitliga kunde hon inte gynnas av 
tvivelsmålets fördel. 
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I några ärenden framkom kvinnans egna asylskäl först i en ansökan om verkställighetshinder.203 En 
kvinna berättade att hon utsatts för tvångsäktenskap som barn och att hon utsatts för våldtäkter och 
misshandel under hela äktenskapet. Hon hade under många år utsatts för hot och kränkningar av makens 
släktingar. Hon hade nu lämnat maken och fruktade att bli dödad av maken eller dennes släktingar vid 
ett återvändande. Eftersom hon inte polisanmält maken ansågs hon av Migrationsverket inte ha använt 
sig av de mekanismer som står henne till buds. Begäran om ny prövning avslogs då Migrationsverket 
ansåg att det inte framgick vem som utgjorde hotet eller av vilken anledning hotet fanns. En annan 
kvinna hade inlett en relation i Sverige. Till följd av detta hotades hela familjen av släktingar i hemlandet 
som ansåg att hon skadat släktens heder, vilket anfördes i en ansökan om verkställighetshinder.204 
Som bevisning ingavs bland annat skärmdumpar på hoten, brev och en polisanmälan. Handlingarna 
bedömdes ha lågt bevisvärde. Ny prövning beviljades inte då kvinnan inte ansågs ha gjort det antagligt 
att det förelåg en konkret hotbild. 

Landinformation
För att kunna göra en korrekt riskbedömning ska den sökandes personliga omständigheter analyseras 
utifrån kunskap om förhållandena i landet. Vad gäller kvinnors asylskäl är det viktigt att relevant och 
specifik landrapportering, som belyser kvinnors situation används. Det har inte varit möjligt att göra 
en djuplodande analys av den landinformation som använts på grund av denna rapports begränsade 
omfattning. Detta bör bli föremål för vidare granskning.

I några ärenden konstaterade Migrationsverket att landinformation gav stöd åt kvinnans berättelse. 
I ett av dessa bedömdes kvinnan därmed vara flykting gentemot hemorten. Dock ansågs det finnas 
internflyktsalternativ.205 I ett ärende användes landinformation till stöd för ett pars uppgifter om risk för 
hedersrelaterad förföljelse.206 Den landinformation som var relevant för de anförda asylskälen föreföll 
dock ha tillförts av det offentliga biträdet. Migrationsverket fann att parets uppgifter i denna del fick 
stöd av landinformation. I ett annat ärende bedömde Migrationsverket, efter att ny prövning beviljats, att 
en kvinna lämnat en tillförlitlig berättelse som stämde överens med landinformation om situationen för 
kvinnor i hemlandet.207 Med hänsyn till hennes muntliga uppgifter som fick stöd av skriftlig bevisning, 
och med hänvisning till relevant landinformation som framhöll situationen för kvinnor utan manligt 
nätverk ansågs hon riskera könsrelaterad förföljelse och beviljades flyktingstatus. 

Landinformation användes i flera beslut för att belysa såväl situationen för kvinnor, som för religiösa 
minoriteter.208 Som exempel kan tas följande. I ett ärende hänvisades till landinformation för religiösa 
minoriteter i landet och att situationen var svår, samt landinformation om kvinnors svåra situation. 
Kvinnan bedömdes dock inte vara särskilt utsatt på grund av att hon var kvinna. Eftersom hon skulle 
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återvända med vuxen son bedömdes hon inte sakna nätverk. Hon ansågs inte riskera förföljelse vare 
sig på grund av kön eller på grund av sin religiösa tillhörighet.209 Det gjordes dock ingen analys som 
belyste situationen för den individuella kvinnan ur båda aspekter.210 

Med undantag för ärendena ovan användes specifik landinformation i flera ärenden för att ifrågasätta 
tillförlitligheten i sökandens uppgifter.211 Som exempel användes landinformation om kvinnors begränsade 
rörelsefrihet för att ifrågasätta tillförlitligheten i att en kvinna kunnat haft en utomäktenskaplig relation så 
som hon beskrivit. Mot bakgrund av detta samt att kvinnan bedömts inte ha kunnat göra några djupgå-
ende reflektioner kring riskerna med att ha en utomäktenskaplig relation bedömde Migrationsverket att 
hennes uppgifter inte var tillförlitliga.212 I ett ärende hänvisades till landinformation om hur en milisgrupp 
normalt agerade för att ifrågasätta tillförlitligheten i en kvinnas berättelse.213

I ett ärende redovisades inte vilken landinformation som överhuvudtaget hade lagts till grund för 
beslutet.214 I ett ärende som rörde skyddsbehov på grund av heder uppgavs i beslutet endast att 
landinformation om resväg inom landet hade använts som underlag.215 I ett ärende där kvinnan 
åberopat att hon gifts bort som barn och utsatts för våld och våldtäkter till dess att hon flydde 
maken ifrågasattes uppgifterna, bland annat baserat på att hon ansågs ha begränsad kunskap om 
omständigheter kring äktenskapet eller vad mannen arbetade med.216 Kvinnans rädsla för att maken 
skulle ha anmält henne till myndigheterna avfärdades då kvinnans berättelse inte bedömdes som 
tillförlitlig eller sannolik. Ingen landinformation som specifikt avhandlade kvinnors situation i det 
aktuella landet hade använts. I ett annat ärende framgick av beslutet att två rapporter tillförts ärendet 
av Migrationsverket.217 Åtminstone en av dessa rapporter gav stöd för de sökandes berättelse. Det 
återspeglades inte i beslutsmotiveringen. 

Det hänvisades i många ärenden framför allt till generell landinformation om säkerhetssituationen.218 
Underlaget för denna analys består som framgår ovan av ärenden där de sökande kommer från länder 
där kvinnors situation är mycket svår och könsbaserat våld och könsdiskriminering är omfattande. Där 
landrapporter om kvinnors utsatta situation i landet ifråga citerades i besluten resulterade detta inte i bifall 
om kvinnan bedömdes ha ett manligt nätverk (se ovan). 

Som belysande exempel kan anges följande: En kvinna sökte asyl tillsammans med sin familj.219 
Migrationsverket använde sig av och citerade landrapportering angående situationen för kvinnor och 
om att kvinnors rättigheter och frihet är starkt beskurna om de saknar manligt förkläde. Eftersom 
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hon skulle återvända med sin familj ansågs hon inte sakna manligt nätverk. Hon bedömdes därmed 
inte gjort sannolikt att hon riskerade flyktinggrundande behandling på grund av att hon var kvinna. 

Tillämpning av bevislättnadsregeln
Med undantag av två ärenden har det i de ärenden som ingått i analysen inte förts något resonemang 
kring bevislättnadsregeln.220 Utöver ärendet redovisat ovan under sent framförda skäl konstaterades i det 
andra ärendet att eftersom ett par inte ansågs ha lämnat en tillförlitlig eller sannolik berättelse om vad 
som hänt dem i hemlandet kunde de inte få tvivelsmålets fördel. I de ärenden där intyg inlämnats till 
stöd för psykisk ohälsa och posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) tillämpades inte bevislättnadsregeln 
vid bedömningen av den sökandes berättelse.

Normativa skrivningar
I ett flertal ärenden har vi noterat skrivningar som ger uttryck för normativa föreställningar och värde-
ringar. I några ärenden som rörde kvinnor som åberopade risk för hedersrelaterad förföljelse därför att 
de haft en utomäktenskaplig relation ifrågasattes som framgår ovan tillförlitligheten i kvinnans uppgifter 
därför att Migrationsverket ansåg att kvinnan inte kunnat redogöra för vilka risköverväganden hon 
gjort relaterat till relationen trots de allvarliga konsekvenserna.221 I ett ärende skrev Migrationsverket 
bland annat följande: 

”I ett samhälle som det [..]med en kontrollerande make är det rimligt att förvänta sig att valet 
att som kvinna lämna ut sitt mobilnummer till en främmande man föregås av ingående efter-
tanke. Att inleda en relation, som du är medveten om kan innebära livsfara, utan djupare re-
flektioner gör att verket finner att det finns tillförlitlighetsbrister i din berättelse om att du inlett 
en relation med mannen”.222 

I detta ärende ifrågasätts kvinnans uppgifter baserat på en subjektiv uppfattning om hur en kvinna borde 
agera och det krävdes att hon redovisade djupare reflektioner. Kvinnan berättade att hon blev förälskad, 
och att hon i början var rädd för konsekvenserna, men att det inte spelade roll eftersom hon ändå inte 
var nöjd med sitt liv, och att hon tröttnat på livet helt och hållet. Denna förklaring accepterades inte 
av Migrationsverket. Eftersom man bedömde att hennes uppgifter att hon haft en utomäktenskaplig 
relation inte var tillförlitliga bedömdes det inte heller tillförlitligt att hon var hotad av maken. I ett 
flertal ärenden ifrågasattes hotbilden från släktingar för att Migrationsverket bedömde att den uppgivna 
förövaren agerat på ett visst, utifrån beslutsfattarens föreställningar, förväntat sätt. I ett ärende ifråga-
sattes uppgifter bland annat därför att en släktings agerande inte stämde överens med handläggarens 
uppfattning om hur en djupt troende person borde ha agerat.223 I ett ärende angavs att uppgifterna i 
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centrala delar varit vaga och ”osammanhängande”.224 Risk för hotbild på grund av heder ifrågasätts 
bland annat med hänvisning till att kvinnan tillåtits att utbilda sig och inte tvingats till äktenskap. I 
detta ärende förefaller det som att bedömningen av uppgifternas bristande tillförlitlighet baserats på en 
subjektiv uppfattning om hur förövare resonerar eller tänker, utan hänsyn till landinformation eller att 
våld mot kvinnor sker utan hänsyn till exempelvis social status eller utbildning om kvinnan uppfattas 
bryta mot könsnormer. I ett annat ärende uppgav en kvinna att hon utsatts för våld för att hon fritt 
ville kunna välja vem hon skulle gifta sig med och därför vägrat tvångsäktenskap.225 Manliga släktingar 
ansåg att hon kränkt familjens heder. I sitt beslut skrev Migrationsverket att man inte fann anledning att 
ifrågasätta att manliga släktingar ”känt visst missnöje med hennes agerande mot bakgrund hur den [..] kulturen 
ser ut”, men Migrationsverket bedömde att hon inte gjort tillförlitligt att de ville döda eller skada henne. 
Mot bakgrund av landinformation om risken för kvinnor som agerar på ett sätt som uppfattas strida 
mot könsnormer och på ett sätt som uppfattas kränka släktens heder är denna slutsats mycket vansklig. 

En kvinna som sökte tillsammans med sin make berättade om sitt engagemang för kvinnors rättigheter 
och de hot hon mottagit på grund av detta. Hon ville inte heller bära slöja. På grund av detta hade hon, 
bland annat, förskjutits från sin familj. Migrationsverket, som inte ifrågasatte kvinnans engagemang eller 
att hon utsatts för hot, skrev bland annat följande i beslutsmotiveringen: ”Det har inte framkommit annat 
än att maken stöder henne i hennes verksamhet och ställningstaganden. Hennes familj har tillåtit henne att utbilda sig 
och gifta sig med mannen”.226 Det faktum att hon som kvinna tidigare tillåtits vissa friheter lades därmed 
till grund för bedömningen att hon inte gjort sannolikt att hon skulle riskera skyddsgrundande behand-
ling vid ett återvändande. Även detta är ett exempel på en normativ föreställning hos Migrationsverket 
angående vilka kvinnor som riskerar att utsättas för våld för att de anses överskrida normer.

Förföljelse
I flera ärenden bedömdes det våld och de hot som kvinnan, och i förekommande fall familjemedlemmar, 
utsatts för inte ha berott på deras religiösa tillhörighet, eller att det de utsatts för inte uppnådde intensi-
teten för att utgöra förföljelse i utlänningslagens mening. Kvinnors egna erfarenheter av trakasserier och 
hot för att de inte ville bära slöja ansågs inte tillräckligt för att utgöra flyktinggrundande förföljelse.227 
I ett av dessa ärenden uttryckte Migrationsverket att det faktum att kvinnan inte får klä sig hur hon 
vill var diskriminerande, men inte förföljelse. I två ärenden bedömdes risken för att dödas av manlig 
släkting på grund av vägran att ingå äktenskap inte handla om någon förföljelse som hade med någon 
flyktinggrund att göra,228 alternativt inte kunna kopplas till någon av flyktinggrunderna.229 

I flera ärenden har det som framgår ovan under avsnittet om asylutredningen brustit i utredningarna, där 
kvinnors asylskäl utretts otillräckligt. Det har även brustit i utredning och analys av kvinnors situation 
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och livsvillkor vid ett återvändande. Som belysande exempel kan tas följande ärende. En kvinna som 
separerat från sin make anförde dessutom att hon inte ville leva med de begränsningar som kvinnor har 
i hemlandet. Hon bedömdes inte ha gjort sannolikt att hon saknade manligt nätverk. Migrationsverket 
hänvisade i beslutet till landinformation som uppgav att situationen för kvinnor är bättre i storstä-
derna där de har större rörelsefrihet och att kvinnor som har manligt nätverk som stöttar dem har 
en betydligt lättare situation. Eftersom kvinnan inte hade gjort sannolikt att hon skulle sakna manligt 
nätverk bedömdes hon därmed inte ha gjort sannolikt att hon riskerade förföljelse på grund av kön. 
Det framgår inte av beslutet hur man beaktat kvinnans situation och livsvillkor vid ett återsändande. 
Trots att kvinnan därutöver gav uttryck för att hon önskade leva i enlighet med sin politiska övertygelse 
om att hon som kvinna bör ha rätt till ett självständigt liv fördes i beslutet inte något resonemang kring 
politisk uppfattning, faktisk eller tillskriven sådan. Det resonerades inte kring begränsningarna i kvinnors 
rättigheter kopplat till diskriminering med resonemang kring varför det inte ansågs utgöra förföljelse, 
eller hur den citerade landrapporteringen var relevant för kvinnan situation. 

Identifiering av förföljelsegrunder
Det personen i fråga fruktar måste grundas i någon av flyktinggrunderna, det måste finnas ett orsakssam-
band. Olika grunder kan överlappa varandra och förföljelsen kan ha sin grund i flera av de uppräknade 
grunderna. Ordalydelsen ”på grund av” visar på sambandet mellan förföljelsen och förföljelsegrunden. 
Förföljelsegrunden behöver dock endast utgöra en relevant faktor som bidrar till förföljelsen, och behöver 
alltså inte utgöra den enda eller ens den dominerande anledningen. I flera ärenden ifrågasattes som 
framgår ovan de sökandes berättelse om våld och hot från milisgrupper bland annat för att de inte kunnat 
precisera vilka förövarna hade varit. I några ärenden trots att landinformation har gett stöd åt de sökandes 
berättelse. I fem ärenden skedde en sammantagen bedömning av skyddsbehovet under gemensam rubrik 
(bedömning av din rätt till skydd som flykting och alternativt skyddsbehövande).230 I ett ärende förefaller rekvisiten 
för flykting och alternativt skyddsbehövande ha sammanblandats.231 I två ärenden har åberopad risk för 
våld kopplat till vägran att ingå äktenskap bedömts inte handla om någon förföljelse som har med någon 
flyktinggrund att göra.232 

Bedömningarna av asylskäl kopplade till kvinnans underordnade ställning och att ha brutit mot normer 
om kön har fokuserat på om kvinnan gjort sannolikt att hon riskerade förföljelse på grund av kön, med 
undantag för ärenden där kvinnan själv, exempelvis genom sitt offentliga biträde, åberopat exempelvis 
tillskriven politisk/religiös uppfattning.233 Det är viktigt att en bedömning av förföljelse prövas mot 
samtliga grunder, och att kvinnors asylskäl inte enbart bedöms utifrån kön. Som framgår ovan kan olika 
faktorer vid en sammantagen bedömning innebära att en kvinna har en välgrundad fruktan för förföljelse.

I flera ärenden noterar vi att de människorättskränkningar som kvinnan utsatts för inte tydligt framgick 
utan omformulerades med vagare, ofta förminskande ord eller meningar (våldtäkter omskrivs till exempel 
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som övergrepp). En kvinna uppgav exempelvis som asylskäl att hon kidnappats av en milisgrupp, gifts 
bort med tvång och våldtagits.234 I beslutet sammanfattades de kränkningar som kvinnan hade berättat 
om att hon utsatts för till att hon; kidnappats och tvingats gifta sig med en av gruppens medlemmar. 
Liksom under asylutredningen fokuserades det i beslutet på vad som hänt hennes bror och far. Hon 
ansågs inte ha lämnat tillförlitliga uppgifter om hotbild eller att hon saknade manligt nätverk och det 
hade därmed inte gjort sannolikt att hon riskerade förföljelse på grund av att hon är kvinna.

Kumulativ och framåtsyftande bedömning
Det är som framgår av det rättsliga ställningstagandet inte ovanligt att kvinnors asylskäl samverkar så att 
hon på kumulativa (adderande) grunder vid en framåtsyftande bedömning riskerar att hamna i en svår 
situation vid ett återvändande. Vid bevisvärderingen måste Migrationsverket därför utreda tillförlitlig-
heten även av omständigheter som ensamt inte kan leda till ett skyddsbehov och göra en sammantagen 
bedömning av hennes situation vid ett återvändande. 

I ett ärende ansågs kvinnan ha lämnat tillförlitliga uppgifter om övergrepp i hemlandet. Migrations-
verket fann även att kvinnan lämnat tillförlitliga uppgifter om att hon hade utsatts för våld av maken. 
Trots att de bodde tillsammans och kvinnan uppgav att våld upphört gjorde Migrationsverket en tydlig 
framåtsyftande bedömning och kvinnan beviljades flyktingstatusförklaring. 

I de ärenden där kvinnan anfört asylskäl relaterat till kön, etnicitet och/eller religion, har ett genomgående 
tema varit att Migrationsverket bedömt varje förföljelsegrund för sig men inte gjort en sammantagen 
bedömning av hur asylskälen och tillhörigheten till flera riskgrupper kan samverka. Följande ärenden är 
belysande exempel. En kvinna anförde att hon var särskilt sårbar som ensam kvinna med små barn.235 
Hon hade i Sverige skilt sig från sin make. Hon ville inte heller leva med de begränsningar som kvinnor 
i hemlandet har och anförde att hon riskerade förföljelse på grund av kön. Dessutom tillhörde hon en 
etnisk och religiös minoritet och hade konverterat i Sverige. Migrationsverket konstaterade att eftersom 
ärendet var preskriberat påkallades extra uppmärksamhet vad gällde trovärdighetsbedömningen.236 
Därefter bedömde Migrationsverket varje förföljelsegrund för sig. Enbart tillhörighet till minoritetsgrupp 
ansågs i sig inte tillräckligt. Hon ansågs inte heller ha gjort sannolikt att hennes konvertering var genuin. 
Vad avsåg frågan om tillgång till manligt nätverk ansågs hon inte ha gjort sannolikt att hennes familj 
dödats, eller att hon hade en genuin avsikt att leva separerat från maken. Detta på grund av äldre uppgifter 
från maken. Hon bedömdes inte ha gjort sannolikt att hon saknade manligt nätverk och familjen (kvinnan 
och barnen) ansågs därför inte skyddsbehövande på den grunden. Det framgår inte av beslutet hur man 
beaktat kvinnans situation och livsvillkor vid ett återsändande. Kvinnan hade därutöver gett uttryck för 
att hon önskade leva i enlighet med sin politiska övertygelse om att hon som kvinna bör ha rätt till ett 
självständigt liv. Det fördes inte något resonemang kring politisk uppfattning, faktisk eller tillskriven 
sådan, eller hur begränsningar i kvinnors rättigheter är diskriminering men varför det inte ansågs utgöra 
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förföljelse, eller hur den citerade landrapporteringen var relevant för kvinnan situation. Det gjordes 
ingen sammantagen bedömning av de omständigheter som förelåg (som kvinna tillhörandes en etnisk 
minoritet som levt utomlands i ett västerländskt land i många år, flera av dessa år faktiskt separerad 
från maken och att hon därtill ansökt om och fått igenom en skilsmässa). 

En annan kvinna tillhörandes en religiös minoritet hade kidnappats av en milisgrupp.237 Migrations-
verket ansåg att hon inte lämnat tillförlitliga uppgifter om att hon kidnappats på grund av sin religiösa 
tillhörighet, eller att hon riskerade att bli utsatt igen. Det fördes inget resonemang kring vad hon utsatts 
för under kidnappningen, eller om orsaken kunde relateras till såväl religion som kön och därmed 
kopplas till flera förföljelsegrunder. I Sverige hade kvinnan blivit gravid. Vad avsåg åberopad risk för 
hedersrelaterat våld för att barnet var fött utom äktenskapet fann Migrationsverket att hon inte lämnat 
tillförlitliga uppgifter eller att fadern skulle vara okänd. I och med detta hade hon inte gjort tillförlit-
ligt att hon inte hade ett manligt nätverk. Hon bedömdes inte riskera förföljelse på grund av vare sig 
religionstillhörighet eller kön. Vidare noterade Migrationsverket att såväl situationen för den religiösa 
minoriteten som situationen för en ensam kvinna utan manligt nätverk i det aktuella landet var svår men 
att det i sig inte ansågs utgöra ett skyddsbehov. Det gjordes dock inte en sammantagen bedömning av det 
faktum att hon var kvinna och tillhörde en utsatt religiös minoritet, tillsammans med övriga personliga 
omständigheter inkluderande att hon skulle återvända med ett barn fött utomlands.

5.3.4  Asylrättscentrums kommentarer

I flera ärenden noterar vi att det kvinnan har utsatts för inte tydligt framgår av beslutet. Det kan röra 
sig om en språklig omformulering. I vissa ärenden kan dock otydligheten kopplas till utredningsbrister, 
där omfattningen av det kvinnan utsatts för faktiskt inte utretts tillräckligt. Utan att utreda vad det är 
kvinnan har utsatts för kan Migrationsverket inte göra en korrekt flyktingskapsbedömning eller bedöma 
den framåtsyftande risken. Det var särskilt tydligt i de ärenden där kvinnor berättat att de kidnappats av 
milisgrupper och berättade att de utsatts för våld, inklusive sexuellt våld. Vi har även noterat flera ärenden 
där risk för förnyad könsstympning inte utretts och därmed inte heller beaktats. Det har även brustit 
i utredning och analys av kvinnors situation och livsvillkor vid ett återsändande. Där har förekomsten 
av ett manligt nätverk tillmätts för stor betydelse (se vidare nedan).
Vid bedömningen bör, enligt skyddsgrundsdirektivet, hänsyn tas till en sökandes individuella och 
omständigheter såsom utbildningsnivå, kön och ålder. Med undantag för ett beslut framgår inte att eller 
hur ett sådant hänsynstagande har skett i samband med tillförlitlighetsbedömningen. Mot bakgrund av 
kvinnors och flickors underordnade ställning måste hänsyn tas till att kvinnor eller flickor exempelvis 
inte kan förväntas ha full insyn i detaljer kring planer på tvångsäktenskap. 

Asylrättscentrum publicerade år 2019 rapporten ”Tillförlitliga kriterier? - En granskning av Migrationsverkets tillför-
litlighetsbedömningar av asylberättelser”.238 I rapporten granskades cirka 90 avslagsbeslut från Migrationsverket, 
utifrån det beslutsstöd ”Värdering av muntliga utsagor” som tagits fram av psykologiska institutionen vid 
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Göteborgs Universitet.239 En kritik som framfördes i rapporten var att Migrationsverket delvis bedömt 
tillförlitlighet utifrån kriterier som är problematiska enligt nämnda beslutsstöd. Som exempel på mer proble-
matiska eller olämpliga kriterier är frågor om hur realistisk en viss händelse framstår, hur sammanhängande 
den sökande har berättat, eller att det förekommer nya uppgifter i asylprocessen. Granskningen identifie-
rade även tre kriterier som inte omnämns i beslutsstödet men som används av Migrationsverket. Dessa 
är spekulationer, andrahandsuppgifter och brist på subjektiv rädsla. Gemensamt för dessa är att 
Asylrättscentrum inte har kunnat finna något vetenskapligt stöd för att de är lämpliga att använda som 
tillförlitlighetskriterier.

I flera ärenden även i detta underlag har Migrationsverket använt kriterier vid bedömning av tillförlitlighet 
som enligt ovan nämnda beslutsstöd är problematiska, eller som inte ingår i beslutsstödet. Kvinnors 
uppgifter har exempelvis bedömts inte vara tillförlitliga med hänvisning till att de bedömts vara baserade 
på andrahandsuppgifter eller röra sig om spekulationer.

Vi har i analysen av detta underlag framför allt noterat brister i samband med bedömningen av rekvi-
sitet välgrundad fruktan för förföljelse. I majoriteten av ärendena fick kvinnan avslag på sin ansökan 
därför att hennes uppgifter bedömdes brista i tillförlitlighet, och det därför inte ansågs föreligga 
någon risk för förföljelse vid ett återsändande. I två ärenden hade de sökande lämnat i stora delar 
ändrade uppgifter vilket låg till grund för bedömningen att det fanns anledning att ifrågasätta tillför-
litligheten i uppgifterna. Kvinnors uppgifter har i stor utsträckning ansetts brista i tillförlitlighet för 
att de ansetts vara vaga och inte tillräckligt detaljerade, eller för att de ansetts vara alltför kortfattade, 
eller baserade på antaganden och spekulationer. Därtill har tillförlitligheten ansetts bristfällig i flera 
ärenden som en följd av att Migrationsverket ifrågasatt hur kvinnan har agerat (i fråga om utomäk-
tenskapliga relationer) eller för att hon bedömts inte ha berättat tillräckligt detaljerat om händelser 
som enligt Migrationsverket borde ha varit mycket traumatiska (exempelvis våld från make). 

Vi har noterat normativa skrivningar som rör subjektiva uppfattningar och således fördomar/speku-
lationer om hur en förövare borde ha agerat, eller hur en kvinna borde ha reflekterat/agerat/avstått 
från att agera, med tanke på den risk det innebar för henne. Uppgifter har ifrågasatts med hänvisning 
till landinformation om kvinnors begränsade rörelsefrihet eller hur äktenskap ingås. Vi noterar även att 
kvinnor som kunnat framföra asylskäl först i ett senare skede har ifrågasatts då uppgifter ansetts vara en 
upptrappning. I flera av dessa fall har kvinnor inte ens beviljats en ny prövning. Det bör framhållas att 
i ett ärende beviljades en kvinna flyktingstatus efter att domstolen återförvisat ärendet med anledning 
av nya framförda skäl som kvinnan inte hade kunnat framföra tidigare. 

Migrationsverkets rättsliga ställningstagande framhåller att det vid bevisvärderingen, mot bakgrund 
av kvinnans erfarenheter, är nödvändigt att ta hänsyn till att kvinnan kan ha haft svårt att lämna en 
detaljerad berättelse. Där vi har haft möjlighet att ta del av protokollet från asylutredningen gör vi 
bedömningen att Migrationsverket i majoriteten av dessa ärenden inte tagit tillräcklig hänsyn till kön, 

239 Anders Granhag m.fl., Värdering av muntliga utsagor – Ett vetenskapligt baserat beslutsstöd för migrationsärenden. Göteborgs 
Universitet, Psykologiska Institutionen, 2017.
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ålder, utbildning, social bakgrund, traumatiska upplevelser och erfarenheter av våld, inklusive sexuellt 
våld, när de muntliga berättelserna bedömts. I ett beslut exempelvis anges uttryckligen att den sökande 
under utredningarna varit ledsen och berättat att hon varit med om traumatiska upplevelser och att 
hon hade problem med minnet och hälsan. Migrationsverket skrev i beslutet att den sökande och det 
offentliga biträdet vid upprepade tillfällen uppmanats inkomma med läkarintyg, men att så inte skett. Det 
innebar enligt beslutet att Migrationsverket gjorde en tillförlitlighetsbedömning utan att beakta hennes 
hälsa (eller traumatisering). I detta ärende förelåg uppenbara utredningsbrister och Migrationsverket 
brast i utredningsansvar framför allt vad gällde risk för förnyad könsstympning.

Ett annat tydligt tema i de analyserade ärendena var avsaknad av resonemang kring bevislättnadsregeln. 
Vid en bedömning där hänsyn tas till individuella omständigheter och den sökande lämnat en samman-
hängande och detaljerad asylberättelse som överensstämmer med landinformation ska den sökande, för 
det fall att Migrationsverket finner att det finns kvarstående tvivel, beviljas en bevislättnad. Avsaknaden 
av resonemang kan möjligen förklaras med att Migrationsverket funnit att berättelserna varit exempelvis 
vaga och odetaljerade. Samtidigt kan det argumenteras för att bevislättnadsregeln ska tillämpas just när 
det finns kvarstående tvivel som exempelvis kan orsakas av vaghet. Det har ställts väldigt höga krav på 
detaljrikhet i kvinnornas berättelser. Vi har som framgår ovan funnit, i de ärenden där vi har tagit del 
av utredningsprotokollen, att det brustit i hänsynstagande till individuella omständigheter, inkluderande 
kön, i bedömningarna. I de fall skriftlig bevisning har inlämnats har denna i vissa ärenden ansetts ge 
stöd åt den muntliga berättelsen, men i flera ärenden har den vid bevisvärderingen bedömts ha ett lågt 
bevisvärde. I de ärenden då läkarintyg inlämnats till stöd för såväl berättelsen som psykisk ohälsa (och 
därmed svårigheter att lämna en sammanhängande kronologisk berättelse) har kvinnan inte tillerkänts 
bevislättnadsregeln för kvarstående oklarheter. 

Som framgår av skyddsgrundsdirektivet, och som framhålls bland annat i Migrationsverkets rättsliga ställ-
ningstagande, är tidigare förföljelse eller hot om sådan en allvarlig indikation på att sökandes fruktan för 
förföljelse är välgrundad, även om det är en framåtsyftande riskbedömning som ska göras. I de ärenden där 
kvinnans berättelse om tidigare erfarenheter av fysiskt eller sexuellt våld inte ifrågasattes innebar det dock 
inte någon bevislättnad för kvinnan vad avsåg den framtida risken.240 I ett ärende uttrycktes det som detta att 
en kvinna någonstans, någon gång utsatts för ett sexuellt övergrepp inte var tillräckligt för att göra sannolikt 
att hon idag skulle riskera förföljelse eller annan skyddsgrundande behandling. Kvinnan hade bland annat 
anfört att det förelåg skyddsbehov kopplat till den våldtäkt hon utsatts för. I ett och samma beslut gjordes 
en anmärkningsvärd bedömning, där uppgifter om att kvinnan utsatts för sexuella övergrepp lades till grund 
för bedömningen men däremot bedömdes hotbild inte ha gjorts sannolik för att Migrationsverket ansåg det 
”oförklarat” att ingen hade berättat om detta för maken. I övrigt gjordes i detta ärende en mycket tydlig och 
framåtsyftande riskbedömning vad avsåg risken att utsättas för våld i nära relation baserade på händelser som 
inträffat i Sverige, och kvinnan förklarades vara flykting. Denna bedömning sticker ut vid en jämförelse med 
hur Migrationsverket har bedömt i liknande ärenden i underlaget.

240 Se exempelvis J.K m.fl mot Sverige, Nr 59166/12, 23 augusti 2016.
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Vid bedömningen av om den sökandes fruktan är välgrundad ska sökandes berättelse och personliga 
omständigheter bedömas i relation till information om förhållandena i aktuellt land. Vad gäller kvinnors 
asylskäl är det viktigt att relevant och specifik landrapportering, som belyser kvinnors situation används. 
Informationen måste sedan relatera till den individuella kvinnan och hennes personliga omständigheter. 
Landinformation har betydelse både vid bedömningen av en asylsökandes berättelse och av uppgifternas 
tillförlitlighet, och vid den framåtsyftande riskbedömningen. Som framförts i våra observationer avseende 
landinformation har det inte varit möjligt att göra en djuplodande analys av den landinformation som 
använts. Av det vi har noterat kan vi dock konstatera att landinformation med några undantag användes 
i låg utsträckning för att ge stöd åt att den fruktan kvinnan kände var välgrundad, eller för att ge stöd för 
att hennes uppgifter skulle läggas till grund för bedömningen. I några ärenden har landinformationen, 
eller kunskapen om förhållandena i aktuellt land, däremot använts för att ifrågasätta kvinnans uppgifter. 
Att exempelvis ett ingående av äktenskap avviker från vad som rapporteras vara det generella förfarandet 
är inte att likställa med att kvinnans uppgifter om hur det var i just hennes situation inte stämmer. Vi har 
även noterat att det inte gjorts en intersektionell analys vid användande av landinformation och att den 
landinformation som lagts till grund för beslutet inte tillräckligt relaterat till den individuella kvinnan. 

De asylskäl som majoriteten av kvinnorna åberopat (tvångsäktenskap, risk för tvångsäktenskap, våld, 
sexuellt våld, hedersrelaterad förföljelse, förnyad könsstympning) rör handlingar som innebär förföljelse 
i utlänningslagens mening.241 Det är en individuell bedömning som ska göras, men med hänsyn till det 
könsrelaterade våld och den systematiska diskriminering som kvinnor utsätts för och riskerar att utsättas 
för i länder som Afghanistan, Irak och Somalia borde denna kunskap enligt vår mening ha fått betydligt 
större genomslag vid såväl bedömningen av tillförlitligheten i kvinnans uppgifter rörande det hon utsatts 
för, som vid den framåtsyftande riskbedömningen. Med Afghanistan som exempel framhåller samstämmig 
landinformation den utbredda förekomsten av till exempel sexuellt våld, tvångs- och barnäktenskap, samt 
att majoriteten av kvinnor i Afghanistan utsätts för eller riskerar att utsättas för våld av personer i sin närhet 
under sin livstid.242 Europadomstolen noterade exempelvis i avgörandet N mot Sverige UNHCR:s siffror om 

241 Gällande kvinnors situation i Somalia så vittnar flertalet rapporter om könsbaserat och sexuellt våld som drabbar kvinnor. Kvinnans 
situation är i Somalia generellt svår, i synnerhet för kvinnor utan manligt nätverk, utifrån risken för sexuella övergrepp, diskriminering 
och trakasserier. En kvinna har endast tillgång till skydd i enlighet med xeer genom en manlig släkting. Det måste vara hennes far, 
farfar, farbröder, make, söner, bröder eller kusiner – som befinner sig på samma geografiska ort som kvinnan (Lifosrapport: Somalia, 
kvinnors position i klansystemet, 180427, s.15, LIFOS SR 27/2019, avsnitt 4.2.2). Mannen som utgör en kvinnas manliga nätverk måste 
befinna sig på samma geografiska ort som kvinnan för att kunna vara ett fungerande manligt nätverk. I linje med tidigare rapportering 
från Lifos pekar det mesta på att klansystemet och xeer är till nackdel för kvinnor, i och med att systemet i sin helhet bygger på 
patriarkaliska strukturer och förutsättningar, samt att systemet gynnar män på kvinnors bekostnad (s.17). Särskilt svåra situationer för 
många kvinnor uppstår i samband med våldtäkter, bortgifte och könsstympning. (s.20 ff). En kvinna som saknar ett manligt nätverk 
befinner sig i en mycket utsatt situation och löper större risk att bli utsatt för förföljelse på grund av kön. Även en kvinna med manligt 
nätverk kan dock utifrån förhållandena i Somalia bli utsatt för förföljelse på grund av kön (ibid, s.11).UNHCR framhåller i sin rapport 
International Protection Considerations with regard to people fleeing the Republic of  Iraq från maj 2019 att kvinnor och flickor i Irak diskrimineras 
juridiskt och socialt och riskerar könsbaserat våld, inkluderande sexuellt våld, våld i nära relationer, ”heders”-relaterat våld, tvångs- och 
barnäktenskap, könsstympning, och att falla offer för människohandel för sexuella ändamål och att tvingas till prostitution. Könsbaserat 
våld beskrivs vanligt förekommande och våld i nära relationer beskrivs ökande och att vara vida accepterat i samhället. Våld mot kvinnor 
underrapporteras på grund av social stigmatisering och uppfattningar om att det är” familjeangelägenheter”. Det brister i såväl lagstiftning 
som rättstillämpning. Särskilt utsatta beskrivs kvinnor med särskilda profiler eller under särskilda omständigheter vara. Kvinnor utan 
manligt stöd från familj eller nätverk, ensamstående mödrar, änkor, skilda kvinnor, kvinnor som flytt våld i nära relationer eller från att 
utsättas för ”heders”-brott eller tvångs- och barnäktenskap. Andra utsatta kvinnor är kvinnor som tar utrymme i den offentliga sfären, 
som politiskt engagerade eller människorättsaktivister och journalister, modeller och deltagare i skönhetstävlingar (UNHCR; HCR/PC/
IRQ/2019/05_Rev.2, 2019, s.85 ff).
242 UN Women har i december 2021 publicerat i sin Gender Alert No 1 att ungefär 87 % av flickor och kvinnor i Afghanistan utsatts för 
eller kommer att utsättas för våld i nära relationer under sin livstid; UN Women; https://www.unwomen.org/sites/default/files/2021-12/

https://www.unwomen.org/sites/default/files/2021-12/Gender-alert-Womens-rights-in-Afghanistan-en.pdf
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att uppemot 80 procent av afghanska kvinnor var utsatta för våld i hemmet. Domstolen poängterade att 
även om det inte förelåg omständigheter i just detta mål som gav stöd för att mannen skulle utsätta henne 
för liknande behandling kunde domstolen inte ignorera den generella risk som indikeras av statistik och internationella 
rapporter (undertecknads kursivering).243 

Bedömningarna av asylskäl kopplade till kvinnans underordnade ställning och att ha brutit mot normer 
om kön har fokuserat på om kvinnan gjort sannolikt att hon riskerade förföljelse på grund av kön, med 
undantag för ärenden där kvinnan själv, exempelvis genom sitt offentliga biträde, åberopat exempelvis 
tillskriven politisk/religiös uppfattning.244 

En annan problematik som vi har noterat rör bedömningen av orsakssambandet i förhållande till 
rekvisiten i flyktingparagrafen. I några ärenden har uppgifters tillförlitlighet påverkats, bland annat, 
för att kvinnan inte bedömts kunna redogöra för vilka förövarna var. I flera av dessa ärenden gav 
landinformation stöd åt kvinnans berättelse. För att uppfylla kriterierna i flyktingdefinitionen krävs att 
det finnas ett orsakssamband mellan förföljelsen och någon av grunderna i flyktingdefinitionen (eller 
mellan avsaknaden av statens skydd och någon av grunderna). Det finns inget krav på att det ska vara 
den dominerande orsaken, utan det kan vara en bidragande faktor. Av UNHCR:s handbok framgår 
att det ofta kan vara så att den sökande inte själv är medveten om orsakerna till den förföljelse han 
eller hon fruktar.245 Den sökande har emellertid inte någon skyldighet att själv analysera sitt ärende i 
sådan utsträckning att han eller hon i detalj ska kunna identifiera orsakerna till förföljelsen. Även av 
UNHCR:s riktlinjer om förföljelse på grund av kön framgår att det inte kan krävas av den sökande att 
med säkerhet identifiera orsaken till att hon hyser en välgrundad fruktan för förföljelse.246 Flyktingkon-
ventionen kräver alltså inte att den asylsökande själv identifierar varför han eller hon har en välgrundad 
fruktan för förföljelse. Det innebär att kvinnan inte behöver identifiera förövarnas motiv. När utredaren 
undersöker de fakta som hör till ärendet, är det hans eller hennes uppgift att fastställa orsaken eller 

Gender-alert-Womens-rights-in-Afghanistan-en.pdf. UNAMA beskriver att det könsrelaterade våldet är ett allvarligt hot mot kvinnor 
och flickor i Afghanistan, där landet i ett internationellt perspektiv har bland det högsta antalet fall av våld mot kvinnor, där 9 av 10 
kvinnor erfarit våld i nära relation under sin livstid. UNAMA, “UN calls for solidarity and commitment to end violence against women 
and girls amidst humanitarian crises”, 25 November 2021: https://reliefweb.int/report/afghanistan/un-calls-solidarity-and-commitment-
end-violence-against-women-and-girls-amidst. I UNHCR:s riktlinjer gällande bedömningen av skyddsbehov rörande asylsökande från 
Afghanistan från 2018 beskrivs situationen för kvinnor, och det könsrelaterade våld som kvinnor och flickor utsätts för i form av våld, 
orättvisa straff  för s.k. moralbrott, tvångsäktenskap, hedersmord, våldtäkter och sexuella trakasserier. Djupt rotat i diskriminering av 
kvinnor och synen på kvinnor drabbar skadliga traditionella sedvänjor oproportionerligt flickor och kvinnor. Som exempel lyfts olika 
former av tvångsäktenskap där flickor och kvinnor säljs för pengar, för att betala en skuld eller för att lösa en konflikt. Kvinnor som 
varit utsatta för eller riskerar sexuellt våld och könsrelaterad förföljelse, de som överlevt eller riskerar skadliga sedvänjor, och kvinnor 
som uppfattas ha brutit mot sociala normer är enligt UNHCR sannolikt i behov av internationellt skydd. UNHCR hänvisar till att FN:s 
befolkningsfond (UNFPA) angett att uppskattningsvis 87% av alla kvinnor i Afghanistan utsätts för minst en form av fysiskt, sexuellt eller 
psykiskt våld eller tvångsäktenskap under sin livstid. UNHCR, Eligibility guidelines for assessing the international protection needs of  
asylum-seekers from Afghanistan, Augusti 2018, s.66 ff.
243 Europadomstolens avgörande N mot Sverige, där domstolen bland annat noterade att kvinnor var särskilt utsatta för misshandel- 
och illabehandling i Afghanistan om beteendet inte uppfattades som förenligt med de könsroller som samhället, traditionen och till och 
med rättssystemet tillskriver dem. Bara det faktum att kvinnan hade bott i Sverige kunde mycket väl uppfattas som att hon har gått över 
gränsen för acceptabelt beteende. Vidare noterade domstolen UNHCR:s dystra siffror om att uppemot 80% av afghanska kvinnor var 
utsatta för våld i hemmet. Domstolen poängterade att även om det inte förelåg omständigheter i just detta mål som gav stöd för att 
mannen skulle utsätta henne för liknande behandling kunde domstolen inte ignorera den generella risk som indikeras av statistik 
och internationella rapporter. P.57-58.
244 Ärende 16, Ärende 28, Ärende 23
245 Punkt 66 och 67.
246 Punkt 23.

https://www.unwomen.org/sites/default/files/2021-12/Gender-alert-Womens-rights-in-Afghanistan-en.pdf
https://reliefweb.int/report/afghanistan/un-calls-solidarity-and-commitment-end-violence-against-women-and-girls-amidst
https://reliefweb.int/report/afghanistan/un-calls-solidarity-and-commitment-end-violence-against-women-and-girls-amidst
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orsakerna till varför den sökande fruktar förföljelse för att avgöra om definitionen i flyktingkonventionen 
är uppfylld i detta avseende. I några av dessa ärenden har det konstaterats att oaktat bedömningen (av 
tillförlitligheten i uppgifterna) hade utpekad milisgrupp inte längre kontroll över området. Att man 
vid en framåtsyftande bedömning inte bedömer att det föreligger en hotbild innebär dock inte att det 
saknar betydelse att identifiera orsakssambandet.

I flera ärenden angavs bedömning av skyddsbehovet under gemensam rubrik. Det är problematiskt 
då man inte tillräckligt identifierar eller redovisar bedömningen av kopplingen till en eller flera förföl-
jelsegrunder samt för att, enligt förarbeten, grundad anledning att anta anförs vara ett lägre beviskrav 
än uttrycket välgrundad fruktan. I två ärenden har åberopad risk för våld kopplat till vägran att ingå 
äktenskap bedömts ”inte handla om någon förföljelse som har med någon flyktinggrund att göra”. I 
de ärenden där flera förföljelsegrunder aktualiserats, såsom etnicitet, religion och kön, har Migrations-
verket prövat varje förföljelsegrund för sig, men trots att så ibland formulerats i besluten, inte gjort 
eller redovisat för en sammantagen bedömning av hur förföljelsegrunder och tillhörigheten till flera 
utsatta grupper kan samverka och innebära att kvinnan på kumulativ grund har en välgrundad fruktan 
att utsättas för förföljelse.

Omständigheter som inträffat i Sverige, såsom separation från en make eller att föda ett barn utom 
äktenskapet, har inte analyserats tillräckligt utifrån risken för att kvinnan därmed uppfattas ha agerat 
på ett sätt som strider mot religiösa och sociala normer. Där kvinnan inte ansetts lämnat tillförlitliga 
uppgifter om vad som hänt i hemlandet har bedömningen om förföljelse på grund av kön begränsats 
till en bedömning av om kvinnan var att betrakta som en kvinna utan manligt nätverk. Förekomsten av 
ett manligt nätverk har dock tillmätts alltför stor vikt, se vidare nedan. Om man underlåter att göra en 
helhetsbedömning resulterar det i att risken för kvinnan vid ett återvändande analyseras otillräckligt. 
Detta är inte i linje med internationell praxis, eller exempelvis, med vad som framgår av Migrationsverkets 
rättsliga ställningstagande.247 Migrationsverket måste även beakta personliga omständigheter utöver att 
vara kvinna, som exempelvis psykisk ohälsa och lång vistelse utomlands i ett västerländskt land. Även 
om tillhörigheten till en etnisk och religiös minoritet i sig inte innebär att alla som tillhör den gruppen 
riskerar skyddsgrundande behandling så måste det beaktas vid en sammantagen bedömning av kvinnans 
situation och de risker som föreligger vid ett återvändande. Det har därmed, i ett stort antal ärenden, 
enligt vår mening brustit i den kumulativa och framåtsyftande riskbedömningen.

I flera av ärendena anfördes att kvinnan led av psykisk ohälsa såsom depression och PTSD till följd 
av traumatiska upplevelser. Vi har begränsat vår studie till skyddsbedömningen men har noterat att 
med undantag för ett ärende har det psykiska hälsotillståndet endast bedömts under grunden synnerligen 
ömmande omständigheter. I fyra av dessa ärenden hänvisade Migrationsverket såväl direkt som indirekt till 
ett avgörande från Migrationsöverdomstolen, MIG 2007:35, och att psykisk ohälsa kopplat till besvikelse 

247 UNHCR:s handbok, punkt 67: “Usually there will be more than one clement combined in one person, e.g. a political opponent who 
belongs to a religious or national group, or both, and the combination of  such reasons in his person may be relevant in evaluating his 
well-founded fear”; Europadomstolen J.K m.fl mot Sverige, Nr 59166/12, 23 augusti 2016, .MR-kommitténs avgörande Q.A mot Sverige, 
CCPR/C/127/D/3070/2017.
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eller desperation i asylprocessen har mindre tyngd.248 UNHCR framhåller att beroende på individuella 
omständigheter kan personer som lider av psykisk ohälsa vara i behov av skydd då de kan hysa en 
välgrundad fruktan för förföljelse av enskilda i kombination med en avsaknad av myndighetsskydd 
från denna typ av förföljelse.249 Den psykiska hälsan bör därmed vägas in i skyddsbedömningen och 
vid den kumulativa bedömningen.

Om det inte är landets myndigheter som är ansvariga för förföljelsen föreligger skyddsbehov om 
myndigheterna inte kan antas erbjuda trygghet mot förföljelse från enskilda. I utlänningslagen uttrycks 
det som att ett effektivt skydd som inte är av tillfällig natur måste erbjudas. Vid bedömningen av om 
skydd erbjuds beaktas endast skydd som ges av staten eller parter eller organisationer som kontrollerar 
hela eller en betydande del av statens territorium. 

En särskild problematik rör det faktum att när kvinnor kommer från länder där det saknas myndighets-
skydd hänvisar Migrationsverket ofta i sina beslut till förekomsten av ett manligt nätverk. I länder som 
Irak, och Somalia och Afghanistan i synnerhet, befinner sig kvinnor som saknar ett manligt nätverk i 
en mycket utsatt situation och ett manligt nätverk kan ha stor betydelse för stöd och överlevnad. Det 
är viktigt att kvinnors särskilt utsatta situation i dessa fall utan stöd från familj beaktas och erkänns. 
Kvinnor har dessutom själva anfört sin situation som ensam kvinna utan manligt nätverk som asylskäl. 
Detta rör länder där det konstateras att ensamma kvinnor är särskilt utsatta att utsättas för fysiskt och 
sexuellt våld och, vad gäller Somalia och Afghanistan, är beroende av att en manlig familjemedlem 
företräder dem. 

Det är mycket problematiskt att det faktum att kvinnors fri- och rättigheter begränsas, och delvis är 
villkorade, av förekomsten av manliga släktingar tillmäts så lite vikt vid bedömningen. Att situationen för 
kvinnor utan manligt nätverk beaktas innebär inte att förekomsten av ett manligt nätverk kan hänvisas till 
som skydd, eller att kvinnor med manliga släktingar inte skulle riskera förföljelse. Det manliga nätverket 
kan vara en del av det förtryck som kvinnor har flytt ifrån. Det är vidare ur ett jämställdhetsperspektiv 
problematiskt att kvinnor förutsätts underordna sig manliga släktingar för att undvika att utsättas för 
behandling som kan utgöra förföljelse. 
Av vår analys framgår att det var mycket svårt för kvinnor att göra det sannolikt att ett manligt nätverk 
saknades. Ofta var bedömningarna summariska, och i flera fall spekulativa. Förekomsten av ett manligt 
nätverk hade stor, för att inte säga avgörande, betydelse vid den framåtsyftande riskbedömningen. I 
flera av ärendena ansågs kvinnorna inte ha gjort sannolikt att de riskerade förföljelse då de inte gjort 
omständigheter eller hotbild sannolik. Eftersom de bedömdes ha ett manligt nätverk ansågs de inte 
heller riskera förföljelse på grund av kön av denna anledning. 

Vi har som framgår ovan funnit brister i att kunskap om situationen för kvinnor i de aktuella länderna 
inte har tillmätts större betydelse vid bedömningen av tillförlitligheten i kvinnans berättelse. Vi har 

248 Ärende 25, Ärende 18, Ärende 37, Ärende 40
249 UNHCR, Eligibility guidelines for assessing the international protection needs of  asylum-seekers from Afghanistan, Augusti 2018, 
s.80.
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även noterat att de framåtsyftande riskbedömningarna varit bristfälliga. Olika former av könsdiskrimi-
nering kan i sig eller sammantaget anses tillräckligt allvarligt för att utgöra förföljelse. Det kan röra sig 
om diskriminering genom upprätthållandet av sociala, politiska eller religiösa normer. Där en kvinna 
motsätter sig diskrimineringen, politiskt eller genom handlingar, kan hon riskera fysiskt våld eller annan 
förföljelse. Själva förekomsten av ett manligt nätverk tenderade att överskugga de allvarliga kränkningar 
som kvinnorna anförde att de riskerade att utsättas för. Detta är även något som vi uppmärksammat i 
vår rådgivning och i vår erfarenhet som ombud och offentliga biträden. Skrivningar som att eftersom 
kvinnan inte hade gjort sannolikt att hon saknade manligt nätverk ansågs hon därmed inte riskera förföl-
jelse på grund av kön var vanliga. Vi noterar även att hänvisning till det manliga nätverket inte alltid 
rörde det manliga nätverk som ingår i kvinnans närmsta krets av manliga släktingar, såsom far eller 
make, utan det hänvisades även till yngre bröder, morbröder - eller i vissa fall kvinnliga släktingar och 
deras män – utan att det hade utretts huruvida dessa var villiga att erbjuda stöd åt kvinnan eller skulle 
utgöra (del av) hotbilden. I flera ärenden hänvisades dessutom uttryckligen till det manliga nätverk som 
kvinnan åberopade risk för förföljelse ifrån. 

Som framgår ovan relaterat till landinformation rörande det könsrelaterade våld som kvinnor utsätts 
för, och riskerar att utsättas för i länder som Afghanistan, Irak och Somalia handlar det i många fall 
om förföljelse som typiskt sett utövas och/eller upprätthålls av familjemedlemmar och närstående. 
Det vill säga, ofta av det så kallade manliga nätverket i sig. Om situationen för en kvinna utan manligt 
nätverk bedöms vara så allvarlig att det i sig anses flyktinggrundande så säger det något om de allvar-
liga människorättskränkningar som kvinnor riskerar i egenskap av att vara kvinna.250 Detta eftersom 
det innebär att den situationen innebär sådana allvarliga människorättskränkningar som kan utgöra 
förföljelse. Genom att hänvisa till att en kvinna inte riskerar förföljelse som kvinna eftersom hon har 
ett manligt nätverk blir hennes säkerhet villkorad av förekomsten av en privatperson. Det sker enligt vår 
erfarenhet ofta en sammanblandning mellan det manliga nätverkets funktion som stöd, och mer eller 
mindre outtalat, dess funktion som skydd mot förföljelse. Ett manligt nätverk kan dock inte rättsligt 
ersätta bristande myndighetsskydd. Det framgår tydligt av såväl skyddsgrundsdirektivet som utlän-
ningslagen att det endast är stater är myndigheter som har ansvaret att erbjuda skydd mot förföljelse.
Mot bakgrund av ovanstående är det enligt vår mening anmärkningsvärt att utredningarna av och 
bedömningarna av förekomsten av det manliga nätverket var så bristfälliga. Migrationsverket måste 
betydligt mer noggrant utreda om de släktingar som kvinnan eventuellt har i hemlandet har vilja och 
förmåga att erbjuda stöd och inte kommer att utgöra en del av hotbilden.251 Det manliga nätverket kan 
vara en del av det strukturella förtryck och den förföljelse som kvinnan riskerar. Det är vidare ur ett 
jämställdhetsperspektiv problematiskt att kvinnor förutsätts underordna sig manliga släktingar för att 
undvika att utsättas för behandling som kan utgöra förföljelse. 

250 Emma Asplund och Sofie Sjöqvist, Manligt nätverk, Uppsala universitets människorättsklinik, 2019, s.8.
251 Det bör naturligtvis framhållas att besluten och domarna som rörde kvinnor från Afghanistan fattades innan talibanernas 
maktövertagande sommaren 2021. 
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5.4  Alternativt skyddsbehov

Rekvisiten för bedömningen avseende alternativt skyddsbehövande framgår i avsnitt 3.4.1 Till skillnad 
från flyktingdefinitionen krävs inte ett orsakssamband mellan det den sökande riskerar och exempelvis 
en bidragande orsak som går att hänföras till tillhörighet till viss samhällsgrupp eller politisk eller religiös 
uppfattning. Bestämmelsen överlappar i viss mån flyktingbestämmelsen. I fall då båda paragraferna är 
tillämpliga i ett ärende ska flyktingbestämmelsen ha företräde. I situationer av väpnad konflikt i ett visst 
land är det ytterst sällan som Migrationsverket bedömer att precis alla som kommer från det aktuella 
landet är i behov av skydd. Det är en individuell bedömning som görs. Ju mer omfattande våldet är, 
desto lägre krav ska dock ställas på att den enskilde måste göra sannolikt att det finns en personlig risk 
för att just hen riskerar att skadas eller drabbas av våldet.252

För att alla ska ges lika förutsättningar till uppehållstillstånd som skydds-behövande, oavsett kön, är det 
viktigt att anlägga ett genusperspektiv. Det innebär exempelvis att inkludera olika former av mäns våld 
mot kvinnor och grov könsdiskriminering i förbudet mot tortyr eller omänsklig förnedrande behandling 
eller bestraffning, för att säkerställa att kvinnors erfarenheter beaktas likväl som mäns. Det innebär också 
att analysera risken för hot i samband med väpnade konflikter ur ett genusperspektiv.253 Vid bedöm-
ningen av vad en kvinna riskerar vid ett återvändande, kopplat till en konfliktsituation, ingår att bedöma 
om det finns en säker resväg för kvinnan till hemorten. Migrationsöverdomstolen har klargjort att när 
man bedömer en asylsökandens skyddsbehov kan även frågan om det går att resa säkert till hemorten 
eller annan säker plats i hemlandet aktualiseras, eller om det kan sägas uppstå ett skyddsbehov på resan 
hem.254 Denna prövning måste göras med hänsyn till den sökandes individuella omständigheter samt 
aktuell och relevant landinformation. Migrationsverket har publicerat ett rättsligt ställningstagande till 
vägledning för handläggare och beslutsfattare vid denna bedömning.255 En resväg som inte är säker kan 
medföra skyddsbehov. Riskerna i samband med resan ska därför bedömas i enlighet med 4 kap. 1 och 2 
§§ utlänningslagen. Det rättsliga ställningstagandet framhåller att barn utan vårdnadshavare och ensamma 
kvinnor i en del fall behöver eskort av vuxen eller manlig person för att kunna resa i vissa länder. Ett 
barn eller en kvinna kan vara skyddsbehövande om personen måste färdas ensam, men bedömas vara 
utan skyddsbehov om personen har tillgång till eskort. Det kan därför vara av betydelse att utreda och 
bedöma förekomsten av sådan eskort.

5.4.1  Observationer

Ingen av kvinnorna i de analyserade ärendena beviljades uppehållstillstånd som alternativt skyddsbehö-
vande. I fem ärenden skedde en sammantagen bedömning av skyddsbehovet under gemensam rubrik 
(bedömning av din rätt till skydd som flykting och alternativt skyddsbehövande).256 Till skillnad från vad som var 

252 Se EG-domstolens avgörande i mål C-465/07 Elgafaji.
253 Maria Bexelius, Asylrätt, kön och politik - en handbok för jämställdhet och kvinnors rättigheter, 2008.
254 MIG 2019:14
255 Bedömning av säker resväg i asylärenden, RS/023/2021.
256 Ärende 27, Ärende 23, Ärende 1, Ärende 10, Ärende 22
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fallet vid bedömningarna om en kvinna var att betrakta som flykting redovisades ofta landinforma-
tion mer utförligt under bedömningarna om den sökande uppfyllde rekvisiten för att vara alternativt 
skyddsbehövande. 

Risk för tortyr eller annan omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning
Även om landinformation redovisades mer utförligt under denna bedömning, till skillnad från under 
flyktingparagrafen, var i majoriteten av ärendena motiveringarna relaterat till den enskilda kvinnans 
situation mycket kortfattade. Migrationsverket hänvisade i stor utsträckning till den bedömning som 
gjorts under flyktingparagrafen. Där kvinnan inte ansågs ha gjort förföljelse på grund av kön sannolik 
ansågs hon inte heller gjort sannolikt att det fanns en konkret och individuell hotbild som innebar att 
hon riskerade att utsättas för skyddsgrundande behandling.257 Som exempel kan tas följande: Efter att 
ny prövning beviljas en kvinna med väldokumenterad psykisk ohälsa och där erfarenheter av tidigare 
fysiskt och sexuellt våld inte ifrågasattes angav Migrationsverket i sitt beslut att man vägt in situationer 
för kvinnor men att man funnit att hon inte gjort sannolikt att hon riskerade skyddsgrundande behand-
ling i paragrafens mening. Det framgick dock inte vilka avvägningar som gjorts.258 I ett familjebeslut 
ansågs mannen inte ha gjort sannolikt att han riskerade att straffas av myndigheterna för att han träffat 
en kvinna och de fått barn utan att vara gifta. Migrationsverket bedömde att det inte förelåg grundad 
anledning att anta att han riskerade behandling som medförde att han var alternativt skyddsbehövande 
av denna anledning. Denna bedömning föreföll baserad på att biträdet argumenterat för detta rörande 
mannen, men inte för kvinnan. Motsvarande bedömning gjordes inte för kvinnan.259

Risk att skadas på grund av säkerhetssituationen
Flera beslut innehöll förhållandevis långa motiveringar till varför Migrationsverket inte ansåg att kvinnan 
var att betrakta som alternativt skyddsbehövande med hänvisning till säkerhetssituationen. I två ärenden 
som rörde kvinnor som sökt tillsammans med sina respektive makar användes landinformation om 
kvinnors och religiösa minoriteters situation.260 Kvinnorna ansågs inte ha gjort sannolikt att de var särskilt 
utsatta på grund av sin religiösa tillhörighet. De ansågs inte heller ha gjort sannolikt att det fanns en 
hotbild kopplat till deras kön, och därför bedömde Migrationsverket att det inte fanns grundad anledning 
att anta risk för behandling som avses i paragrafen. Det fördes ett resonemang kring säkerhetssituationen 
och att den individuella risken att skadas inte behövde vara hög. Dock ansågs det inte föreligga något 
personligt hot. Migrationsverket resonerade även kring säker resväg. Eftersom kvinnorna i fråga skulle 
återvända med sina makar ansågs de inte särskilt utsatta som ensamma kvinnor. Även i flera familjers 
beslut var beslutsmotiveringen utförlig på liknande sätt.261 I ett ärende konstaterade Migrationsverket 
att kvinnor utan manligt nätverk utgjorde en riskgrupp, men då kvinnan skulle återvända med en manlig 

257 Ärende 31, Ärende 32, Ärende 35, Ärende 2, Ärende 37, Ärende 26
258 Ärende 2
259 Ärende 16
260 Ärende 28, Ärende 32
261 Ärende 16, Ärende 25, Ärende 36, Ärende 22
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släkting ansågs denna utgöra ett manligt nätverk vid hemkomsten.262 Kvinnan kunde inte betraktas som 
skyddsbehövande enbart på grund av tillhörighet till religiös minoritet och det hade enligt Migrations-
verket inte framkommit att hon tillhörde någon särskild riskgrupp som på grund av säkerhetsläget löpte 
risk att råka illa ut. Hon ansågs inte skyddsbehövande med anledning av personliga omständigheter, eller 
på grund av avsaknad av manligt nätverk. Migrationsverket redovisade i sitt beslut för vilka kategorier 
som är särskilt utsatta vid resor, såsom exempelvis kvinnor som saknar manligt nätverk. Den manliga 
släktingen bedömdes kunna utgöra eskort på resan. 

Med undantag för ärendena redovisade ovan var i majoriteten av ärendena motiveringen kring den 
enskilda kvinnans situation mycket kortfattad där det konstaterades att den sökande inte ansågs särskilt 
utsatt på grund av personliga omständigheter och inte ansågs vara skyddsbehövande på grund av säker-
hetsläget.263 Som framgår ovan, där kvinnan inte ansågs ha gjort förföljelse på grund av kön sannolik 
ansågs hon inte heller gjort sannolikt att det fanns en konkret och individuell hotbild som innebar att 
hon riskerade att utsättas för skyddsgrundande behandling. Vad gäller ärenden från Afghanistan där 
majoriteten av de sökande var hazarer hänvisades ofta till ovan nämnda avgörande från Europadomstolen, 
samt ett avgörande från Migrationsöverdomstolen,264 där domstolen bedömt att situationen för shiitiska 
hazarer är svår men inte sådan att hazarer generellt riskerar förföljelse. I några ärenden som rörde kvinnor 
från Somalia användes landinformation om säkerhetsläget och situationen för kvinnor. Det framhölls 
att det är en individuell bedömning som ska göras och att kvinnorna inte hade gjort sannolikt att det 
fanns en hotbild samt att de inte hade gjort sannolikt att de saknade manligt nätverk. 

Även i bedömningar kopplat till säkerhetssituationen hänvisade Migrationsverket i stor utsträckning 
explicit eller implicit till den bedömning som gjorts under flyktingparagrafen. Där kvinnan inte ansågs ha 
gjort förföljelse på grund av kön sannolik ansågs hon inte heller gjort sannolikt att det fanns en konkret 
och individuell hotbild som innebar att hon riskerade att utsättas för skyddsgrundande behandling. 

Som exempel kan tas följande ärenden: I ett ärende hade en kvinna fött ett barn i Sverige. Migrations-
verket gjorde bedömningen att hon inte hade gjort sannolikt att hon riskerade förföljelse på grund av 
sin religiösa tillhörighet eller att hon saknade manligt nätverk. Allmänna förhållanden för den religiösa 
minoriteten bedömdes som svåra men inte så svåra att de motiverade ett behov av skydd. Även om det 
bedömdes råda en inre väpnad konflikt i provinsen så bedömdes inte förhållandena vara sådana att alla 
och envar riskerade skyddsgrundande behandling. Hon hade inte gjort sannolikt att det fanns en personlig 
hotbild. Migrationsverket redovisade därefter för den praktiska möjligheten för henne att resa hem. Det 
framgick inte av beslutet att en bedömning av situationen för en ogift kvinna som återvänder med ett 
litet barn och konsekvenser av detta hade gjorts.265 I ett ärende som rörde en kvinna som åberopat att 
hon konverterat, att det fanns en hotbild från myndigheterna samt att hon var en ensam kvinna utan 
manligt nätverk, konstaterades att eftersom hon bedömts inte ha individuella skyddsbehov (underför-

262 Ärende 39
263 Exempel på mkt kortfattad motivering enligt ovan: Ärende 40, Ärende 35, Ärende 32, Ärende 25, Ärende 20
264 MIG 2017:6
265 Ärende 18
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stått; hänvisningen till bedömningen under flyktingparagrafen) gick Migrationsverket vidare till att pröva 
skyddsbehov på grund av säkerhetsläget. Det rådde inre väpnad konflikt i hemprovinsen men kvinnan 
bedömdes inte på grund av personliga omständigheter tillhöra en sådan riskgrupp som mot bakgrund 
av säkerhetssituationen löpte en allvarlig och personlig risk.266 Tillgången till och förekomst av manligt 
nätverk tillmättes som framgår av redovisningen ovan i majoriteten av ärendena även stor betydelse vid 
bedömningen om kvinnan var att betrakta som skyddsbehövande på grund av säkerhetsläget. 

Bedömning av säker resväg 
Vid bedömningen av en kvinnas skyddsbehov måste möjligheten för henne att resa hem säkert bedömas. 
Denna prövning ska göras med beaktande av kvinnans individuella omständigheter samt aktuell och 
relevant landinformation. I endast ett av ärendena prövades säker resväg under flyktingparagrafen. I 
ett ärende angavs i beslutet att bedömning av säker resväg inte kunde göras då kvinnan inte gjort sin 
hemvist sannolik utan skyddsbehov prövades mot hela landet.267 I ett annat ärende bedömdes enbart 
skyddsbehov mot första ledet i paragrafen (4 kap.2 §), det vill säga risken för tortyr, omänsklig och 
förnedrande behandling m.m. Det kan antas bero på att hon inte ansågs ha gjort hemvist sannolik, 
enligt resonemanget i det tidigare ärendet - men detta framgick inte av beslutet.268 

Det manliga nätverket hade betydelse vid bedömningen av säker resväg. Där kvinnan skulle resa hem 
med manlig familjemedlem bedömdes resvägen vara säker.269 Som exempel kan anges följande: En kvinna 
hade inte gjort hotbild från sin make sannolik. Situationen i hemprovinsen bedömdes uppnå kraven på 
väpnad konflikt, men situationen bedömdes inte vara så att alla och envar riskerar skyddsgrundande 
behandling. Migrationsverket konstaterade vad avser bedömning av säkerhetsincidenter längs resvägen 
att dessa inte var sådana att resvägen generellt kunde anses osäker. Även om kvinnan som tillhörandes 
en etnisk och religiös minoritet tillhörde en utsatt grupp var det inte tillräckligt för att hon skulle anses 
löpa skyddsgrundande behandling längs resvägen. Då hon därtill hade sällskap av ett manligt nätverk (i 
form av maken) bedömdes hon kunna återvända säkert.270 Om kvinnan inte fanns ha gjort sannolikt att 
hon saknade manligt nätverk hade hon inte heller gjort sannolikt att det manliga nätverket inte skulle 
kunna möta henne och resa hem till hemorten. 

I ett ärende skulle en kvinna resa genom delar av landet, där det av landinformation framgick att vid 
de vägspärrar som inte kontrollerades av en milisgrupp kunde passagerare utsättas för övergrepp och 
flickor och kvinnor riskerade att utsättas för våldtäkt. Migrationsverket beskrev vidare att det var riskfyllt 
att resa landvägen i dessa delar. Men, man hänvisade till landinformation till stöd för att personer 
dock företog denna resa ”efter noggrant övervägande om risken kontra nödvändigheten”. Med beaktande av att 
kvinnan ansågs ha åtminstone en nära släkting på hennes hemort som kunde möta henne i huvudstaden 
bedömde Migrationsverket att det inte hade framkommit något som gjorde att det fanns anledning att 

266 Ärende 13
267 Ärende 16
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anta att hon skulle löpa en allvarlig och personlig risk att skadas under resan till hemorten. Resvägen 
var inte skyddsgrundande och hon kunde inte få uppehållstillstånd enbart på den grunden.271 I ett annat 
ärende som rörde en ensam kvinna med små barn ansågs kvinnan inte ha lämnat tillförlitliga uppgifter 
om hotbild eller avsaknad av adekvat manligt nätverk, bland annat i form av ingift manlig släkting 
och halvbror. I beslutet angavs att hon förväntades ha ett manligt nätverk som kunde möta familjen i 
huvudstaden och resa hem till hemorten.272 

En kvinna hade åberopat att hon riskerade förföljelse på grund av etnicitet och religiös tillhörighet, samt 
på grund av kön i egenskap av ensam kvinna utan manligt nätverk.273 Migrationsverket konstaterade 
följande under rubriken ”bedömning av din rätt till skydd som alternativt skyddsbehövande”: 

”Vad avser bedömningen av säker resväg konstaterar Migrationsverket att det förekommer 
vägbomber och attacker, men att förhållandena på resvägen inte är av sådan art och omfattning 
att alla och envar som reser längs med vägarna riskerar att utsättas för skyddsgrundande behand-
ling. Det har inte framkommit något i ditt ärende som tyder på att du skulle vara av intresse för 
någon på resvägen”. 

Det är oklart vad, utöver tillhörighet till flera riskgrupper, som krävdes för att kvinnan skulle kunna 
visa att hon var ”av intresse för någon på resvägen”. I ett annat ärende konstaterade Migrationsverket 
att tillfälliga säkerhetsproblem utefter resvägen inte tillmättes samma vikt vid skyddsprövningen som 
ett skiftande säkerhetsläge vid slutdestinationen. Enligt beslutsmotiveringen fanns det inte något som 
tyder på att kvinnan skulle vara särskilt utsatt under resvägen eller att det skulle vara problematiskt för 
kvinnan att resa då hon bedöms ha manligt nätverk.274 Bedömningen att kvinnan hade släktingar som 
skulle kunna möta henne och eskortera henne till hemorten byggde ibland på antaganden.275 Som exempel 
skrev Migrationsverket i ett beslut att en kvinna förväntades ha ett manligt nätverk som kan möta familjen 
i huvudstaden och resa hem till hemorten,276 eller att eftersom en kvinna ansågs ha åtminstone en nära 
släkting som skulle kunna möta henne i huvudstaden hade det inte framkommit något som gjorde att det 
fanns anledning att anta att hon skulle löpa en allvarlig och personlig risk för att skadas under resan.277

5.4.2  Asylrättscentrums kommentarer

Till skillnad från bedömningen under flyktingparagrafen citerades landinformation mer utförligt under 
bedömningarna om den sökande uppfyllde rekvisiten för att vara alternativt skyddsbehövande. Några 
beslut innehöll förhållandevis långa motiveringar till varför Migrationsverket inte ansåg att kvinnan 
var att betrakta som alternativt skyddsbehövande där landinformation om kvinnors och religiösa 

271 Ärende 19
272 Ärende 23
273 Ärende 35
274 Ärende 9
275 Ärende 26
276 Ärende 23
277 Ärende 19
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minoriteters situation användes. Migrationsverket resonerade även kring säker resväg. Eftersom 
kvinnorna i fråga skulle återvända med sina makar ansågs de inte särskilt utsatta som ensamma 
kvinnor. I majoriteten av ärendena var dock motiveringarna rörande den individuella kvinnans 
situation mycket kortfattade. Där landinformation framhöll att vissa grupper är särskilt utsatta fick 
detta inte genomslag i bedömningen för den individuella kvinnan. Migrationsverket hänvisade ofta 
till den bedömning som gjorts under flyktingparagrafen. Där kvinnan inte ansågs ha gjort förföljelse 
på grund av kön sannolikt ansågs hon inte heller gjort sannolikt att det fanns en konkret och indivi-
duell hotbild som innebar att hon riskerade att utsättas för skyddsgrundande behandling. Där det 
resonerades kring att kvinnor tillhörde flera utsatta grupper och att den individuella risken att skadas 
inte behövde vara hög ställdes ändå höga krav på att kvinnan skulle göra sannolikt ett personligt hot. 
För att anses vara flykting krävs att den sökande har en välgrundad fruktan för förföljelse och att denna 
förföljelse har en koppling till någon av konventionsgrunderna. Vid bedömningen av om en kvinna 
uppfyller rekvisiten för att vara alternativt skyddsbehövande ska det bedömas om det finns grundad 
anledning att anta risk för illabehandling, vilket anförs vara ett lägre ställt krav än uttrycket välgrundad 
fruktan. Det krävs inte heller något orsakssamband. Redovisningen för hur bedömningen hade gjorts 
i förhållande till kriterierna i 4 kap. 1 § respektive 4 kap. 2 § utlänningslagen var därmed bristfällig.278 
Ju högre konfliktnivå, desto lägre ställt krav på att behöva visa personligt hot.

För att alla ska ges lika förutsättningar till uppehållstillstånd som skyddsbehövande, oavsett kön, är det 
viktigt att anlägga ett genusperspektiv. Det innebär också att analysera risken för hot i samband med 
väpnade konflikter ur ett genusperspektiv. I de fall där kvinnan inte ansågs ha gjort sannolikt att hon 
riskerade förföljelse enbart på grund av kön, på grund av sin etnicitet eller på grund av sin religiösa 
tillhörighet så saknades en sammantagen bedömning av dessa kombinerade utsattheter och hur detta 
skulle påverka risken för den individuella kvinnan vid ett återsändande.279 Det saknades dessutom, 
i dessa fall, en bedömning som tog i beaktning väldokumenterad psykisk ohälsa vilket ytterligare 
förstärkte kvinnans sårbarhet, kopplat till den rådande säkerhetssituationen där det i majoriteten av 
ärenden rörde sig om ett återvändande till en inre väpnad konflikt. 

Tillgången till och förekomsten av manligt nätverk var av stor betydelse vid bedömningen om kvinnan 
var skyddsbehövande på grund av säkerhetsläget. Oavsett situationen för kvinnor i väpnade konflikter 
förefaller det manliga nätverket i sig ha inneburit att Migrationsverket inte resonerade vidare kring 
vad kvinnan kunde riskera att utsättas för. Om kvinnan inte hade gjort sannolikt att hon saknade 
manligt nätverk i hemlandet ansågs hon inte heller ha gjort sannolikt att de män som utgjorde det 
manliga nätverket inte skulle kunna möta henne och resa med henne hem till hemorten. Detta är 
mycket problematiskt med hänvisning till vad som framförts ovan angående manligt nätverk (avsnitt 
5.3.4). Hänvisning till förekomst av en potentiell manlig eskort innebär att riskerna för kvinnan, som i 
många fall även tillhörde en etniskt och religiöst utsatt grupp, förringades. Skyddet gjordes avhängigt 
en privatperson. Eftersom vi som framgår ovan har funnit att utredningar av och bedömningar av 

278 Ärende 26, Ärende 17, Ärende 13, Ärende 31, Ärende 18, Ärende 40, Ärende 19
279 Det poängteras att en förföljelsegrund endast behöver utgöra en relevant faktor som bidrar till förföljelsen, och alltså inte utgöra den 
enda eller ens den dominerande anledningen, se ovan under avsnitt 5.3 angående flyktingskapsbedömningen. 
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förekomst av manligt nätverk ofta var summariska och otillräckligt utredda, är det naturligtvis proble-
matiskt att hänvisa till ett antagande om dessa personers vilja och/eller förmåga att agera eskort vilket 
dessutom ofta innebär att företa en mycket farlig resa för den enskilde för att möta upp kvinnan. 
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6. Migrationsdomstolarna

Som framförts inledningsvis har vi framför allt fokuserat på handläggningen hos Migrationsverket. I 
följande avsnitt kommer vi att redogöra för den mer kortfattade analysen av handläggningen i domsto-
larna. Vi har som framgår i inledningen totalt analyserat 41 ärenden. Anledningen till att vi hade färre 
domar än beslut i vårt underlag är att ett ärende överklagats för sent till migrationsdomstolen,280 samt 
för att en kvinna beviljades flyktingstatusförklaring av Migrationsverket efter att domstolen återför-
visat ärendet. Domarna kommer från samtliga fyra migrationsdomstolar. Inget av ärendena beviljades 
prövningstillstånd i Migrationsöverdomstolen. 

Avsnittet disponeras genom att vi först redogör kortfattat för det rättsliga ramverket. Vi har därefter 
lyft fram sammanfattande observationer i de domar vi har tagit del av. Vi kommenterar därefter våra 
observationer, och vad vi identifierat varit bra eller problematiskt. 

6.1  Utredningsskyldighet

6.1.1  Handläggning i domstol 

Domstolen har liksom Migrationsverket en utredningsskyldighet. Detta framgår av 8 § förvaltningspro-
cesslagen (1971:291) och innebär att domstolen har att se till att ärendet är tillräckligt utrett. Detta kan 
ske genom att domstolen själv tar in material, till exempel landinformation eller förelägger parterna att 
inkomma med kompletterande yttranden eller bevisning. Där ett ärende inte är färdigutrett, exempelvis 
för att det har tillkommit en ny omständighet som behöver utredas av den första instansen, det vill 
säga Migrationsverket, kan domstolen återförvisa ärendet. I andra fall kan domstolen besluta om att 
omständigheter kan utvecklas under en muntlig förhandling i domstolen. 

I två ärenden hade migrationsdomstolen, då nya skäl och behov av nytt biträde framförts, förordnat 
eget offentligt biträde åt kvinnan och återförvisat ärendena till Migrationsverket.

6.1.2  Muntlig förhandling

Som huvudregel är processen i domstolen skriftlig. Domstolen kan dock hålla muntlig förhandling när 
det kan antas vara till fördel för utredningen. En muntlig förhandling ska även hållas om den sökande i 
målet begär det, om förhandlingen inte är obehövlig och inte heller särskilda skäl talar däremot. Detta 
framgår av 16 kap. 5 § utlänningslagen. I förarbetena till utlänningslagen understryks att det är viktigt att 
det finns möjligheter till att muntlig förhandling hålls, särskilt i mål som rör den sökandes trovärdighet 
det vill säga vid tillförlitlighetsbedömningen. Det framhålls att muntlig förhandling kan bidra till att 

280 Ärende 23. Det noteras att ett annat ärende överklagades för sent till Migrationsöverdomstolen. 
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reda ut missförstånd i olika avseenden och dessutom medföra att den enskilde, på ett mer direkt sätt, 
upplever att hen kommit till tals i processen. Muntlig förhandling uppges även vara en viktig åtgärd för 
att öka kravet på öppenhet i asylprocessen. Ambitionen att möjliggöra att muntlig förhandling hålls ska 
emellertid vägas mot kravet på en snabb handläggning.281 

Migrationsöverdomstolen har i två avgöranden behandlat frågan om när muntlig förhandling bör hållas. 
I avgörandet MIG 2009:30 uttalade Migrationsöverdomstolen att behovet av muntlig förhandling är 
särskilt framträdande i mål som rör avvisning eller utvisning av en utlänning som ansöker om uppehålls-
tillstånd på grund av uppgivet flyktingskap eller såsom skyddsbehövande i övrigt och där en bedömning 
av trovärdigheten i den lämnade berättelsen har omedelbar betydelse för frågan om uppehållstillstånd. 
I sådana fall torde utrymmet för att inte hålla muntlig förhandling, när sådan begärts av utlänningen, 
vara mycket begränsat. Är det å andra sidan på det sättet att innehållet i de åberopade uppgifterna är 
sådant att det framstår som klart att dessa inte överensstämmer med verkligheten behöver inte någon 
muntlig förhandling hållas, trots att utlänningen begärt detta. I MIG 2017:9 aktualiserades frågan om 
tillräcklighet respektive trovärdighet och tillförlitlighet. Migrationsöverdomstolen framhåller i detta mål 
att för att kunna konstatera att anförda skyddsskäl inte är tillräckliga krävs att skälen, oavsett tillförlit-
ligheten av den sökandes berättelse, inte kan anses innebära en risk för skyddsgrundande behandling. 
I aktuellt mål hade Migrationsverket avslagit den klagandes ansökan efter att verket bedömt att hans 
uppgifter om hot från en milis respektive IS inte var trovärdiga eller tillförlitliga. Migrationsdomstolen 
hade däremot bedömt att hans uppgifter inte var tillräckliga för att kunna grunda rätt till skydd. Därefter 
hade domstolen fört ett resonemang om varför uppgifterna inte var tillräckliga som, enligt Migrations-
överdomstolens uppfattning, innebar att migrationsdomstolen egentligen gjort en bedömning av om 
uppgifterna var tillförlitliga. En muntlig förhandling kunde inte anses ha varit obehövlig hos migra-
tionsdomstolen, och målet återförvisades.

6.1.3  Observationer

I majoriteten av ärendena hade det hållits muntliga förhandlingar. I fem ärenden beviljades inte muntlig 
förhandling.282 I ett av dessa ärenden bedömde migrationsdomstolen, till skillnad från Migrationsverket, 
att det inte fanns skäl att ifrågasätta att kvinnan kidnappats på grund av sin religiösa tillhörighet.283 Dock 
bedömde domstolen att det inte hade gjorts sannolikt att det vid en framåtsyftande bedömning fanns en 
hotbild mot henne. Kvinnan hade fött ett barn i Sverige. Domstolen konstaterade att det fanns fråge-
tecken kring att fadern till barnet var okänd. Hon hade därutöver lämnat olika uppgifter om släktingar i 
hemlandet och ansågs inte ha gjort avsaknad av manligt nätverk sannolikt. Domstolen konstaterade att 
situationen för en ensam kvinna och ensamma mödrar är svår i det aktuella landet men att det generellt 
inte kunde ge upphov till skyddsbehov. Mot bakgrund av detta och i avsaknad av konkreta omständig-
heter avseende någon hotbild på grund av heder ansågs hon inte ha gjort sannolikt att hon riskerade 
skyddsgrundande behandling på grund av att hon fött barn i Sverige.

281 Se Ny instans- och processordning i utlännings- och medborgarskapsärenden; prop. 2004/05:170 s. 130, samt MIG 2009:30 och MIG 2017:9.
282 Ärende 25, Ärende 2 Ärende 18, Ärende 24, Ärende 4
283 Ärende 18
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En annan kvinna uppgav som asylskäl att hon kidnappats, gifts bort med tvång och våldtagits.284 
Biträdet yrkade i överklagandet på återförvisning för att Migrationsverket anfördes ha brustit i 
utredning av såväl skyddsskälen, som i utredning av manligt nätverk. Migrationsdomstolen avslog 
yrkandet om återförvisning och om muntlig förhandling. Domstolen ansåg att eftersom Migrations-
verket hade hållit två utredningar och kvinnan haft offentligt biträde till hjälp var ärendet så utrett 
som dess beskaffenhet krävde. Migrationsdomstolen fokuserade i domen på de tillförlitlighetsbrister 
Migrationsverket hade identifierat och ansåg att det fanns anledning att ifrågasätta asylberättelsen. 
Sammantaget ansåg domstolen att kvinnan inte hade gjort sannolikt att hon saknade manligt nätverk. 
Hon uppfyllde inte förutsättningar att få skydd och kunde därför inte förklaras ha skyddsstatus. 

I ett annat ärende lade migrationsdomstolen kvinnans berättelse till grund för bedömningen men 
framhöll att det fanns oklarheter kring vissa omständigheter. Kvinnan hade anfört att hon var särskilt 
utsatt som kvinna utan manligt nätverk och att det fanns ett hot från en milisgrupp. Det offentliga 
biträdet hade även lyft frågan om risk för förnyad könsstympning, dock hade detta vare sig utretts 
av Migrationsverket eller utvecklats av biträdet. Domstolen lade kvinnans asylberättelse till grund för 
sin bedömning, men noterade därefter att ”det inte kunde anses utrett” att de som uppsökte dem var 
milisgruppen, och männens ageranden överensstämde enligt domstolens bedömning inte helt med 
vad som framgick i landinformation. Det var även oklart vilken makt milisgruppen hade på hennes 
hemort. Uppgiften att de dödat hennes pappa byggde enligt domstolens bedömning på tredjehand-
suppgifter och kunde inte godtas. Åberopad risk för tvångsäktenskap byggde enligt domstolen på 
kvinnans egna spekulationer. Vidare framstod det oklart var hennes familj befann sig. Bortsett från 
detta bedömdes hon ha ett manligt nätverk i form av en manlig släkting och domstolen bedömde 
att hon även borde kunna få hjälp och stöd av andra medlemmar i sin klan. Kvinnan ansågs därmed 
inte ha gjort sannolikt att hon saknade manligt nätverk. Det hade enligt domstolen inte kommit 
fram konkreta uppgifter för att hon åter skulle utsättas för könsstympning. Kvinnan ansågs inte ha 
gjort sannolikt att hon var i behov av internationellt skydd.285 I ytterligare ett ärende hade en familj 
åberopat risk för tvångsäktenskap för en dotter då en manlig släkting lovat bort henne som betalning 
för en spelskuld.286 Migrationsverket hade avslagit på grund av brister i tillförlitlighet i uppgifterna. 
Migrationsdomstolen avslog yrkandet om muntlig förhandling och anförde att de skäl som familjen 
redogjort för inte var tillräckliga då släktingen numera avlidit. Hotbild från övriga, däribland den 
man som dottern lovats bort till, bedömdes grunda sig på andrahandsuppgifter och det bedömdes 
inte ha framkommit konkreta uppgifter om hotbild. Eftersom domstolen bedömt att skälen inte var 
tillräckliga fanns det ingen anledning att bedöma trovärdigheten i familjens berättelse. I ett ärende 
där ny prövning beviljats skrev migrationsdomstolen att man starkt ifrågasatte kvinnans uppgifter 
och ansåg att det handlade om upptrappning. Yrkande om muntlig förhandling avslogs. Domstolen 
anförde att uppgifternas bristande tillförlighet inte kunde läkas vid en muntlig förhandling, och 
hänvisade till ovan nämnda avgörande MIG 2009:30.287

284 Ärende 19
285 Ärende 26
286 Ärende 25
287 Ärende 2
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6.1.4  Asylrättscentrums kommentarer

Som framgår ovan är förfarandet i domstol som huvudregel skriftligt, men domstolen kan hålla muntlig 
förhandling när det kan antas vara till fördel för utredningen, och en sådan ska hållas om den sökande 
i målet begär det, om förhandlingen inte är obehövlig och inte heller särskilda skäl talar däremot. I 
åtminstone tre av de fem ärenden där muntlig förhandling inte hölls (redovisade ovan) borde sådan 
enligt vår mening ha hållits. I det ena ärendet då biträdet yrkat på återförvisning på grund av bristande 
utredning på Migrationsverket och då domstolen i ärendet fokuserade på de tillförlitlighetsbrister 
Migrationsverket hade identifierat.288 I det andra ärendet nekades kvinnan muntlig förhandling, trots 
kvarstående oklarheter av betydelse, inte minst avseende risk för förnyad könsstympning.289 I det tredje 
ärendet fann domstolen att det fanns oklarheter kring omständigheterna att kvinnan fött ett barn i 
Sverige samt att hon lämnat olika uppgifter om släktingar i hemlandet.290 Domstolen skrev att oavsett 
ovan nämnda tillförlitlighetsbrister bedömde domstolen inte att den generella situationen för ensamma 
kvinnor i landet motiverade ett behov av skydd. Det är dock en bedömning av den individuella kvinnans 
situation som måste göras. Om muntlig förhandling hade hållits hade kvinnan beretts möjlighet att 
bemöta de oklarheter som domstolen fann förelåg och som får anses ha varit av avgörande betydelse 
för den framåtsyftande riskbedömningen. 

6.2  Flyktingskapsbedömningen 

Som framgår i avsnitt 4 är det en framåtsyftande bedömning av vad den asylsökande i fråga riskerar 
vid ett återvändande som ska göras. Bedömningen baseras på om den sökande gjort sitt skyddsbehov 
sannolikt genom sin berättelse, den eventuella skriftliga bevisning som finns, och med beaktande av 
personliga omständigheter och omständigheterna i hemlandet. Om det den sökande berättar inte 
bedöms tillräckligt för att skyddsbehov ska anses föreligga behöver domstolen inte gå vidare och pröva 
tillförlitligheten i uppgifterna. Det fråntar dock inte domstolens utredningsskyldighet. Som framgår 
ovan har Migrationsöverdomstolen slagit fast att för att kunna konstatera att anförda skyddsskäl inte är 
tillräckliga krävs att skälen, oavsett tillförlitligheten av den sökandes berättelse, inte kan anses innebära 
en risk för skyddsgrundande behandling.291

6.2.1  Observationer
Värdering av skriftlig bevisning
Där skriftlig stödbevisning från hemlandet inlämnats i vissa ärenden värderades den genomgående 
vara av enkel beskaffenhet och bedömdes ha lågt bevisvärde. En inlämnad dom om äktenskapsskillnad 
från svensk domstol ansågs inte visa att en kvinnas avsikt att leva separerad från maken var genuin. I 

288 Ärende 19
289 Ärende 26
290 Ärende 18
291 MIG 2017:9
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ett ärende hade en kvinna som åberopat att hon flytt ett tvångsäktenskap inlämnat fotografier till stöd 
för skador på hennes kropp.292 Domstolen, som inte ifrågasatte att kvinnan hade skador på kroppen 
konstaterade att det inte enbart utifrån fotografierna gick att koppla skadorna till den anförda hotbilden. 
I ett ärende instämde domstolen i Migrationsverkets bedömning att inlämnad skriftlig bevisning, bland 
annat en polisanmälan, hade begränsat bevisvärde mot bakgrund av de omfattande trovärdighetsbris-
terna i kvinnans ärende.293

Bevisning i form av läkarintyg
Inlämnade läkarintyg ansågs i några ärenden till viss del kunna förklara uppfattade brister i berättelsen, 
men inte fullt ut för att kvinnan ifråga skulle medges bevislättnad för kvarstående oklarheter. I ett 
ärende hade intyg till stöd för att kvinnan diagnosticerats med PTSD inlämnats som bevisning för såväl 
psykisk ohälsa som förklaring till att hon hade svårt att lämna en kronologisk och sammanhängande 
berättelse.294 Även om migrationsdomstolen tillstod att kvinnans vaga och knapphändiga uppgifter till 
viss del kunde förklaras av hennes psykiska hälsotillstånd ansågs det sakna betydelse för bedömningen 
då ett stort antal uppgifter var andrahandsuppgifter eller spekulationer. I två ärenden hade tortyr – och 
traumautredning inlämnats som bevisning i samband med ansökan om verkställighetshinder. En av 
kvinnorna hade beviljats ny prövning, men erhöll sedermera ett avslagsbeslut av Migrationsverket.295 
Trots att domstolen inte ifrågasatte att kvinnan utsatts för illabehandling ifrågasätts nya uppgifter 
om omfattningen då dessa framkommit i ett senare skede. I det andra ärendet sökte kvinnan på nytt 
efter att utvisningsbeslutet hade preskriberats. Hennes hälsotillstånd anfördes vara kopplat till hennes 
skyddsbehov, men hälsotillståndet bedömdes enbart under synnerligen ömmande omständigheter.296

Bedömning av den muntliga utsagan
I flera ärenden konstaterade migrationsdomstolen uttryckligen att skälen inte var tillräckliga och att 
man därför inte bedömde trovärdigheten.297 Som exempel kan tas följande. En kvinna ansökte på nytt 
efter att utvisningsbeslut preskriberats och åberopade risk för könsrelaterad förföljelse i form av bland 
annat risk för tvångsäktenskap, förnyad könsstympning och social stigmatisering. Migrationsdomstolen 
hänvisade till att Migrationsverket och migrationsdomstolen tidigare bedömt att hon inte gjort sannolikt 
att hon saknade manligt nätverk eller klanbeskydd.298 Mot denna bakgrund var vad klaganden anfört inte 
tillräckligt för att hon skulle anses återvända som ensamstående kvinna. Sammantaget ansåg domstolen 
att vad som framkommit i målet inte var tillräckligt för att kvinnan skulle beviljas uppehållstillstånd som 
skyddsbehövande. I ett annat ärende hade en familj åberopat risk för tvångsäktenskap för en dotter då 
en manlig släkting lovat bort henne som betalning för en spelskuld.299 Migrationsverket hade avslagit 
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på grund av brister i tillförlitlighet i uppgifterna. Migrationsdomstolen avslog yrkandet om muntlig 
förhandling och anförde att de skäl som familjen redogjort för inte var tillräckliga då släktingen numera 
avlidit. Hotbild från övriga, däribland den man som dottern lovats bort till, bedömdes grunda sig på 
andrahandsuppgifter och det bedömdes inte ha framkommit konkreta uppgifter om hotbild. Eftersom 
domstolen bedömt att skälen inte var tillräckliga fanns det ingen anledning att bedöma trovärdigheten 
i familjens berättelse. 

Brister i tillförlitlighet
I majoriteten av ärendena avslogs överklagandena då kvinnans uppgifter bedömdes brista i tillför-
litlighet. De vanligaste bedömningarna avseende kvinnans uppgifter var att de ansågs vara vaga och 
odetaljerade.300 Ytterligare anfördes att uppgifter var baserade på andrahandsuppgifter301 eller tredje-
handsuppgifter.302 I flera ärenden ansågs berättelsen brista i tillförlitlighet då kvinnan ansågs ha lämnat 
motstridiga uppgifter.303 I flera ärenden, där omständigheter kommit fram sent i processen ansågs 
uppgifterna vara en upptrappning.304 Bedömningar avseende hotbild ansågs i flera ärenden bygga på 
antaganden och spekulationer,305 eller att det inte hade kommit fram konkreta omständigheter som 
talade för att det fanns en hotbild.306 

Följande ärenden kan tas som exempel. I ett ärende avslog domstolen överklagandet då man ansåg 
att kvinnans berättelse inte var trovärdig.307 Hon ansågs ha lämnat vaga och detaljfattiga uppgifter 
kring familjemedlemmars död och försvinnanden och bedömdes ha lämnat motstridiga uppgifter om 
händelseförlopp. Hennes förklaring till varför hon inte upptäckts av en milisgrupp ”hade inte övertygat 
domstolen”. Hon ansågs inte ha gjort sannolikt att hon saknade manligt nätverk och domstolen konsta-
terade i sin bedömning att kvinnan inte uppfyllde förutsättningarna för att få skydd i Sverige. Ytterligare 
en kvinna hade åberopat en hotbild från en milisgrupp. Domstolen skrev bland annat att det enligt 
domstolens bedömning var antaganden och spekulationer från kvinnans sida att milisgruppen skulle ha 
ett intresse av henne. Antaganden och spekulationer var inte tillräckligt för att bedöma att en uppgift 
var välgrundad.308 

I flera ärenden där kvinnan åberopat risk för tvångsäktenskap har domstolen bedömt att kvinnorna 
borde ha haft mer kunskap om det planerade tvångsäktenskapet och männen ifråga. Som exempel 
kan tas följande. En kvinna hade som asylskäl åberopat risk för tvångsäktenskap samt att hon i 
Sverige levde västerländskt och att hon skulle ha svårt att anpassa sig i hemlandet.309 Kvinnan hade 
även åberopat nya omständigheter relaterade till könsrelaterade asylskäl. Hon medgavs biträdesbyte 
av migrationsdomstolen, men yrkande om återförvisning till Migrationsverket på grund av dessa nya 
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omständigheter avslogs. Migrationsdomstolen fann att kvinnan lämnat mer ingående redogörelser 
för händelser och upplevelser under den muntliga förhandlingen, men bedömde att centrala delar av 
hennes berättelse fortfarande präglades av allmänt hållna uppgifter. Domstolen ansåg att hon borde 
ha mer kunskap om tvångsäktenskapet. Enligt domstolen fanns uppgifter som talade emot att de 
åberopade förövarna haft ett verkligt intresse av att tvinga henne till äktenskap eller döda henne, 
baserat bland annat på hur förövarna hade agerat. Hennes berättelse ansågs brista i tillförlitlighet i 
centrala delar. Hon hade sedan dess inte mottagit hot, och uppgiften om att de fortfarande skulle ha 
ett intresse av att gifta bort henne var enligt domstolen därmed obekräftade. I målet var ostridigt att 
kvinnor utan manligt nätverk riskerade skyddsgrundande behandling i hemlandet (se vidare nedan 
angående bedömningar relaterade till manligt nätverk). Kvinnan skulle dock återvända tillsammans 
med en manlig familjemedlem som var hennes manliga nätverk. Vad hon anfört som nya skäl och 
riskerna därtill var inte tillräckligt för att göra sannolikt att hon var i behov av skydd på denna grund 
och hon ansågs inte riskera förföljelse på grund av kön. 

Sent framkomna asylskäl
I tre ärenden framförde kvinnor nya skäl och behov av separat biträde i samband med överklagandet 
av avslagsbeslutet. De offentliga biträdena begärde sig entledigade av advokatetiska skäl och domstolen 
förordnade i dessa ärenden eget offentligt biträde åt kvinnan. Två av dessa ärenden återförvisades 
därutöver till Migrationsverket. I det ärende där domstolen inte återförvisade ärendet beviljades muntlig 
förhandling.310 

I flera ärenden har utvecklande av talan eller nya uppgifter som framförts under den muntliga förhand-
lingen311 eller skäl som kommit fram först i ett sent skede i asylprocessen ifrågasatts. Kvinnornas 
förklaringar, att man exempelvis inte kunnat eller vågat berätta på grund av skuld- och skamkänslor 
eller okunskap om sekretessregler (alternativt att man inte vågat lita på sekretessen då man sökt om asyl 
tillsammande med sin make) betraktades i flera mål som upptrappning.312 I ett ärende ansågs kvinnas 
berättelse om omfattningen av de övergrepp hon utsatts för och övriga omständigheter kring ett 
tvångsäktenskap inte vara tillförlitliga uppgifter då de lämnats först efter att Migrationsverket fattat ett 
avslagsbeslut. Domstolen skrev att kvinnan hade informerats om Migrationsverkets tystnadsplikt och 
vikten av att berätta om alla asylskäl. Hon hade även tillfrågats om hon berättat om alla asylskäl och 
då svarat jakande. Hennes förklaring kunde enligt domstolen inte läka tillförlitlighetsbristerna. Hotbild 
från myndigheter eller makes släkt bedömdes inte tillförlitliga då hon inte bedömdes ha gjort sannolikt 
att de visste om att hon separerat från maken. Mot bakgrund av att hon inte bedömts ha lämnat tillför-
litliga uppgifter om hotbild från släkt samt då det framkommit att hon hade fler släktingar än vad hon 
först berättat om ansåg domstolen att det fanns anledning att ifrågasätta uppgiften om att hon saknade 
manligt nätverk. Hon bedömdes inte vara en kvinna utan manligt nätverk och följaktligen inte heller 
riskera förföljelse på grund av kön.313 
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I ytterligare ett ärende bedömde domstolen att kvinnans berättelse avseende hotbilden från hennes 
make inte var tillförlitlig och trovärdig.314 Att hon först under muntlig förhandling berättat om vissa 
händelser ansågs inte ursäktligt utan bedömdes vara en upptrappning av hennes berättelse. Hennes 
förklaring om att uppgifterna var känsliga och att hon kände skuld och skam ansågs inte läka tillför-
litlighetsbristerna. Migrationsdomstolen hänvisade till landinformation där det framgick att kvinnor 
utan manligt nätverk var en mycket utsatt grupp i samhället och att det var flyktinggrundande i sig. 
Kvinnan hade dock inte gjort sannolikt att hon hade en hotbild från maken och därmed inte heller 
att hon saknade manligt nätverk. Hon var därmed inte heller flykting på denna grund. Säkerhetsläget 
var inte sådant att var och en riskerar att utsättas för urskillningslöst våld. Hon hade ett manligt 
nätverk och ansågs inte heller i övrigt vara särskilt utsatt. Kvinnan ansågs därför inte vara flykting 
eller alternativt skyddsbehövande. 

I ett ärende hade Migrationsverket av sekretesskäl förordnat separat biträde åt kvinnan.315 Domstolen 
konstaterade att inlämnad utredning om hälsotillstånd gav stöd åt hennes berättelse om erfarenheter 
av våld men att det inte kunde visa att det förelåg en hotbild mot henne. De nya uppgifterna hade 
framkommit först efter Migrationsverkets avslagsbeslut. Domstolen ansåg att hon borde ha berättat 
om uppgifterna tidigare då hon fått information om tystnadsplikten, att hon var skyldig att berätta 
om sina skyddsskäl, samt att hon haft ett eget offentligt biträde. Hon ansågs ha lämnat vaga och i 
viss mån motstridiga uppgifter. Hon ansågs även ha lämnat motstridiga uppgifter kring hur hotbilden 
mer konkret såg ut. Oavsett vad som hade hänt henne ansågs hon enligt domstolen i vart fall inte 
gjort sannolikt att det fanns en aktuell och konkret hotbild. 

En kvinna hade beviljats ny prövning, bland annat med stöd av en tortyr- och traumautredning.316 
Trots att domstolen inte ifrågasatte att hon utsatts för illabehandling, ifrågasattes nya uppgifter om 
omfattningen av det hon utsatts för, då dessa uppgifter framkommit i senare skede. Även med hänsyn 
till att det kunde vara svårt att berätta om sexuella övergrepp fann domstolen att hennes förklaring 
till varför hon inte tidigare berättat om vad hon utsatts för av en manlig släkting inte kunde godtas. 
Migrationsdomstolen skrev att man starkt ifrågasatte kvinnans uppgifter och ansåg att det handlade 
om upptrappning. 

I ett ärende fann domstolen att utredning om hälsotillstånd gav stöd åt kvinnans berättelse och att 
denna bedömdes delvis vara så detaljerad och sammanhängande som kunde förväntas vad gällde 
uppgiften om att hon utsatts för övergrepp. Domstolen tillstod att kvinnan visserligen inte kunde 
svara för någon annans handlande, men enligt domstolens bedömning framstod det ändå som anmärk-
ningsvärt hur den utpekade förövaren agerat.317 
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Bedömning av uppgifter om manligt nätverk
I flera domar konstaterade migrationsdomstolen att kvinnor utan manligt nätverk riskerade skydds-
grundande behandling och att som kvinna i Afghanistan ha en avsaknad av manligt nätverk bedömdes 
vara flyktinggrundande i sig. Förekomst av ett manligt nätverk fick därmed stor betydelse vid skydds-
bedömningen. 

Migrationsdomstolen framhöll i en dom särskilt att det var kvinnan som hade att göra sannolikt att hon 
saknade manligt nätverk. I detta ärende hade biträdet yrkat på återförvisning med hänvisning till att 
Migrationsverket brustit i sitt utredningsansvar, bland annat genom att inte utreda om utpekad manlig 
släkting var villig och hade möjlighet att möta henne i huvudstaden.318 Migrationsdomstolen ansåg att 
ärendet var så utrett som dess beskaffenhet krävde och att det inte fanns skäl att återförvisa. Det betydde 
att domstolen också ansåg att verket hade utrett, i den mån det går, förutsättningarna för kvinnan att 
återvända till hemorten. Domstolen framhöll att det var kvinnan som hade att göra sannolikt att hon 
var i behov av skydd och i detta ingick att göra sannolikt att hon saknade det manliga nätverk som hon 
behövde för att ta sig till hemorten. Domstolen avslog även yrkande om muntlig förhandling. 

I flera ärenden bedömdes kvinnor inte ha gjort sannolikt att de hade en hotbild från sina respektive 
makar. De ansågs därmed inte vara utan manligt nätverk och därmed inte vara flyktingar på denna 
grund. Som exempel kan tas följande ärenden. En kvinna bedömdes inte ha gjort sannolikt att hon 
hade en hotbild från sin make till följd av en utomäktenskaplig relation.319 Att hon först under muntlig 
förhandling berättat om vissa händelser ansågs inte ursäktligt, utan bedömdes vara en upptrappning 
av hennes berättelse. Hennes förklaring om att uppgifterna var känsliga och att hon kände skuld och 
skam ansågs inte läka tillförlitlighetsbristerna. Att hon som ensam kvinna skulle ha lyckats ordna med 
sin flykt ansågs av domstolen inte heller överensstämma med landinformation. Hon ansågs mot denna 
bakgrund inte ha gjort sannolikt att hon saknade manligt nätverk och ansågs därmed inte vara flykting 
på denna grund. I ett annat ärende bedömdes kvinnan inte ha visat genuin avsikt att lämna sin make. 
Då hon alltjämt levde med maken i Sverige ansåg inte domstolen att hon gjort sannolikt att hon skulle 
sakna ett manligt nätverk.320 I ett ärende där kvinnan åberopat etnicitet, konvertering samt att hon skiljt 
sig från maken i Sverige och inte vill leva under det förtryck som råder för kvinnor i hemlandet då 
hon vill utbilda sig och arbeta prövades förföljelsegrunderna etnicitet och religion separat. Situationen 
för henne som kvinna redovisades under rubriken manligt nätverk. Hotbilden från make ansågs inte 
ha gjorts sannolik på grund av tidigare uppgifter om att maken lämnat henne för att hon och barnen 
skulle få uppehållstillstånd samt då ingen bevisning inkommit. Hon ansågs inte ha gjort sannolikt att 
hon hade en genuin avsikt att skiljas från sin make. Hennes uppgifter om att hon skulle sakna manligt 
nätverk bedömdes som icke trovärdiga och därmed ansågs hon inte ha gjort sannolikt att hon riskerade 
skyddsgrundande behandling på grund av avsaknad av manligt nätverk.321
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I ett ärende ansågs det ostridigt att kvinnan separerat från sin make. Maken bedömdes därför inte kunna 
utgöra manligt nätverk.322 Migrationsdomstolen ansåg dock, mot bakgrund av att det hade framkommit 
att hon hade mer släktingar än vad hon först uppgett, att det fanns skäl att ifrågasätta uppgiften om att 
de (kvinnan och barnen) saknade manligt nätverk. Hennes redogörelse kring sin avsaknad av manligt 
nätverk hade enligt domstolen sådana brister att den inte framstod som sannolik. Kvinnan kunde 
således inte betraktas som en kvinna med barn utan manligt nätverk och följaktligen inte heller riskera 
förföljelse på grund av kön. 

I flera ärenden hänvisades till manligt nätverk och klanbeskydd. Som exempel kan tas följande ärenden: 
En kvinna hade anfört att hon på grund av att hon utsatts för våldtäkt i hemlandet bland annat riskerade 
tvångsäktenskap (med förövaren eller man från milisgrupp), förnyad könsstympning samt social stigma-
tisering och sexuellt våld. En manlig släkting som fanns i hemlandet var en del av hotbilden, och 
biträdet hänvisade till landinformation till stöd för att en annan släkting inte skulle kunna föra hennes 
talan i det aktuella samhället. Hon anförde vidare att hon tillhörde en minoritetsklan och var därmed 
dubbelt utsatt. Klanmedlemmar skulle var en del av hotbilden eller åtminstone inte vara ett stöd för 
henne. Domstolen hänvisade framför allt till tidigare bedömning där kvinnan inte ansetts ha gjort 
hemvist sannolik, eller gjort sannolikt att hon saknade manligt nätverk eller klanbeskydd. Mot denna 
bakgrund bedömde domstolen att hon inte skulle anses återvända som ensamstående kvinna. Att hon 
skulle drabbas av skyddsgrundande behandling vid ett återvändande tycktes enligt domstolen bygga 
på hennes egna spekulationer.323 

I ett annat ärende fäste migrationsdomstolen vikt vid att kvinnan tidigare rest utan att utsättas för 
skyddsgrundande behandling. Detta tydde enligt domstolen på att hon hade tillgång till manligt nätverk i 
hemlandet. Domstolen hänvisade vidare till att en manlig släkting tidigare hade hjälpt henne och därför 
kunde utgöra hennes manliga nätverk. Det hade enligt domstolen inte framkommit någon godtagbar 
förklaring till varför han inte skulle kunna eller vara villig att ge henne det stöd hon behöver. Domstolen 
hade även bedömt att hennes berättelse var bristfällig gällande familjemedlemmars död och försvinnande. 
Med anledning av det och mot bakgrund av den betydelse som släkt och klan hade för överlevnaden 
i samhället bedömde domstolen att det inte gick att utesluta att det även fanns andra släktingar eller 
klanmedlemmar som kunde utgöra det nätverk kvinnan behöver. Kvinnan bedömdes inte ha gjort 
sannolikt att hon saknade manligt nätverk. Hennes påstående att så var fallet, och hennes invändning 
om att det inte kan förutsättas att den manliga släktingen skulle vara beredd att företa den riskfyllda 
färden för att hämta henne, föranledde ingen annan bedömning från domstolens sida.324 

I flera ärenden bedömdes kvinnan inte riskera förföljelse på grund av kön då hon skulle återvända 
med en manlig släkting som också befann sig i Sverige.325 Som exempel kan tas ett ärende där kvinnan 
bedömdes inte ha gjort hotbild från makes släktingar sannolik och därmed inte gjort sannolikt att hon 
riskerade förföljelse eller annan skyddsgrundande behandling. Hon bedömdes kunna återvända med 
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en manlig släkting som befann sig i Sverige. Migrationsdomstolen bedömde mycket kortfattat att det 
utifrån familjens personliga förhållanden inte förelåg någon risk för familjemedlemmarna att utsättas 
för våld, trakasserier och diskriminering. I ett ärende hade såväl Migrationsverket som migrations-
domstolen hänvisat till att en kvinnas manliga (ingifta) släkting kunde vara hennes manliga nätverk.326 
Biträdet hänvisade till landinformation till stöd för att denne släkting inte var en manlig släkting som 
skulle kunna ansvara för en kvinna i det aktuella samhället. Detta fick inte gehör i domstolen. 

En kvinna ansågs inte ha gjort sannolikt att maken dödats, men oaktat det ansåg domstolen att hon 
hade en manlig släkting som varit bosatt i hemprovinsen senast de hade kontakt.327 I ett annat ärende 
invände en kvinna att hon inte kände sina släktingar. Hon ansågs dock inte ha gjort sannolikt att hon 
skulle sakna manligt nätverk. Kvinnan hade berättat att de var särskilt utsatta på grund av tillhörighet 
till etnisk och religiös minoritet. Enligt domstolen hade det inte kommit fram några omständigheter 
som gjorde det sannolikt att familjen (kvinnan och hennes barn) tillhörde en särskilt utsatt riskgrupp, 
eller att de på grund av personliga omständigheter skulle vara särskilt utsatta i hemprovinsen. I en dom 
skrev domstolen att en kvinna inte gjort troligt att hon saknade manligt nätverk i hemlandet och att 
hon av denna anledning skulle riskera förföljelse eller annan skyddsgrundande behandling. Eftersom 
en manlig släkting också hade ett utvisningsbeslut kunde denne därför utgöra manligt nätverk, likaså 
fanns släktingar som enligt domstolens bedömning synes också kunna vara behjälpliga i detta avseende.328

I ett ärende hade en kvinna åberopat att hon riskerade hedersrelaterat våld och bestraffning då hon 
vägrat tvångsäktenskap samt att hon tillhörde en etniskt och religiöst utsatt grupp.329 Hon var även utsatt 
då hon saknade manligt nätverk. Domstolen konstaterade att kvinnor utan manligt nätverk riskerar 
förföljelse i sådan omfattning att de i många fall kan bedömas vara flyktingar på grund av kön. I målet 
hänvisades till en ingift manlig släkting som manligt nätverk. Därmed bedömdes kvinnan inte ha gjort 
sannolikt att hon var flykting på grund av kön. Någon annan hotbild kopplat till flyktinggrunderna hade 
enligt domstolen inte framkommit. Därefter prövades skäl rörande hedersvåld. Uppgifterna bedömdes 
av domstolen vara vaga och detaljfattiga, och uppgifter om fortsatt hotbild baserad på kvinnans egna 
antaganden. Uppgifterna om denna hotbild lades inte till grund för prövningen av hennes asylskäl. 
Risken för förföljelse på grund av kön bedömdes därmed enbart i förhållande till förekomst av ett 
uppfattat manligt nätverk. 
I ärenden som rörde kvinnor från Irak ansågs kvinnorna inte ha gjort sannolikt att de saknade manligt 
nätverk. Dessutom bedömde migrationsdomstolarna i flera ärenden att den generella situationen för 
ensamma kvinnor i Irak inte motiverade ett behov av skydd. 

I ett ärende hade en kvinna bedömts ha skyddsbehov gentemot hemorten, men hänvisats till internflykt 
till huvudstaden där hon bedömts ha kvinnliga släktingar samt manligt nätverk i form av en svåger. I 
överklagandet till domstolen anförde kvinnan att hennes svåger var avliden sedan länge. Domstolen 
konstaterade att denna uppgift framkommit först efter Migrationsverkets avslagsbeslut. Enligt domstolen 
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var uppgifterna inte tillräckliga. Utöver kvinnliga kusiner tillhörde kvinnan en underklan till den klan 
som var dominerande i huvudstaden. Hon borde därmed, enligt domstolens bedömning, kunna tillägna 
sig visst klanskydd och manligt nätverk genom klanen. Sammantaget fick det anses sannolikt att kvinnan 
hade ett tillfredsställande socialt och manligt nätverk som kunde stötta och skydda henne i det dagliga 
livet. Domstolen fann att Migrationsverket uppfyllt sin bevisbörda att det var relevant och rimligt att 
hänvisa henne till internflykt.330

Sur place-skäl 
Med sur-place skäl menas asylskäl som uppstått på plats, ofta i det landet som den asylsökande befinner 
sig i och har lämnat in sin asylansökan. I flera ärenden hade kvinnor separerat från sina makar i Sverige. 
Som framgår av Europadomstolens avgörande N mot Sverige331 är kvinnor särskilt utsatta för misshandel- 
och illabehandling i Afghanistan om beteendet inte uppfattas som förenligt med de könsroller som 
samhället, traditionen och till och med rättssystemet tillskriver dem. Till skillnad från vad som var fallet 
i ärendet i Europadomstolen bedömdes kvinnorna i två ärenden inte ha gjort sannolikt att separationen 
från respektive makar var genuin. I det ena ärendet hade kvinnan separerat från maken, men fått besked 
att hon inte kunde beviljas skilsmässa i Sverige då hon saknade uppehållstillstånd.332 Migrationsdomstolen 
hänvisade till att kvinnan tidigare lämnat uppgifter som inte stämde vilket påverkade hennes trovärdighet. 
Hennes allmänna trovärdighet bedömdes mycket låg. Under tiden som hon var separerad från maken 
hade hon haft kontakt med denne relaterat till asylprocessen, vilket enligt domstolen framstod som 
orimligt i ljuset av hennes berättelse. Hennes uppgifter om hur hon fått information om att hon inte 
kunde beviljas skilsmässa bedömdes ha ändrats under ärendets gång. Uppgift om ny relation bedömdes 
av domstolen sannolikt endast utgöra en upptrappning av hennes berättelse. Hon bedömdes inte ha 
gjort sannolikt att hon separerat från maken eller att han och hans släktingar skulle utgöra ett hot mot 
henne. Oaktat sin make hade hon enligt domstolen inte gjort sannolikt att hon saknade manligt nätverk. 
I det andra ärendet redovisat ovan under manligt nätverk hänvisade domstolen uttryckligen till N. mot 
Sverige. En dom på skilsmässa hade inlämnats, men kvinnan ansågs mot bakgrund av att det fanns äldre 
uppgifter om att maken lämnat familjen för att de skulle få uppehållstillstånd inte ha gjort sannolikt att 
hennes avsikt att skiljas från maken var genuin.333 

I ytterligare ett ärende hade kvinnan ansökt om skilsmässa vid tidpunkten för domstolens bedömning. 
Det offentliga biträdet argumenterade kring att situationen var att jämställa med N. mot Sverige och för 
att kvinnan riskerade förföljelse på grund av kön och på grund av politisk uppfattning.334 Domstolen 
ansåg att det var ostridigt att kvinnan hade separerat från maken men inte att hon hade gjort sannolikt 
att det fanns en hotbild från maken, eller dennes eller egna släktingar. Hon ansågs inte ha gjort sannolikt 
att hon saknade manligt nätverk. Hon bedömdes inte heller ha gjort sannolikt att det skulle finnas en risk 
för repressalier från myndigheterna då det enligt domstolen inte fanns något som tydde på att myndig-
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heterna skulle ha fått kännedom om att hon hade separerat från maken. Hon kunde inte betraktas som 
en kvinna utan manligt nätverk och, enligt domstolens bedömning, följaktligen inte riskera förföljelse på 
grund av kön. Domstolen kommenterade inte kvinnans situation i förhållande till N. mot Sverige, och 
bedömde inte risken för henne vid ett återvändande som ensam kvinna med små barn, eller relaterat 
till förföljelsegrunderna politisk och religiös uppfattning. 

I ett ärende hade en kvinna fött ett barn i Sverige.335 Till skillnad från Migrationsverket bedömde 
domstolen att det inte fanns skäl att ifrågasätta att kvinnan kidnappats på grund av sin religiösa tillhö-
righet. Dock bedömde domstolen att det inte hade gjorts sannolikt att det vid en framåtsyftande 
bedömning fanns en hotbild mot henne. Hon ansågs inte ha gjort sannolikt att hon saknade manligt 
nätverk vid ett återvändande till hemlandet. Då det inte framkommit konkreta omständigheter avseende 
någon hotbild på grund av heder hade hon inte gjort sannolikt att hon riskerade skyddsgrundande 
behandling på grund av att hon fött ett barn i Sverige. Migrationsdomstolen bedömde att den generella 
situationen för ensamma kvinnor och ensamma mödrar i det aktuella landet var svår men inte sådan att 
den motiverade ett behov av skydd. 

Tillämpning av bevislättnadsregeln
Utöver att domstolen i vissa ärenden redovisade ovan tillstod att psykisk ohälsa till viss del kunde förklara 
brister i berättelsen, eller att domstolen uttryckte att man hade förståelse för att sexuella övergrepp 
kunde vara svåra att berätta om, tillämpades inte bevislättnadsregeln i de aktuella målen. 

Ett belysande exempel är ovan beskrivna ärende, där domstolen såväl konstaterade att utredning om 
hälsotillstånd gav stöd åt kvinnans berättelse, som att det kunde vara svårt att berätta om omständigheter 
som dessa. Hennes berättelse bedömdes delvis vara så detaljerad och sammanhängande som kunde 
förväntas vad gällde uppgiften om att hon utsatts för övergrepp. Domstolen fann vidare att kvinnan 
visserligen inte kunde svara för någon annans handlande men att det ändå framstod som anmärkningsvärt 
hur den utpekade förövaren agerat. Sammantaget ansågs hennes berättelse ha sådana trovärdighetsbrister 
att den inte kunde läggas till grund för bedömningen.336

6.2.2  Asylrättscentrums kommentarer

En individuell bedömning måste göras av vilka möjligheter en asylsökande har att presentera skriftlig 
bevisning från hemlandet. Även i det avseendet måste ett genusperspektiv finnas med i bedömningen. 
Vi har noterat att domstolen i vissa mål, till skillnad från Migrationsverket, lagt kvinnans uppgifter till 
grund för bedömningen, men att en konkret hotbild inte ansetts föreligga vid ett återvändande. I vissa 
mål har det ställts väldigt höga krav på att kvinnan skulle göra sannolikt att hotbilden var konkret. En 
återkommande problematik var annars att kvinnor bedömdes inte ha gjort sannolikt att omständigheter 
hade hänt. I majoriteten av ärenden avslogs överklagandena då kvinnans uppgifter bedömdes brista i 

335 Ärende 18
336 Ärende 32
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tillförlitlighet. De vanligaste bedömningarna avseende kvinnans uppgifter var att de ansågs vara vaga 
och odetaljerade. Ytterligare anfördes att uppgifter var baserade på andrahands- eller tredjehandsupp-
gifter. Hotbilden ansågs i flera ärenden bygga på kvinnans antaganden och spekulationer. Bland de mest 
anmärkningsvärda brister vi har noterat finns sådana som rör bedömningar av uppgifters tillförlitlighet, 
där domstolarna antingen ifrågasatt hur kvinnan agerat (exempelvis ifråga om utomäktenskapliga 
relationer) eller att kvinnan framfört egna asylskäl sent i processen.

Vid bedömningen av den muntliga utsagan måste hänsyn tas till såväl kvinnans personliga omständigheter 
(som exempelvis hälsotillstånd, ålder och utbildning), men även med beaktande av kvinnans underordnade 
ställning i en religiös, politisk och kulturell kontext med beaktande av omständigheterna i hemlandet. 
Vad avser krav på detaljrikhet kan det ifrågasättas, exempelvis ifråga om tvångsäktenskap, hur mycket 
kunskap en ung flicka eller kvinna kan ha om planer eller överenskommelser eller ens om den tilltänkta 
maken. Att använda kriterier som spekulationer och antaganden vid bedömning av tillförlitlighet bör 
undvikas. I ett av de ärenden där domstolen avfärdade vad kvinnan fruktade vid ett återvändande som 
varandes baserat på egna antaganden och spekulationer, kan det exempelvis konstateras att hennes 
fruktan baserades på tidigare egna erfarenheter av psykiskt, fysiskt och sexuellt våld. 

Bevislättnadsregeln har inte tillämpats i de ärenden som ingått i underlaget, trots skrivningar i vissa 
domar som att domstolen hade förståelse för svårigheter att berätta om sexuella övergrepp, och att 
domstolen beaktat psykisk ohälsa. Inlämnade läkarintyg ansågs i några ärenden till viss del kunna 
förklara uppfattade brister i berättelsen - men inte fullt ut för att kvinnan skulle medges bevislättnad för 
kvarstående oklarheter. Även om det är en framåtsyftande bedömning som ska göras har erfarenhet av 
tidigare förföljelse betydelse och risken vid ett återvändande måste noggrant analyseras utifrån kvinnans 
personliga omständigheter i relation till landinformation. 

I flera ärenden har utvecklande av talan eller nya uppgifter som framförts under den muntliga förhand-
lingen, eller skäl som kommit fram först i ett sent skede i asylprocessen ifrågasatts. Uppgifterna 
betraktades i flera mål som upptrappning. Flera av dessa domar visade på bristande förståelse avseende 
att det brustit i de faktiska förutsättningarna för kvinnan att kunna berätta, samt en bristande insikt i 
hur skamkänslor och rädsla för konsekvenser (och stigmatisering) kan påverka hur mycket en kvinna 
vågar berätta. Vi har även noterat i vissa domar att kvinnans berättelse ifrågasatts på ett värderande 
sätt. Liksom handläggare på Migrationsverket måste domare och nämndemän vara uppmärksamma på 
vad som är subjektiva föreställningar och fördomar. 
Det faktum att kvinnan bedömt ha manligt nätverk har fått stor eller till och med avgörande betydelse vid 
skyddsbedömningen. En vanlig bedömning var att om man inte betraktades som en kvinna utan manligt 
nätverk ansågs man därmed inte riskera förföljelse på grund av kön. I en dom framhöll domstolen särskilt 
att det var kvinnan som hade att göra sannolikt att hon saknade manligt nätverk. Av vår analys framgick 
att det var mycket svårt för kvinnor att göra sannolikt att ett manligt nätverk saknades. Domstolen i 
detta fall konstaterade att det var kvinnan som hade att göra sannolikt att hon var i behov av skydd, 
och i detta ingick att göra sannolikt att hon saknade det manliga nätverk som hon behövde för att ta 
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sig till hemorten. Bedömningarna av förekomst av ett manligt nätverk på hemorten var genomgående 
summariska. En kvinna från Afghanistan som sökte med sina barn ansågs exempelvis inte ha gjort 
troligt att de skulle sakna manligt nätverk i Afghanistan och att de av denna anledning skulle riskera 
förföljelse eller annan skyddsgrundande behandling. I ett ärende hänvisas till manlig familjemedlem i 
Sverige som nätverk, ”likaså fanns svåger samt faderns släkt som synes också kunna vara behjälpliga i detta 
avseende”. Avsaknaden av manligt nätverk ifrågasattes i ett ärende med hänvisning till att det ansågs 
osannolikt att kvinnan lyckats organisera och finansiera en resa utan hjälp från någon i hemlandet. 
Kvinnors invändningar mot att de må ha släktingar kvar men inte kände dessa tillmättes i flera ärenden 
ingen betydelse.Det har därutöver brustit i kunskap rörande vilka manliga släktingar som kan företräda 
kvinnor i Afghanistan och Somalia. Det har detta har argumenterats för av det offentliga biträdet har 
det inte fått gehör av domstolen. 

I flera ärenden handlade det om att kvinnan skulle åka hem med sin make, eller andra familjemed-
lemmar. Där kvinnors berättelse om skyddsbehov gentemot maken eller familjen ifrågasattes innebar 
det att hon hänvisades till att återvända med den person hon anförde att hon hade ett skyddsbehov 
gentemot. I flera av de ärenden där risk för tvångsäktenskap åberopats har tillgång till manligt nätverk 
fått avgörande betydelse utan att det tillräckligt analyserats om det manliga nätverket inte är en del av 
den förföljelse kvinnan riskerar, alternativt inte kan skydda henne (och inte förväntas skydda henne) från 
tvångsäktenskap. I dessa ärenden lades tonvikten på att kvinnan inte gjort sannolikt tidigare förföljelse 
eller hotbild, utan tillräcklig analys av den framåtsyftande bedömningen. I ett ärende ansågs det ostridigt 
att kvinnan separerat från sin make och att maken därför inte kunde utgöra manligt nätverk. Migrations-
domstolen ansåg dock, mot bakgrund av att det hade framkommit att hon hade mer släktingar än vad 
hon först uppgett, att det fanns skäl att ifrågasätta uppgiften om att de saknade manligt nätverk. Det 
faktum att kvinnan separerat från sin make, vilket var ostridigt, och vad det skulle få för konsekvenser 
vid ett återvändande bemöttes inte. Utöver make hänvisades det i domarna till manligt nätverk i form 
av andra familjemedlemmar, som far eller bror. I ett ärende hänvisades det till en vuxen medsökande 
son. I flera ärenden ingifta släktingar, såsom en farbror och en svåger. 

Det är principiellt problematiskt att en person som riskerar flyktinggrundande behandling anses löpa 
mindre risk om det finns ett manligt nätverk eller en manlig släkting som ska ansvara för hennes säkerhet. 
Såsom framförts under avsnittet rörande Migrationsverkets bedömning av betydelsen av ett manligt 
nätverk sker enligt vår mening ofta en sammanblandning mellan det manliga nätverkets funktion som 
stöd, och mer eller mindre outtalat, dess funktion som skydd mot förföljelse. Det är viktigt att hålla 
dessa funktioner isär när man bedömer skyddsbehovet. I ett ärende rörande en kvinna som åberopade 
risk för könsrelaterad förföljelse ansågs hon inte ha gjort sannolikt att hon saknade manligt nätverk eller 
klanbeskydd. I ett ärende skrev domstolen uttryckligen att det var svårt att vara kvinna i [--] särskilt då 
säkerhetsläget var allvarligt, men att hennes make kunde utgöra manligt nätverk för henne med det skydd 
som det innebär (undertecknads kursivering). 

Enligt skyddsgrundsdirektivet och utlänningslagen är det endast myndigheter som kan erbjuda skydd från 
förföljelse. EU-domstolen har dessutom i ett avgörande rörande frågan om upphörande av flyktingstatus 
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fastslagit att stöd från enskilda grupper och klaner saknar betydelse vid flyktingskapsbedömningen, och 
därmed även för upphörandebedömningen.337 Enskilda aktörer kan inte ersätta ett myndighetsskydd. 
Att situationen för kvinnor utan manligt nätverk beaktas innebär inte att förekomsten av ett manligt 
nätverk kan hänvisas till – explicit eller implicit - som skydd, eller att kvinnor med manliga släktingar 
inte skulle riskera förföljelse. Det manliga nätverket kan vara en del av det förtryck som kvinnor har flytt 
ifrån, eller riskerar förföljelse ifrån. Kvinnors fri- och rättigheter är alltså ofta villkorade av förekomsten 
av en manlig familjemedlem. Det är mycket problematiskt att kvinnors situation och livsvillkor vid ett 
återsändande inte beaktas och det faktum att kvinnors rättigheter begränsas, och delvis är villkorade, 
av förekomsten av manliga släktingar tillmäts så lite vikt vid bedömningen. 

6.2.3  Identifiering av förföljelsegrunder

Som följer av rekvisiten i flyktingparagrafen krävs att den sökande har välgrundad fruktan för förföljelse. 
För att uppfylla kriterierna i flyktingdefinitionen krävs vidare att det finns ett orsakssamband mellan 
den förföljelse en riskerar, och någon av grunderna i flyktingdefinitionen. Det finns dock inget krav på 
att det är den dominerande orsaken, utan det kan vara en bidragande faktor.

6.2.4  Observationer

I en dom redogjorde domstolen tydligt för bedömningen relaterat till flyktingparagrafen, respektive 
relaterat till om familjen var att betrakta som alternativt skyddsbehövande.338 I flera ärenden redovi-
sades åberopade asylskäl kopplade till kön och bedömningen av dessa, under separata rubriker, såsom 
kopplade till myndigheter, respektive släktingar och make samt manligt nätverk. I ett ärende ansågs en 
kvinna inte ha gjort sannolikt att hon haft en utomäktenskaplig relation eller att det fanns en hotbild 
från make på grund av detta.339 Eftersom hon inte hade gjort denna hotbild sannolik hade hon inte 
heller gjort sannolikt att hon riskerade flyktinggrundande behandling för att ha flytt maken. Domstolen 
resonerade vidare kring situationen för kvinnor i det aktuella landet som saknade manligt nätverk, vilket 
bedömdes vara flyktinggrundande i sig. Eftersom hon inte bedömdes ha gjort sannolikt att hon saknade 
manligt nätverk bedömdes hon inte heller vara flykting på denna grund. Hon bedömdes inte heller ha 
gjort sannolikt att hon riskerade flyktinggrundande behandling på grund av sin religionstillhörighet. 
I ytterligare ett ärende redovisades bedömning av åberopade asylskäl relaterat till kön under separata 
rubriker.340 Domstolen bedömde att kvinnan under den muntliga förhandlingen på ett trovärdigt beskrivit 
hur hon hade behandlats. Till skillnad från Migrationsverket ifrågasatte inte domstolen att hon hade 
ingått ett hemligt äktenskap. Även detta bedömdes hon ha berättat trovärdigt om, och det fanns inte 
stå i strid med landinformation på ett sådant sätt att hennes uppgifter enbart av den anledningen kunde 
lämnas utan avseende. Vad avsåg uppgifter om avsaknad av nätverk samt klantillhörighet och hot från 
milisgrupp bedömde domstolen att det saknades stöd i utredningen för att hon skulle stå utan klanskydd. 

337 EU-domstolens avgörande C 255/19, se avsnitt om internationell praxis.
338 Ärende 39
339 Ärende 10
340 Ärende 9, Ärende 16
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Hon bedömdes därmed vid en sammantagen bedömning inte ha gjort sannolikt att hon riskerade att 
utsättas för skyddsgrundande behandling på grund av att hon saknade klanskydd och genom detta ett 
manligt kontaktnät. Hon ansågs inte heller ha lämnat konkreta omständigheter till stöd för risken att 
dödas av utpekad milisgrupp. 

Risk för hedersrelaterat våld bedömdes i tre ärenden i relation till bestämmelsen om alternativt skydds-
behövande, och inte under bestämmelsen om flykting-status.341 I flera ärenden bedömde domstolen inte 
skyddsbehovet utifrån samtliga relevanta förföljelsegrunder relaterat till flyktingskapsbedömningen. I ett 
ärende ansågs en kvinna ha gjort sannolikt att hon förespråkat kvinnors rättigheter och att hon mottagit 
hot till följd därav sannolikt.342 Migrationsdomstolen resonerade inte avseende faktisk politisk och religiös 
uppfattning, utan endast tillskriven sådan. I ett ärende hade en kvinna lämnat sin make och vid tidpunkten 
för domstolens bedömning ansökt om skilsmässa.343 Det offentliga biträdet argumenterade kring att 
situationen var att jämställa med N. mot Sverige, och för att kvinnan riskerade förföljelse på grund av kön 
och på grund av politisk uppfattning. Domstolen ansåg att det var ostridigt att kvinnan hade separerat 
från maken men dock inte att kvinnan gjort sannolikt att det fanns en hotbild från maken, eller dennes 
eller egna släktingar. Hon ansågs inte ha gjort sannolikt att hon saknade manligt nätverk, eller att det 
skulle finnas en risk för repressalier från myndigheterna då det enligt domstolen inte fanns något som 
tydde på att myndigheterna skulle ha fått kännedom om att hon separerat från maken. Hon kunde inte 
betraktas som en kvinna utan manligt nätverk och följaktligen inte riskera förföljelse på grund av kön. 
Domstolen kommenterade inte kvinnans situation i förhållande till N. mot Sverige, och bedömde inte 
risken för henne vid ett återvändande som ensam kvinna med små barn relaterat till grunderna politisk 
och religiös uppfattning, varken faktisk eller tillskriven sådan.

I ett ärende preciserade det offentliga biträdet i överklagandet ytterligare grunderna för kvinnans 
skyddsbehov då hon hade konverterat och levde som en västerländsk kvinna.344 Hon riskerade därmed 
även att tillskrivas en religiös uppfattning. Hon hade i Sverige skiljt sig från maken. Biträdet utvecklade 
i sin argumentation att kvinnan inte vill leva under det förtryck som råder för kvinnor i landet. Migra-
tionsdomstolen sammanfattade åberopade asylskäl som konversion, att kvinnan saknade manligt nätverk, 
samt riskerade skyddsgrundande behandling som etnisk och religiös minoritet. Migrationsdomstolen 
prövade varje förföljelsegrund för sig. Att kvinnan tillhörde en etnisk och religiös minoritet bedömdes i 
sig inte vara tillräckligt. Vad avsåg konverteringen bedömde domstolen att hennes allmänna trovärdighet 
påverkades negativt då hon nämnt sin konvertering sent i processen. Hon ansågs inte gjort sannolikt att 
konversionen hade sin grund i personlig och genuin övertygelse, och enligt domstolen riskerade hon 
inte heller att tillskrivas en religiös uppfattning. Sedan prövades skyddsbehov under rubriken manligt 
nätverk. Domstolen hänvisade till N mot Sverige och bedömde att till skillnad från detta mål hade kvinnan 
inte gjort sannolikt att hon hade en genuin avsikt att skiljas från maken. Hennes uppgifter att hon 
saknade manligt nätverk bedömdes som icke trovärdiga. Hon hade inte gjort sannolikt att hon riskerade 
skyddsgrundande behandling på grund av avsaknad av manligt nätverk. Migrationsdomstolen beaktade 

341 Ärende 35, Ärende 33, Ärende 27
342 Ärende 20
343 Ärende 16
344 Ärende 31
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inte politisk uppfattning eller tillskriven politisk uppfattning och förföljelse på grund av kön kopplades 
enbart till frågan om manligt nätverk. 

I ett ärende som rörde en kvinna som anfört risk för tvångsäktenskap som asylskäl åberopades även att 
hon levde västerländskt och att hon skulle ha svårt att anpassa sig i hemlandet.345 Hon medgavs biträdes-
byte av migrationsdomstolen, men yrkande om återförvisning på grund av nya omständigheter avslogs. 
Trots att migrationsdomstolen tillstod att kvinnan under den muntliga förhandlingen utvecklat delar 
av sin berättelse och lämnat mer ingående redogörelser för händelser och upplevelser ansåg domstolen 
att hennes berättelse brast i tillförlitlighet i centrala delar. Hon ansågs inte ha gjort sannolikt att det 
fanns en konkret och personlig hotbild mot henne från släktingar eller enskilda eller milisgrupp för att 
hennes far motsatt sig ett äktenskap för hennes del. I målet anfördes det vara ostridigt att kvinnor utan 
manligt nätverk riskerade skyddsgrundande behandling. Eftersom hon skulle återvända med sin familj 
fanns manligt nätverk. Hon bedömdes därmed inte riskera förföljelse eller annan sådan behandling som 
avsågs i utlänningslagen på grund av sitt kön. Under den muntliga förhandlingen hade kvinnan berättat 
att hon tog avstånd från islam. Migrationsdomstolen ifrågasatte inte att hon i viss mån anpassat sig 
till svenska förhållanden och förändrat sitt sätt att leva. Domstolen ansåg dock inte att hon hade gjort 
sannolikt att hon offentligt skulle manifestera sitt avståndstagande mot islam. Vad avsåg tillskriven 
religiös uppfattning menade migrationsdomstolen att dessa uppgifter om risker var allmänt hållna och 
att det inte framkommit att personer som återvände till landet ifråga efter att ha varit i västerländska 
länder generellt riskerade skyddsgrundande behandling. Hon ansågs, mot bakgrund av åberopad landin-
formation, kunna resa hem utan att utsättas för skyddsgrundande behandling. Domstolen gjorde dock 
inte en bedömning av hennes faktiska politiska uppfattning och hur hennes agerande i Sverige skulle 
innebära att hon uppfattades ha agerat på ett sätt som stred mot religiösa eller politiska normer.

I flera av domarna konstaterade domstolen i sammanfattande meningar att den sökande inte hade gjort 
sannolikt att hon hade ett skyddsbehov. Som exempel kan tas följande ärende. I ett ärende hade risk för 
hedersrelaterat våld åberopats. Kvinnan åberopade även utsatthet för diskriminering och trakasserier 
på grund av etnicitet. Hennes asylskäl bedömdes under rubriken skyddsbehov där säkerhetsläget på 
hemorten inte bedömdes så allvarlig att den var skyddsgrundande. Den allmänna situationen för den 
etniska gruppen bedömdes inte vara sådan att den i sig var skyddsgrundande. Uppgifter om hotbild 
från släktingar bedömdes inte tillförlitliga. Vid en sammantagen bedömning fann domstolen att kvinnan 
inte gjort sannolikt att det förelåg en individuell och konkret hotbild och det förelåg inte grund för 
uppehållstillstånd på grund av skyddsbehov.346 En familj åberopade hotbild från släktingar genom att 
kvinnan vägrat gifta sig med en utsedd man och de därefter rymt tillsammans. De hade sedan hittats 
av släktingarna och attackerats. Domstolen ansåg att parets berättelse inte var trovärdig och att de inte 
kunde beviljas uppehållstillstånd som skyddsbehövande. Resvägen bedömdes vara säker. Sammanfatt-
ningsvis uppfyllde de inte förutsättningarna för att få skydd i Sverige.347 

345 Ärende 37
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I vissa av dessa domar var motiveringarna mycket kortfattade.348 I en av dessa får det presumeras bero 
på att ärendet var preskriberat. Uppgift om hotbild från myndigheter bedömdes vaga och odetaljerade 
och domstolen hänvisade till att Migrationsverket också konstaterat att händelserna låg långt tillbaka i 
tiden. Domstolen hänvisade till landinformation vilken angavs inte ge stöd för att situationen i aktuellt 
land för kvinnor eller på grund av religiös tillhörighet var så allvarlig att den var skyddsgrundande. 
Domstolen konstaterade, i likhet med Migrationsverket att kvinnan inte hade gjort sannolikt att hon 
saknade manligt nätverk och fann att kvinnan inte kunde få uppehållstillstånd som flykting eller alternativt 
skyddsbehövande.349 En kvinna hade exempelvis som asylskäl åberopat situationen som kvinna och att 
hon var änka och inte skulle klara sig utan sina släktingar. Hon hade även åberopat att hon tillhörde en 
religiös minoritet. Även i detta ärende var migrationsdomstolens motivering mycket kortfattad där man 
hänvisade till att landinformation inte gav stöd för att situationen för den religiösa minoriteten eller 
kvinnor i landet var så allvarlig att den i sig var skyddsgrundande. Domstolen delade Migrationsverkets 
bedömning att hon inte hade gjort sannolikt att hon saknade manligt nätverk vid ett återvändande. Hon 
kunde därmed inte få uppehållstillstånd som flykting eller alternativt skyddsbehövande. Det noteras att 
en av landrapporterna migrationsdomstolen hänvisade till tar upp diskrimineringen av kvinnor och den 
svåra situationen för kvinnor som var änkor. Detta återspeglades inte i bedömningen. I ett mål instämde 
domstolen endast i Migrationsverkets slutsats att de klagande inte skulle beviljas uppehållstillstånd på 
grund av skyddsbehov, och inte heller beviljas statusförklaring.350

Kumulativ bedömning
I några domar redovisade domstolen för att en sammantagen bedömning av risker för den individuella 
kvinnan gjorts. I en dom rörande ett par redovisade domstolen utförligt för vilket beviskrav som gällde 
och att domstolen hade ett långtgående utredningsansvar i asylmål.351 Domstolen måste också göra en 
kumulativ bedömning av samtliga framkomna risker, både det som åberopas av den enskilde och det 
som bör vara allmänt känt. Domstolen hänvisade till Europadomstolens avgörande FG mot Sverige. 
Domstolen beskrev att det fanns ett flertal åberopade risker, och konstaterade att domstolen skulle 
pröva dessa samt slutligen göra en kumulativ riskbedömning där även säkerhetssituationen i det aktuella 
landet skulle beaktas. I det aktuella målet bedömdes först etnisk tillhörighet, risk för hedersrelaterad 
förföljelse på grund av otillåten relation, samt religiös uppfattning. Slutligen prövades hennes situation 
som kvinna. Eftersom hon hade manligt nätverk, trots den allmänt dåliga situationen som råder för 
kvinnor i det aktuella landet, bedömde domstolen att de inte framkommit konkreta indikationer som 
talade för att hon löpte en aktuell, personlig och påtaglig risk för skyddsgrundande behandling utifrån 
att hon var kvinna. Parets personliga omständigheter var inte tillräckliga för att det skulle finnas grundad 
anledning att anta att de riskerade att skadas med anledning av den väpnade konflikten och resvägen 
bedömdes säker. Under rubriken sammantagen bedömning identifierade domstolen att riskerna för 
paret rörde den generella säkerhetssituationen, att de tillhörde en etnisk minoritetsgrupp, att de aldrig 
bott i landet och omständigheten att kvinnan vuxit upp utomlands och vistats lång tid i Sverige. Dessa 

348 Ärende 27, Ärende 13.
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omständigheter medförde förhöjda risker för paret, särskilt för kvinnan. Domstolen bedömde dock 
att de kumulativa riskerna inte var tillräckligt konkreta och påtagliga för att grunda ett internationellt 
skyddsbehov. De kunde inte beviljas skyddsstatusförklaring eller resedokument. 

I ett annat ärende hade en kvinna åberopat att hon riskerade skyddsgrundande behandling på grund 
av säkerhetsläget, att hon var kvinna och därtill led av psykisk ohälsa.352 Domstolen ifrågasatte inte 
hennes hälsotillstånd men bedömde att det inte fanns tillräckligt stöd för slutsatsen att hon skulle vara 
särskilt utsatt på grund av detta. Vidare var det svårt att vara kvinna i det aktuella landet, särskilt då 
säkerhetsläget var allvarligt, men enligt domstolen kunde det konstateras att hennes make kunde vara 
manligt nätverk för henne med det skydd det innebar. Migrationsdomstolen ansåg därför att inte ens 
dessa omständigheter i förening innebar att det var sannolikt att hon riskerar skyddsgrundande behandling.353

Där kvinnan dessutom tillhörde en religiös och etnisk minoritet var ett genomgående tema att migra-
tionsdomstolen bedömde varje förföljelsegrund för sig men utan att redovisa för att eller hur en 
sammantagen bedömning gjorts. Vanliga skrivningar var att tillgänglig landinformation inte gav stöd 
för att situationen för religiösa minoriteter var så allvarlig att den i sig var skyddsgrundande.354 För 
kvinnliga sökande från Afghanistan hänvisades framför allt till ett avgörande från Europadomstolen355 
samt avgörande från Migrationsöverdomstolen356 för att konstatera att situationen för shiitiska hazarer 
i Afghanistan inte riskerar att utsättas för förföljelse enbart på grund av sin grupptillhörighet. I flera 
domar konstaterade migrationsdomstolen uttryckligen att kvinnor utan manligt nätverk riskerade 
skyddsgrundande behandling och att som kvinna i Afghanistan ha en avsaknad av manligt nätverk 
bedömdes vara flyktinggrundande i sig. Som exempel kan tas följande. En kvinna hade anfört att hon 
riskerar hedersrelaterat våld och bestraffning, samt att hon tillhörde en etniskt och religiöst utsatt grupp. 
Hon anförde att hon var särskilt utsatt på grund av avsaknad av manligt nätverk. Enligt domstolen gav 
landinformation inte stöd för att den allmänna situationen för den religiösa minoriteten var sådan i sig 
att den var skyddsgrundande. Domstolen fann att kvinnan således inte hade gjort sannolikt att hon var 
flykting på grund av etnicitet eller religion. Domstolen skrev därefter att kvinnor som saknade manligt 
nätverk riskerade förföljelse i sådan omfattning att de i många fall kunde bedömas vara flyktingar på 
grund av kön. I målet hänvisades till en ingift släkting till kvinnan som manligt nätverk, som hon i vart 
fall i perioder bott med. Därmed ansågs hon inte ha gjort sannolikt att hon var flykting på grund av kön. 
Någon annan hotbild kopplat till flyktinggrunderna hade enligt domstolen inte framkommit. Därefter 
prövades åberopade skäl rörande hedersvåld under grunden alternativt skyddsbehov. 

I ett ärende bedömde migrationsdomstolen, till skillnad från Migrationsverket, att det inte fanns skäl 
att ifrågasätta att kvinnan kidnappats på grund av sin religiösa tillhörighet.357 Dock bedömde domstolen 
att det inte hade gjorts sannolikt att det vid en framåtsyftande bedömning fanns en hotbild mot henne. 
Hon ansågs inte ha gjort sannolikt att hon saknade manligt nätverk vid ett återvändande till hemlandet. 

352 Ärende 10
353 Ärende 32
354 Ärende 31, Ärende 16, Ärende 40, Ärende 24, Ärende 33, Ärende 35
355 AM mot Nederländerna, mål nr 29094/09
356 MIG 2017:6 (och i vissa ärenden även MIG 2018:6)
357 Ärende 18
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Kvinnan hade fött ett barn i Sverige. Då det inte framkommit konkreta omständigheter avseende någon 
hotbild på grund av heder hade hon inte gjort sannolikt att hon riskerade skyddsgrundande behandling 
på grund av att hon fött ett barn i Sverige. Domstolen ifrågasatte inte att kvinnan tidigare utsatts för 
förföljelse på grund av sin religiösa tillhörighet. Domstolen angav även att det rådde väpnad konflikt 
där kvinnan kom ifrån och att situationen för ensamma kvinnor och ensamstående mödrar var svår. Det 
gjordes dock inte en kumulativ bedömning av samtliga omständigheter, som att hon tidigare utsatts för 
förföljelse, att hon var en kvinna tillhörandes en religiös minoritet, och att hon som ogift kvinna skulle 
återvända till hemlandet efter att ha fött ett barn utomlands.

6.2.5  Asylrättscentrums kommentarer

Vi har noterat att domstolarna i flera ärenden inte resonerat utifrån samtliga relevanta förföljelsegrunder 
eller analyserat dessa relaterat till kön. I flera ärenden hade exempelvis kvinnor separerat från sina makar 
i Sverige. Kvinnorna bedömdes inte ha gjort sannolikt att separationen från makarna var genuin, eller 
att de saknade manligt nätverk, och de bedömdes inte riskera förföljelse på grund av kön. Domsto-
larna resonerade inte om kvinnorna riskerade förföljelse på grund av (tillskriven) politisk eller religiös 
uppfattning. Det ställdes väldigt höga beviskrav på att kvinnan skulle göra sannolikt att det fanns en 
hotbild, där de personliga omständigheterna kopplat till kunskap om situationen för kvinnor som anses 
bryta mot religiösa, sociala och politiska normer och de risker det innebär inte beaktades tillbörligt 
av domstolen. Som följer av Europadomstolens dom N mot Sverige framhåller Europadomstolen att 
enbart det faktum att en kvinna levt utomlands i västerländskt land kunde medföra att hon riskerade 
att uppfattas ha brutit mot religiösa och sociala normer. Den avgörande frågan är dessutom hur det 
eventuella nätverket kommer att betrakta kvinnan. Det faktum att kvinnor lämnat sin make och levt 
ensam i ett västerländskt land analyserades inte tillräckligt i förhållande till vad det får för konsekvenser 
för henne vid ett återvändande. Det brast därmed i den framåtsyftande riskbedömningen. De viktiga 
principer som följer av N mot Sverige har inte fått tillräckligt genomslag i de mål som ingått i analysen.

Asylskäl kopplat till hedersrelaterat våld bedömdes dessutom i några ärenden under grunden alternativt 
skyddsbehövande där detta borde ha bedömts under flyktingparagrafen såsom kopplat till föreställningar 
om kön, politisk och religiös uppfattning och tillhörighet till viss samhällsgrupp. I flera av domarna 
konstaterade domstolen i sammanfattande meningar att den sökande inte hade gjort sannolikt att hon 
hade ett skyddsbehov. Detta blir problematiskt då man inte kan följa domstolens resonemang och om 
de åberopade asylskälen bedömts i förhållande till samtliga förföljelsegrunder för att hitta den mest 
relevanta grunden. Man måste även ha en genusmedveten tolkning av flyktingdefinitionen. Förföljel-
segrunder kan vidare samverka och innebära att det finns bidragande grunder till att kvinnan har en 
välgrundad fruktan att utsättas för förföljelse. 

I några domar redovisade domstolen för att en sammantagen bedömning av risker för den individuella 
kvinnan gjorts. I en dom redovisade domstolen utförligt för vilket beviskrav som gällde och att domstolen 
hade ett långtgående utredningsansvar i asylmål. Domstolen måste också göra en kumulativ bedömning 
av samtliga framkomna risker, både det som åberopas av den enskilde och det som bör vara allmänt känt. 
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I övrigt var ett genomgående tema att migrationsdomstolen bedömde varje förföljelsegrund för sig utan 
att redovisa för den sammantagna bedömning som gjorts. Trots att en kvinna tillhörde flera riskprofiler 
och hade individuella omständigheter som ytterligare utökade hennes utsatthet, såsom väldokumenterad 
psykisk ohälsa, gjordes ingen sammantagen bedömning hur detta kumulativt kunde innebära att hon 
kunde frukta förföljelse vid ett återvändande. Åtminstone redovisades inte detta, såsom i exemplen ovan.

6.3  Alternativt skyddsbehov

Rekvisiten för bedömningen avseende alternativt skyddsbehövande framgår i avsnitt 3.4.1. För att alla 
ska ges lika förutsättningar till uppehållstillstånd som skyddsbehövande, oavsett kön, är det viktigt 
att anlägga ett genusperspektiv. Det innebär exempelvis att inkludera olika former av mäns våld mot 
kvinnor och grov könsdiskriminering i förbudet mot tortyr eller omänsklig förnedrande behandling eller 
bestraffning, för att säkerställa att kvinnors erfarenheter beaktas likväl som mäns. Det innebär också att 
analysera risken för hot i samband med väpnade konflikter ur ett genusperspektiv.358

6.3.1  Observationer

I en dom redogjorde domstolen mycket tydligt för bedömningen relaterat till flyktingparagrafen, och 
sedan relaterat till om familjen var att betrakta som alternativt skyddsbehövande.359 De bedömdes inte 
ha gjort hotbild sannolik. Eftersom de inte gjort hotbild sannolik kunde de inte anses vara alternativt 
skyddsbehövande enligt 4 kap.2 § första stycket punkten 1 första ledet utlänningslagen. Det saknades 
då anledning att bedöma frågan om myndighetsskydd. Domstolen redovisade sedan utförligt för 
bedömningen i förhållande till personliga omständigheter och säkerhetsläget. Familjen hade inte heller 
förklarat varför de skulle vara särskilt utsatt på resvägen. De var inte heller att betrakta som alternativt 
skyddsbehövande.

Det var annars en återkommande motivering att eftersom hotbild inte hade gjorts sannolik var kvinnan 
inte heller att betrakta som alternativt skyddsbehövande. Det innebär att där kvinnan inte ansågs ha 
gjort sannolikt att hon riskerade flyktinggrundande förföljelse ansågs hon inte heller ha gjort sannolikt 
att det fanns grundad anledning att anta att hon riskerade sådan illabehandling som avses i regleringen 
om alternativt skyddsbehov.

I många av domarna har domstolen endast i sammanfattande meningar konstaterat att den klagande 
inte gjort sannolikt att hon hade ett skyddsbehov. En vanlig skrivning var att domstolen bedömde att 
sammanfattningsvis hade kvinnan inte gjort sannolikt att hon riskerade förföljelse eller annan skydds-
grundande behandling och inte uppfyllde förutsättningarna för att få skydd. Hon kunde inte beviljas 

358 Maria Bexelius, Asylrätt, kön och politik - en handbok för jämställdhet och kvinnors rättigheter, 2008.
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uppehållstillstånd som skyddsbehövande och inte heller få statusförklaring eller resedokument. Bedöm-
ningarna enligt paragrafens första och andra led sammanslogs ofta i en sammantagen bedömning.

I ett ärende ansågs en kvinna inte ha gjort åberopad hotbild från make sannolik. Redan av detta skäl 
kunde hon inte anses sakna manligt nätverk. Hon bedömdes dessutom ha lämnat motstridiga uppgifter 
om andra släktingar och kunde inte anses vara i avsaknad av manligt nätverk. Hon hade heller inte gjort 
sannolikt att det förelåg en konkret hotbild i hemlandet och därmed fann domstolen att hon inte heller 
hade gjort sannolikt att det förelåg sådana individuella omständigheter som medförde att hon riskerade 
skyddsgrundande behandling på grund av det allmänna säkerhetsläget eller för att hon tillhörde en etnisk/
religiös minoritet. Hon uppfyllde därför inte förutsättningarna för att få skydd och kunde därför inte 
beviljas uppehållstillstånd som skyddsbehövande och inte heller få statusförklaring eller resedokument.

I ett ärende redovisade domstolen överhuvudtaget inte och motiverade inte någon bedömning under 
grunden alternativt skyddsbehov.360

I flera ärenden där de klagande åberopat risk för hedersvåld bedömdes detta under grunden alternativt 
skyddsbehov.361 En kvinna hade åberopat hotbild från make och för att hon frånfallit islam. Hon tillhörde 
därutöver en etnisk minoritet. Domskälen var mycket kortfattade. Säkerhetsläget angavs inte vara sådant 
att var och en som befinner sig där riskerar skyddsgrundande behandling. Kvinnan bedömdes ha manligt 
nätverk och ansågs i övrigt inte heller vara särskilt utsatt. Hon bedömdes inte ha gjort sannolikt att hon 
riskerade skyddsgrundande behandling.362 I ett ärende som rörde en familj resonerade domstolen kring 
risk för hederskonflikt och blodshämnd och hänvisade till landinformation till stöd för bedömningen att 
de konflikter som trots medling fortfarande löper en risk att aktualiseras i huvudsak rörde marktvister.363 
Mot bakgrund av uppgifter i landinformation, när hoten framförts och den lågintensiva karaktär hoten 
bedömts ha haft ansåg domstolen att familjen inte gjort sannolikt att de till följd av konflikten med 
personen ifråga skulle riskera skyddsgrundande behandling vid ett återvändande. Sammanfattningsvis 
var familjen inte att betrakta som alternativt skyddsbehövande. 

Väpnad konflikt och resväg
I flera ärenden hänvisades till den bedömning som Migrationsverket gjort avseende personliga förhål-
landen kopplat till den väpnade konflikten och även vad avsåg bedömning av resväg. I några ärenden 
konstaterades att det rådde väpnad konflikt i provinsen eller på hemorten, men att det enligt domsto-
lens bedömning inte hade framkommit att familjens personliga förhållanden var sådana att det fanns 
grundad anledning att anta att de löpte en verklig risk att utsättas för skyddsgrundande behandling. I 
ett av dessa ärenden konstaterades att situationen för kvinnor och barn var svår utan manligt nätverk. 
Kvinnan hade dock inte gjort sannolikt att hon skulle sakna manligt nätverk. Kvinnans och barnens 
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personliga omständigheter bedömdes inte tillräckliga för att det fanns grundad anledning att anta att de 
löpte en verklig risk att utsättas för skyddsgrundande behandling.364 I ytterligare ett ärende konstaterades 
att det rådde väpnad konflikt i hemprovinsen och att kvinnan och hennes barn var särskilt utsatta som 
tillhörandes en religiös minoritet. De hade dock inte gjort sannolikt att de saknade manligt nätverk. Vid 
en bedömning av deras personliga omständigheter och säkerhetssituationen kunde de inte antas löpa 
en allvarlig och personlig risk att skadas med anledning av den väpnade konflikten. De ansågs kunna 
resa hem säkert till hemorten.365

I ett ärende redovisade domstolen, i jämförelse med ärenden där man hänvisade till Migrationsverkets 
bedömning, fylligt för sin bedömning av säker resväg.366 Kvinnan hade tidigare rest inom landet utan att 
utsättas för skyddsgrundande behandling. Resan skulle inte gå genom område som kontrolleras av en 
milisgrupp. Det förekom dock att andra styrkor längs vägarna i området begick övergrepp och särskilt 
stor risk löpte kvinnor utan manligt sällskap. Hon hade tidigare fått hjälp av sin manliga släkting vilket 
talade för att han utgjorde hennes manliga nätverk. Det hade inte framkommit någon godtagbar förklaring 
till varför han inte skulle kunna eller vara villig att ge henne det stöd hon behöver. Domstolen hade även 
bedömt att hennes berättelse var bristfällig gällande familjemedlemmars död och försvinnande. Med 
anledning av det och mot bakgrund av den betydelse som släkt och klan hade för överlevnaden i det 
somaliska samhället ansåg domstolen att det inte gick att utesluta att det även fanns andra släktingar eller 
klanmedlemmar som kunde utgöra det nätverk kvinnan behöver. Sammantaget bedömde domstolen att 
kvinnan inte hade gjort sannolikt att hon saknade manligt nätverk. Hennes påstående att så är fallet och 
hennes invändning om att det inte kunde förutsättas att den manliga släktingen skulle vara beredd att 
företa den riskfyllda färden för att hämta henne föranledde ingen annan bedömning från domstolens 
sida. Hon uppfyllde inte förutsättningarna för att få skydd i Sverige. 

6.3.2  Asylrättscentrums kommentarer

Det har i avsnittet ovan konstaterats att det föreligger bristfälliga bedömningar relaterat till rekvisiten 
i flyktingparagrafen. Vad gäller bedömningarna avseende om kvinnan uppfyller kriterierna för att vara 
alternativt skyddsbehövande är det problematiskt där bedömningar sammanslagits så att det inte tydligt 
framgår hur bedömningarna avseende uppfyllande av rekvisiten i de olika paragraferna redovisas. Vid 
bedömningen av om en kvinna uppfyller rekvisiten för att vara alternativt skyddsbehövande räcker det 
med grundad anledning att anta, vilket anförs vara ett lägre beviskrav än uttrycket välgrundad fruktan. Det 
krävs inte heller något orsakssamband. Redovisning för hur bedömning hade gjorts i förhållande till de 
olika rekvisiten var därmed bristfällig. Vid en bedömning om en kvinna är att betrakta som alternativt 
skyddsbehövande måste hennes personliga omständigheter bedömas i förhållande till säkerhetsläget. Där 
kvinnan tillhört flera utsatta riskgrupper har det hänvisats till att en särskilt utsatt grupp inte generellt 
riskerar förföljelse. För att alla ska ges lika förutsättningar till uppehållstillstånd som skyddsbehövande, 
oavsett kön, är det viktigt att anlägga ett genusperspektiv. Det innebär också att analysera risken för att 
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utsättas för våld i samband med väpnade konflikter ur ett genusperspektiv. I de fall där kvinnan inte 
ansågs ha gjort sannolikt att hon riskerade förföljelse kopplat till en eller flera förföljelsegrunder saknades 
en sammantagen bedömning av dessa kombinerade utsattheter och hur detta skulle påverka risken för 
den individuella kvinnan vid ett återsändande. Det saknades dessutom, i dessa fall, en bedömning som 
tog i beaktning väldokumenterad psykisk ohälsa vilket ytterligare förstärkte kvinnans sårbarhet, kopplat 
till den rådande säkerhetssituation. Liksom under bedömningen under flyktingparagrafen har, trots att 
kvinnorna konstaterats tillhöra en utsatt grupp, förekomsten av manligt nätverk haft stor betydelse. I 
flertalet ärenden noterade vi att domstolen även i denna bedömning hänvisade till rena antaganden om 
förekomst av manligt nätverk.
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7. Reflektioner och  
 rekommendationer

7.1  Sammanfattande reflektioner 

I samhället finns maktstrukturer och normer kring till exempel kön, könsidentitet eller könsuttryck, 
ålder, etnicitet, religion, sexuell läggning, funktionalitet och klass. Ett intersektionellt perspektiv 
innebär att se hur olika maktstrukturer påverkar och förstärker varandra. Vi har i denna rapport valt 
att fokusera på kvinnor eftersom vi anser att det krävs en medvetenhet om hur dessa maktordningar 
påverkar särskilt kvinnor. För att alla asylsökande ska få tillgång till en rättssäker och jämställd asylpro-
cess är det viktigt att anlägga ett genusperspektiv och faktiskt applicera det i asylprocessen - inte enbart 
avseende skyddsbedömningen utan i processen som helhet. Kvinnor kan ha andra förutsättningar än 
män vad gäller att presentera sina asylskäl. Utöver kunskap om att kvinnors asylskäl kan skilja sig åt 
från mäns är det viktigt att tillämpa ett genusperspektiv på samtliga rekvisit och förföljelsegrunder i 
flyktingkonventionen, och beakta att olika former av könsdiskriminering i sig eller sammantaget kan 
anses tillräckligt allvarligt för att utgöra förföljelse. 

En studie av denna begränsade omfattning kan naturligtvis inte göra anspråk på att ge en fullständig 
bild. Men de brister i Migrationsverkets och migrationsdomstolarnas bedömningar vi har noterat i 
de ärenden som analyserats kan till viss del vara talande för brister på ett generellt plan och motivera 
vidare granskningar. Flera av de brister vi har identifierat i detta underlag är brister som vi dessutom 
uppmärksammar i vårt arbete som ombud och offentliga biträden. 



De brister vi har identifierat som gemensamma hos såväl Migrationsverket som domstolarna 
avseende bedömningen av kvinnors asylskäl har huvudsakligen rört följande:

• Det har ställts höga krav på detaljrikhet i den muntliga berättelsen utan att 
faktorer som kön och dess betydelse samt individuella omständigheter i övrigt 
beaktats tillräckligt.

• Kunskap om situationen för kvinnor i de aktuella länderna har inte tillmätts 
tillräcklig betydelse vid bedömningen av tillförlitligheten i kvinnans berättelse.

• I de fall skriftlig bevisning inlämnats har denna vid bevisvärderingen 
bedömts ha ett lågt bevisvärde. I de ärenden då läkarintyg inlämnats till stöd 
för såväl berättelsen som psykisk ohälsa (och därmed svårigheter att lämna 
en sammanhängande kronologisk berättelse) har kvinnan inte tillerkänts 
bevislättnadsregeln för kvarstående oklarheter. 

• Bristande tillämpning av bevislättnadsregeln. 

• Bristande förståelse för anledningar till att uppgifter kommer fram sent i 
processen, inkluderande bristande förståelse för traumas effekter. 

• Det har vid den framåtsyftande riskbedömningen brustit i den sammantagna 
bedömning som måste göras, där flera förföljelsegrunder kan aktualiseras och 
vara bidragande faktorer till att en kvinna får anses hysa välgrundad fruktan för 
förföljelse. 

• Ett genusperspektiv vid tolkningen av förföljelsegrunderna har inte tillämpats.

• Utredningar och bedömningar av betydelsen av manligt nätverk har varit 
bristfälliga, där förekomst av manligt nätverk har tillmätts allt för stor betydelse 
och skyddsbedömningen i många ärenden begränsats till huruvida kvinnan var 
utan tillgång till manligt nätverk. Skrivningar som att eftersom kvinnan inte hade 
gjort sannolikt att hon saknade manligt nätverk ansågs hon därmed inte riskera 
förföljelse på grund av kön var vanliga.

• Det har dessutom brustit i kunskap om vilka släktingar som kan utgöra ett 
nätverk och som kan företräda kvinnor från Afghanistan och Somalia. Där detta 
har anförts i enskilda ärenden har detta inte beaktats. 

En sammanfattning av de brister vi har funnit specifikt hos Migrationsverket, respektive domsto-
larna, följer i avsnitten nedan. 
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7.2  Migrationsverket

Som framgår av vår analys har flera kvinnor uppgett brister i förutsättningar att kunna och våga 
berätta om sina asylskäl. Det rörde exempelvis kön på utredare och tolkar, där det faktum att det 
varit manliga utredare eller tolkar hämmat kvinnan från att våga berätta. För många kvinnor är det 
en förutsättning att män inte finns i rummet för att de ska kunna och våga berätta om asylskäl som 
är kopplade till tabu, skam- eller skuldkänslor. UNHCR framhåller exempelvis att kvinnliga asylsö-
kande alltid bör ges kvinnliga utredare och kvinnliga tolkar. I ett jämställdhetsperspektiv kan det 
vara problematiskt att Migrationsverket hanterar en familj som en enhet. Det faktum att en kvinna 
har samma offentliga biträde och samma handläggare som sin make kan vara väldigt hämmande för 
kvinnor. Det är viktigt att information om sekretessregler och rätt till enskilt biträde ges så tidigt som 
möjligt i processen och att såväl utredare som det offentliga biträdet förvissar sig om att kvinnan ska 
förstå den information som ges. Även om kvinnan får grundläggande information om tystnadsplikt 
kan det vara svårt för en kvinna att våga lita på att sekretessen mellan makar och/eller andra famil-
jemedlemmar upprätthålls. Konsekvensen av detta är att det kan dröja ända till domstolsprocessen, 
eller i värsta fall, efter ett lagakraftvunnet beslut som en kvinna vågar berätta om egna asylskäl. 
I flera ärenden där kvinnorna hade sökt tillsammans med sina makar var det uppenbart att detta 
varit problematiskt. Det är därför av yttersta vikt att handläggaren är uppmärksam på behov av att 
förordna separata offentliga biträden och även ser över möjligheten att ha separata handläggare.

Av vår analys framgick att i ett ärende hade det offentliga biträdet inte talat med kvinnan separat 
från maken och inte bokat kvinnlig tolk. Enligt vår erfarenhet från vår rådgivning är detta en 
återkommande problematik, det vill säga att kvinnor uppger att det offentliga biträdet talat med 
henne tillsammans med exempelvis sökande make. Det är viktigt att även den som förordnas som 
offentligt biträde har ett genusmedvetet perspektiv och såväl pratar med kvinnan enskilt och ser till 
så att kvinnlig tolk bokas. Dels för att säkerställa att kvinnan har fått information om vad som kan 
vara asylskäl och varför det är viktigt att berätta om dessa, dels för att ge kvinnan möjlighet att berätta 
om asylskäl som kan vara svåra att berätta om inför maken eller som kan innebära intressekonflikter. 

7.2.1  Asylutredningen 

Enligt vår erfarenhet som offentliga biträden varierar det hur mycket förtydligande information som 
lämnas utöver den standardiserade texten som används i utredningsprotokollen. Det är viktigt att 
Migrationsverket inte bara ger generell information om att handläggaren har tystnadsplikt i början av 
asylutredningen, utan att Migrationsverket förklarar innebörden av detta och frågar kvinnan dels om hon 
har förstått och därefter frågar om sekretess ska råda mellan henne och eventuella familjemedlemmar. Det 
är även, som framgår ovan, av vikt att handläggaren är uppmärksam på behov av att separata offentliga 
biträden bör förordnas och har kunskap om att så bör ske. Som framgår av ett av ärendena, vilket även 
är vår erfarenhet som offentliga biträden, uppvisar handläggare ibland en okunskap och en oförståelse 
inför ett offentligt biträdes skyldighet att frånträda ett uppdrag där intressekonflikter föreligger. 
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I de ärenden där vi har tagit del av protokollen från asylutredningen har vi noterat flera goda exempel. 
Vi har dock även noterat brister i genomförandet av asylutredningar avseende förutsättningarna för 
kvinnan att kunna berätta om egna asylskäl. Bland annat på grund av de skäl som framgår ovan. I flera 
ärenden har utredningarna varit bristfälliga genom att relevanta följdfrågor inte ställts när kvinnor har 
berättat om egna erfarenheter, med konsekvensen att asylskäl inte utretts tillräckligt. Anmärknings-
värda brister kan nämnas i exempelvis ärenden som rörde risk för förnyad könsstympning. Därutöver 
har vi även uppmärksammat att uppfattade oklarheter inte redovisats uttryckligen eller tillräckligt 
tydligt för de sökande, i enlighet med det rättsliga ställningstagandet om utredning och bedömning 
av förföljelse på grund av kön avseende kvinnor, så att kvinnan fått möjlighet att bemöta dessa under 
asylutredningen. Ifrågasättanden av uppgifter har redovisats först i besluten. Det är viktigt att Migra-
tionsverket är tydlig i sin kommunikation där uppgifter bedöms vaga eller otillräckligt beskrivna. Här 
har det offentliga biträdet ett ansvar att ställa krav på att utredaren är tydlig med att förklara det som 
uppfattas vara oklart, så att kvinnan förstår och ges möjlighet att förtydliga. 

Migrationsverket framhåller i sitt rättsliga ställningstagande att kvinnor kan ha svårt att berätta 
om övergrepp på grund av skam, ångest och skuldkänslor. Det krävs då att kvinnan får tid på sig. 
För att kvinnor ska ges förutsättningar att kunna berätta om asylskäl bör Migrationsverket, snarare 
än att förlänga utredningstiden vid ett och samma tillfälle, i större utsträckning hålla uppföljande 
utredningssamtal. Det krävs inte enbart att kvinnan får tillräckligt med tid på sig utan att såväl 
handläggare som offentligt biträde och tolk har nödvändig kompetens, kunskap och medvetenhet om 
effekter av trauma och svårigheter att berätta om känsliga uppgifter. Det krävs en förtroendeskapande 
miljö där handläggarens bemötande är viktigt. Handläggaren måste under intervjusituationen skapa 
förutsättningar för kvinnan att kunna och orka berätta. Utöver ett respektfullt och professionellt 
bemötande krävs lyhördhet. Utifrån det perspektivet är det inte tillfredsställande att handläggare 
på Migrationsverket skriver protokollet samtidigt som hen utreder. Detta i synnerhet när det rör 
särskilt utsatta personer, såsom exempelvis ensamkommande barn, kvinnor som utsatts för sexuella 
övergrepp eller asylsökande som utsatts för tortyr. För att höja kvaliteten på utredningarna och 
möjliggöra för utredaren att kunna fokusera på den asylsökande och själva utredningen bör utredaren 
avlastas av en protokollförare. Där det inte bedöms lämpligt bör alternativ övervägas, såsom att 
spela in utredningarna. För att underlätta för en kvinna att berätta om sexuella övergrepp krävs ofta 
att handläggaren, biträdet och tolken är kvinnor. 

Migrationsverket har en skyldighet att särskilt beakta utsatta personers situation och behov av stöd 
i asylprocessen. Vi har noterat att Migrationsverket i flera ärenden endast hänvisat kvinnan och det 
offentliga biträdet till att inkomma med läkarintyg. Det framgår inte av de utredningsprotokoll vi 
har tagit del av vilket stöd eller vilken information som kvinnan tidigare kan ha fått av Migrations-
verket angående läkarkontakt. Där kvinnor berättar att de lider av psykisk ohälsa till följd av trauma 
är det viktigt att handläggaren tar hänsyn till effekter av trauma under själva utredningen och hur 
det kan påverka kvinnans möjlighet att berätta. Det är vår bild som offentliga biträden att det finns 
en bristande kunskap om traumatiska erfarenheter hos Migrationsverket, inte minst vad gäller hur 
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dylika erfarenheter kan påverka såväl minnet som möjligheten att lämna en sammanhängande och 
detaljerad berättelse. Det är även viktigt att handläggaren beaktar att psykisk ohälsa kan vara kopplat 
till kvinnans asylskäl, och inte endast en omständighet att beakta under ömmande omständigheter. 

Lika viktigt som det är att ställa frågor kring det som kvinnan varit med om och vad det är kvinnan 
fruktar att hon riskerar att utsättas för, lika viktigt är det att ställa frågor relaterat till hennes situation 
och livsvillkor vid ett återvändande. Diskriminering kan på kumulativ grund uppnå förföljelse. 

Om man exempelvis ställer frågor kring släktingar och nätverk i hemlandet måste man även ställa 
frågor till kvinnan om de skulle kunna vara ett stöd för henne, eller om de är en del av hotbilden. 
Vi har noterat att utredningarna i underlaget i stort sett uteslutande har fokuserat på förekomst av 
manliga släktingar och var de befinner sig snarare än kvinnans relation till de manliga släktingarna. 
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7.2.2  Rekommendationer kopplat till asylutredningen

Det offentliga biträdet

• Träffa alltid kvinnan enskilt. Ett förslag kan enligt ovan vara att boka 
olika tider olika dagar för familjemedlemmar, för att ytterligare öka 
kvinnans trygghet.

• Tillgodose kvinnans önskemål och behov av kvinnlig tolk.

• Ge tydlig information om vad som är asylskäl (erfarenheter av våld, 
exempelvis inom familjen) samt vikten av att berätta om samtliga asylskäl 
för att kunna få dem beaktade.

• Ge tydlig information om sekretessregler.

• Var uppmärksam på intressekonflikter och nödvändighet att begära dig 
entledigad.

• Fråga kvinnan om det finns något som skulle underlätta för henne att 
berätta. Finns stöd och nätverk i Sverige?

• Finns behov av kontakt med vården? 

• Finns behov av trauma- eller tortyrskadeutredning?

• Säkerställ att kvinnan får en kvinnlig handläggare och tolk om det är en 
förutsättning för kvinnan att berätta och hon inte vågat begära detta hos 
Migrationsverket. Det är en rättighet för att möjliggöra att kvinnan kan 
berätta om sina asylskäl. Försäkra kvinnan om att hon inte är till besvär. 
Finns övriga överväganden att informera Migrationsverket om? 

• Var ett stöd för kvinnan under asylutredningen, men även under pauserna. 

• Under asylutredningen - kräv att handläggaren redogör för och tydliggör 
om det finns oklarheter som behöver förtydligas.

• Utöver frågor om kvinnans erfarenheter från hemlandet, inkluderade 
diskriminerande behandling, och vad hon fruktar vid ett återvändande - 
tänk på att tala med kvinnan om hennes situation vid ett återsändande; 
som kvinna men även utifrån ett intersektionellt perspektiv. 
Könsdiskriminerande åtgärder kan sammantaget uppnå förföljelse.367

367 Skyddsgrundsdirektivet ger exempel på handlingar eller åtgärder som är tillräckligt allvarliga till sin natur eller på grund av 
sin upprepning kan innebära en allvarlig överträdelse av de grundläggande mänskliga rättigheterna (artikel 9.1 och 9.2).
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• Tillämpa ett genusperspektiv i förhållande till samtliga rekvisit i 
flyktingdefinitionen och i förhållande till (relevanta) förföljelsegrunder 
i din argumentation. Kvinnor som agerar på eller lever på ett sätt som 
utmanar sociala och religiösa normer i hemlandet kan tillskrivas en 
politisk eller religiös uppfattning. En kvinna som ger uttryck för att hon 
inte vill leva med de begräsningar av rättigheter som finns för kvinnor i 
hemlandet ger uttryck för en faktisk politisk uppfattning.

• Begränsa inte argumentationen till att din klient är att betrakta som en 
kvinna utan manligt nätverk (i de fall det är tillämpligt). Det är inte säkert 
att Migrationsverket delar denna uppfattning utan anser att släktingar 
eller familjemedlemmar finns i hemlandet. Det är viktigt att du talar 
med kvinnan om hennes situation och livsvillkor vid ett återvändande 
och hennes relation till dessa släktingar. Vad har ett manligt nätverk för 
betydelse för den individuella kvinnan? Är de ett stöd eller en del av en 
hotbild eller ett förtryck?

• Använd och hänvisa till FN:s kvinnokonvention och 
Istanbulkonventionen i din argumentation.368

Handläggare

• Förklara syftet med att Migrationsverket frågar om önskemål om kön 
på tolk, handläggare och offentligt biträde. Det är en rättighet för att 
möjliggöra att kvinnan kan berätta om sina asylskäl. 

• Ge tydlig information om sekretessregler och rätt till enskilt offentligt 
biträde - i ett tidigt skede.

• Se över familjehanteringen och var uppmärksam på behov av separata 
offentliga biträden. 

• För att skapa förutsättningar för kvinnan att kunna och våga berätta, 
reflektera över ditt bemötande. Var lyhörd och följsam i förhållande till 
det kvinnan berättar. I ett professionellt bemötande finns utrymme för att 
visa empati.

• Var tydlig i såväl information som kommunikation. 

• I det metodstöd för utredning som finns bilagerat till det rättsliga 
ställningstagandet finns exempel på frågor som kan vara bra att ha som 

368 Se avsnitt 3.1.



utgångspunkt.369 Tänk dock in kvinnans individuella förutsättningar där 
utbildning, arbetserfarenhet, klass, ålder och kön är faktorer att beakta. 
Frågor under asylutredningen måste anpassas efter den individuella 
kvinnans förutsättningar och verklighet.

• Utöver frågor om kvinnans erfarenheter från hemlandet, inkluderade 
diskriminerande behandling och vad hon fruktar vid ett återvändande, 
tänk på att tala med kvinnan om hennes situation vid ett återsändande; 
som kvinna men även utifrån ett intersektionellt perspektiv.370

• Om kvinnan berättar att hon lider av psykisk ohälsa och har varit med 
om traumatiska erfarenheter måste hänsyn tas till detta under själva 
utredningen, inkluderande uppmärksamhet på behov av pauser. Det är 
inte säkert att den sökande vågar att säga till eller be om paus. Hänvisa 
inte endast till att kvinnan får inkomma med läkarintyg, säkerställ att hon 
har fått information av Migrationsverket om vårdkontakt och vart hon 
kan vända sig. 

• Var vaksam på indikationer om tortyr och överväg att genomföra en 
tortyrskadeutredning.

• Utred inte endast förekomst av manliga familjemedlemmar och socialt 
nätverk i hemlandet, utred även kvinnans relation till dessa släktingar. 
Beakta att manliga familjemedlemmar även kan utgöra en del av 
hotbilden. 

Handläggare och offentligt biträde

• Det är viktigt att såväl handläggare på Migrationsverket som det offentliga 
biträdet reflekterar över de praktiska förutsättningarna inför utredningen/
mötet. Om kvinnan har barn måste frågan om barnpassning lösas. 

• För att öka förtroendet och ytterligare möjliggöra för kvinnan att berätta 
fritt bör möjligheten att boka in en tid separat från medföljande make/
familjemedlemmar övervägas.

369 Metodstödet är begränsat till kvinnor som bryter mot en uppförandekodex, och flera av frågorna förutsätter att kvinnan har en 
viss bakgrund. Flera frågor är baserade på den s.k DSSH-modellen. Det noteras att denna modell har utsatts för kritik av forskare 
och jurister angående modellens lämplighet i hbtqi-ärenden. (Se RFSL, Aino Gröndahl, Avslagsmotiveringar i HBTQI-Asylärenden - En 
rättsutredning av Migrationsverkets, migrationsdomstolarnas och Migrationsöverdomstolens prövning av sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck, 
2020, s.141 ff).
370 Se även Maria Bexelius: Asylrätt, kön och politik, framförallt kapitel 7 – hållpunkter för en genusmedveten asylutredning, 
s.102-105, samt kapitel 8, i synnerhet rörande en genusmedveten analys av konventionsgrunderna, s. 178.



Kvinnor i asylprocess – vikten av ett genusperspektiv

123

7.2.3 Bedömningarna

I fyra ärenden bedömdes kvinnor ha gjort skyddsbehov sannolikt. I majoriteten av ärendena fick 
kvinnan avslag på sin ansökan därför att hennes uppgifter bedömdes brista i tillförlitlighet. I två 
ärenden hade de sökande lämnat i stora delar ändrade uppgifter som inte kunnat förklaras, vilket 
låg till grund för bedömningen att det fanns anledning att ifrågasätta tillförlitligheten i uppgifterna. 
Kvinnors ansökningar om asyl har dock i stor utsträckning avslagits för att de ansetts vara vaga och 
inte tillräckligt detaljerade, kortfattade, eller baserade på antaganden och spekulationer, ofta till följd 
av att uppgifter var baserade på andrahandsuppgifter. Som framgår i avsnitt 5.3.5 används kriterier 
vid bedömning av tillförlitlighet som ett metodstöd identifierat som problematiska, eller som inte 
ingått i metodstödet. 

Det krävs samma genusmedvetna analys vad gäller vilken detaljkunskap en sökande kan förväntas ha 
om hotbilden eller orsaken till denna. Mot bakgrund av kvinnors och flickors underordnade ställning 
i de aktuella länderna måste hänsyn tas till att kvinnor eller flickor exempelvis inte kan förväntas ha 
full insyn i detaljer kring planer på tvångsäktenskap. 
Där det har brustit i utredningarna av kvinnors asylskäl har det fått konsekvensen att det brustit i 
den kumulativa och framåtsyftande riskbedömningen. I några ärenden där kvinnor åberopat risk för 
hedersrelaterad förföljelse därför att de haft en utomäktenskaplig relation ifrågasattes tillförlitligheten 
i uppgifterna. Migrationsverket ansåg, bland annat, att kvinnorna inte kunnat redogöra tillräckligt 
för vilka risköverväganden de gjort relaterat till relationen. Vi har i flera ärenden noterat normativa 
skrivningar. Handläggare och beslutsfattare måste vara väldigt uppmärksamma på egna fördomar 
och subjektiva uppfattningar om hur patriarkalt förtryck ”borde” fungera; hur en förövare borde ha 
agerat, eller hur en kvinna borde ha reflekterat/agerat/avstått från att agera med tanke på den risk 
det innebar för henne.

Ett annat tydligt tema var avsaknad av resonemang kring bevislättnadsregeln. Det kan förklaras med 
att Migrationsverket funnit att berättelserna varit exempelvis vaga och odetaljerade. Det har dock 
ställts väldigt höga krav på detaljrikhet i kvinnornas berättelser, och vi har som framgår ovan funnit 
i de ärenden där vi har tagit del av utredningsprotokollen att tillräcklig hänsyn inte tagits till individu-
ella omständigheter. I de ärenden då läkarintyg inlämnats till stöd för såväl berättelsen som psykisk 
ohälsa (och därmed svårigheter att lämna en sammanhängande kronologisk berättelse) har kvinnan 
inte tillerkänts bevislättnadsregeln för kvarstående oklarheter. 

Vid bedömningen av om den sökandes fruktan är välgrundad ska sökandes berättelse och personliga 
omständigheter bedömas i relation till information om förhållandena i aktuellt land. Vad gäller kvinnors 
asylskäl är det viktigt att relevant och specifik landrapportering, som belyser kvinnors situation används. 
Informationen måste sedan relatera till den individuella kvinnan och hennes personliga omständig-
heter. Landinformation har alltså betydelse både vid bedömningen av en asylsökandes berättelse 
och uppgifters tillförlitlighet, och för den framåtsyftande riskbedömningen. Som framförts i våra 
observationer avseende landinformation har det inte varit möjligt att göra en djuplodande analys av 
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den landinformation som använts. Av det vi har noterat kan vi dock konstatera att landinformation 
användes i låg utsträckning för att ge stöd åt att den fruktan kvinnan kände var välgrundad, eller ens 
för att hennes uppgifter skulle läggas till grund för bedömningen. I några ärenden har landinformation, 
eller kunskapen om förhållandena i aktuellt land, använts för att ifrågasätta kvinnans uppgifter. Vi 
har även noterat att det inte gjorts en intersektionell analys vid användande av landinformation för 
att säkerställa att den landinformation som lagts till grund för beslutet tillräckligt relaterat till den 
individuella kvinnan. Man har exempelvis använt sig av landinformation för religiösa minoriteter och 
för kvinnor men inte bedömt hur dessa omständigheter kan samverka. Män och kvinnors fruktan 
för förföljelse av religiösa skäl kan se olika ut. Sådana olikheter kan manifesteras i exempelvis 
diskriminerande lagar, tvång på viss klädnad, skadliga traditioner sedvänjor och begränsningar av 
rörelsefriheten.371 Mot bakgrund av de asylskäl som kvinnorna åberopat (tvångsäktenskap, risk för 
tvångsäktenskap, våld, sexuellt våld, hedersrelaterad förföljelse) rör det sig om handlingar som per 
definition innebär förföljelse i utlänningslagens mening. Med hänsyn tagen till det könsrelaterade våld 
och den systematiska diskriminering som kvinnor utsätts för och riskerar att utsättas för i länder som 
Afghanistan, Irak och Somalia bör den kunskapen enligt vår mening ges större betydelse vid såväl 
bedömningen av tillförlitligheten i kvinnans uppgifter av det hon berättat att hon utsatts för, som 
vid den framåtsyftande riskbedömningen där samtliga riskhöjande omständigheter måste beaktas. 

Vad avser bedömningen i förhållande till rekvisiten i flyktingparagrafen har vi i flera ärenden noterat 
brister. I två ärenden har åberopad risk för våld kopplat till vägran att ingå äktenskap bedömts” inte 
handla om någon förföljelse som har med någon flyktinggrund att göra”. I flera ärenden skedde en 
sammantagen bedömning av skyddsbehovet under gemensam rubrik. Detta är problematiskt då man 
inte tillräckligt identifierar eller redovisar för bedömningen av kopplingen till en eller flera förföljel-
segrunder. 

För att uppfylla kriterierna i flyktingdefinitionen krävs att det finnas ett orsakssamband mellan förföl-
jelse och någon av grunderna i flyktingdefinitionen. Det finns inget krav på att det är den dominerande 
orsaken, utan det kan vara en bidragande faktor. Av UNHCR:s handbok framgår att den sökande inte 
har någon skyldighet att själv analysera sitt ärende i sådan utsträckning att han eller hon i detalj ska 
kunna identifiera orsakerna till förföljelsen. När utredaren undersöker de fakta som hör till ärendet, 
är det hans eller hennes uppgift att fastställa orsaken eller orsakerna till varför den sökande fruktar 
förföljelse för att avgöra om definitionen i flyktingkonventionen är uppfylld i detta avseende. 

Förföljelsegrunderna måste även tolkas ur ett genusperspektiv där kvinnor som agerat på eller lever 
på ett sätt som utmanar sociala och religiösa normer i hemlandet kan tillskrivas en politisk eller 
religiös uppfattning. En kvinna som ger uttryck för att hon inte vill leva med de begräsningar av 
rättigheter som finns för kvinnor i hemlandet ger uttryck för en faktisk politisk uppfattning. Där 
kvinnor kommer från länder där det saknas myndighetsskydd hänvisar Migrationsverket ofta i sina 
beslut till förekomsten av ett manligt nätverk. Att sådant finns innebär inte att kvinnor med manliga 

371 UNHCR - Guidelines on International Protection No. 6: Religion-Based Refugee Claims under Article 1A(2) of  the 1951 Convention 
and/or the 1967 Protocol relating to the Status of  Refugees (HCR/GIP/04/06), p. 24.
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släktingar inte skulle riskera förföljelse. Det manliga nätverket kan vara en del av det förtryck som 
kvinnor har ett skyddsbehov mot, och kvinnors fri- och rättigheter (som rörelsefrihet, utbildning, 
arbete) blir ofta villkorade av förekomsten av en manlig familjemedlem. Diskriminering kan vidare 
på kumulativ grund uppnå förföljelse.

I majoriteten av ärendena där flera förföljelsegrunder aktualiserats, såsom etnicitet, religion och kön 
har Migrationsverket gjort en bedömning av varje asylskäl för sig men inte gjort en sammantagen 
bedömning eller analys av hur förföljelsegrunder kan samverka och bidra till risk för förföljelse eller 
annan skyddsgrundande behandling. Även om tillhörigheten till en etnisk och religiös minoritet i sig 
inte innebär att alla som tillhör den riskgruppen riskerar skyddsgrundande behandling så måste det 
beaktas vid en sammantagen bedömning av kvinnans situation och de risker som föreligger vid ett 
återvändande. Män och kvinnors fruktan för förföljelse av religiösa skäl kan se olika ut. Som framgår 
ovan räcker det att en förföljelsegrund är en bidragande faktor. Migrationsverket måste även beakta 
personliga omständigheter som kan vara ytterligare riskhöjande, som utöver att vara kvinna exempelvis 
psykisk ohälsa och lång vistelse utomlands i ett västerländskt land. När man inte har redovisat för eller 
gjort en helhetsbedömning har det brustit i den kumulativa och framåtsyftande riskbedömningen.

I flera av ärendena anfördes att kvinnan led av psykisk ohälsa såsom depression och PTSD till följd 
av traumatiska upplevelser. Vi har begränsat vår studie till skyddsbedömningen men har noterat att 
med undantag för ett ärende har det psykiska hälsotillståndet endast bedömts under grunden synnerligen 
ömmande omständigheter. Psykisk ohälsa bör även vägas in i skyddsbedömningen.

En särskild problematik rör det faktum att där kvinnor kommer från länder där det saknas myndig-
hetsskydd hänvisar Migrationsverket ofta i sina beslut till förekomsten av ett manligt nätverk. Det 
är viktigt att kvinnors särskilt utsatta situation utan stöd från familj beaktas och erkänns. Kvinnor 
har dessutom själva anfört sin situation som ensam kvinna utan manligt nätverk som grund för sin 
asylansökan. Att situationen för kvinnor utan manligt nätverk beaktas innebär inte att förekomsten av 
ett manligt nätverk kan hänvisas till som substitut för myndighetsskydd, eller att kvinnor med manliga 
släktingar inte skulle riskera förföljelse. Det manliga nätverket kan utöver det också vara en del av 
det förtryck som kvinnor har flytt ifrån, och kvinnors fri- och rättigheter blir alltså ofta villkorade av 
förekomsten av en manlig familjemedlem. 

Av vår analys framgår att det var mycket svårt för kvinnor att göra det sannolikt att ett manligt nätverk 
saknades. Ofta var bedömningarna summariska, och i flera fall spekulativa. Förekomsten av ett manligt 
nätverk hade stor, för att inte säga avgörande, betydelse vid den framåtsyftande bedömningen. I flera 
av ärendena ansågs kvinnor inte ha gjort sannolikt att de riskerade förföljelse då de bedömts inte ha 
gjort omständigheter, och därmed inte hotbild sannolik. Eftersom de bedömdes ha ett manligt nätverk 
ansågs de inte heller hysa en välgrundad fruktan för förföljelse på grund av kön av denna anledning. 
I flera ärenden var de framåtsyftande bedömningarna mycket bristfälliga. Själva förekomsten av ett 
manligt nätverk tenderade att överskugga de allvarliga människorättskränkningar som kvinnorna 
anförde att de riskerade att utsättas för. 
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Skrivningar som att eftersom kvinnan inte hade gjort sannolikt att hon saknade manligt nätverk 
ansågs hon därmed inte riskera förföljelse på grund av kön var vanliga. Vi noterar även att hänvisning 
till det manliga nätverket inte alltid rörde kvinnans närmsta krets av manliga släktingar utan andra 
släktingar utan att det hade utretts huruvida dessa var villiga att erbjuda stöd åt kvinnan eller skulle 
utgöra (del av) hotbilden. I ett stort antal ärenden hänvisades dessutom uttryckligen till det manliga 
nätverk som kvinnan åberopade risk för förföljelse ifrån. 

Som framgår ovan relaterat till landinformation, mot bakgrund av de asylskäl som ett stort antal 
kvinnor anfört rör det sig om förföljelse som typiskt sett utövas och/eller upprätthålls av familje-
medlemmar och närstående. Det vill säga, ofta av det så kallade manliga nätverket i sig. Det är en 
individuell bedömning som ska göras, men den kunskapen bör enligt vår mening ha fått betydligt 
större genomslag vid bedömningen av kvinnans trovärdighet av det hon berättat att hon utsatts för 
eller riskerar att utsättas för. Det innebär även att Migrationsverket betydligt mer noggrant måste 
utreda om de släktingar som kvinnan eventuellt har i hemlandet har vilja och förmåga att erbjuda 
stöd — och inte kommer att utgöra en del av hotbilden.

Om situationen för en kvinna utan manligt nätverk bedöms vara så allvarlig att det i sig anses 
flyktinggrundande säger det något om de allvarliga människorätts-kränkningar som kvinnor riskerar 
i egenskap av att vara kvinna.372 Genom att hänvisa till att en kvinna inte riskerar förföljelse som 
kvinna eftersom hon har ett manligt nätverk blir hennes säkerhet villkorad av förekomsten av en 
privatperson. Det är viktigt att hålla nätverkets funktioner isär när man bedömer skyddsbehovet. Det 
manliga nätverket kan vara en del av förföljelsen och framför allt inte ha förmåga att kunna skydda 
henne mot den förföljelse hon kan riskera. Det sker enligt vår erfarenhet ofta en sammanblandning 
mellan det manliga nätverkets funktion som stöd, och mer eller mindre outtalat, dess funktion som 
skydd. Det är myndigheter som ska erbjuda skydd, inte enskilda, vilket framgår direkt av lagtexten. 
Det är problematiskt att det faktum att kvinnors fri- och rättigheter är villkorade av förekomsten av 
manliga släktingar tillmäts så lite vikt. Migrationsverket måste bli bättre på att utreda och framför allt 
beakta vad det är kvinnan riskerar att utsättas för, och hur hennes liv skulle bli vid ett återvändande. 
Diskriminerande åtgärder kan sammantaget uppnå kravet på förföljelse. Detta måste utredas och 
analyserar i betydligt större utsträckning.

Till skillnad från bedömningen under flyktingparagrafen redovisades ofta landinformation mer 
utförligt under bedömningarna om den sökande uppfyllde rekvisiten för att vara alternativt skydds-
behövande. I majoriteten av ärendena var dock motiveringarna rörande den individuella kvinnans 
situation mycket kortfattade. Där landinformation framhöll att vissa grupper är särskilt utsatta fick 
detta inte genomslag i bedömningen för den individuella kvinnan. Migrationsverket hänvisade ofta till 
den bedömning som gjorts under flyktingparagrafen. Där kvinnan inte ansågs ha gjort förföljelse på 
grund av kön sannolikt ansågs hon inte heller gjort sannolikt att det fanns en konkret och individuell 
hotbild som innebar att hon riskerade att utsättas för skyddsgrundande behandling. För att anses 
vara flykting krävs att den sökande har en välgrundad fruktan för förföljelse och att denna förföljelse 

372 Emma Asplund och Sofie Sjöqvist, Manligt nätverk, Uppsala universitets människorättsklinik, 2019, s.8.
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har en koppling till någon av konventionsgrunderna. Vid bedömningen av om en kvinna uppfyller 
rekvisiten för att vara alternativt skyddsbehövande ska det bedömas om det finns grundad anledning 
att anta risk för illabehandling, vilket anförs vara ett lägre ställt beviskrav än uttrycket välgrundad 
fruktan. Det krävs inte heller något orsakssamband.

Ju mer omfattande våldet är i ett land, desto lägre krav ska ställas på att den enskilde måste göra 
sannolikt att det finns en personlig risk för att just hen riskerar att skadas eller drabbas av våldet. 
I denna bedömning har könstillhörighet också betydelse. Även om kvinnan inte ansågs ha gjort 
sannolikt att hon riskerade förföljelse på grund av kön, på grund av sin etnicitet eller på grund av sin 
religiösa tillhörighet och därmed inte bedömdes uppfylla rekvisiten i flyktingparagrafen så saknades en 
sammantagen bedömning av tillhörigheten till dessa riskgrupper kopplat till den rådande säkerhetssi-
tuationen och kvinnors utsatthet i konfliktsituationer, där det i majoriteten av ärendena rörde sig om 
ett återvändande till en inre väpnad konflikt. Tillgången till och förekomsten av manligt nätverk var 
av avgörande betydelse vid bedömningen om kvinnan var skyddsbehövande på grund av säkerhets-
läget. Om kvinnan inte hade gjort sannolikt att hon saknade manligt nätverk i hemlandet ansågs hon 
inte heller ha gjort sannolikt att det manliga nätverket inte skulle kunna möta henne och resa hem till 
hemorten. Hänvisning till förekomst av en potentiell manlig eskort innebar att riskerna för kvinnan, 
som i många fall även tillhörde en etniskt och religiöst utsatt grupp, under resvägen förringades. 
Skyddet gjordes avhängigt en privatperson. Eftersom vi som framgår ovan har funnit att utredningar 
av och bedömningar av förekomst av manligt nätverk ofta var summariska och otillräckligt utredda är 
det naturligtvis problematiskt att hänvisa till ett antagande om dessa personers vilja och förmåga att 
agera eskort vilket innebär att företa en mycket farlig resa för den enskilde för att möta upp kvinnan. 



7.2.4  Rekommendationer till Migrationsverket

• Vi rekommenderar att Migrationsverket gör en uppföljande 
kvalitetsutvärdering för att säkerställa kvaliteten på såväl utredningar 
som bedömningar av kvinnors asylskäl. 

• Vi rekommenderar att en sådan uppföljande kvalitetsutvärdering ser 
över hur kvaliteten i utredningssituationen kan förbättras, i synnerhet 
när det rör personer som faller inom kategorin utsatta grupper. 

• Vi rekommenderar att familjehanteringen hos Migrationsverket ses över 
i syfte att stärka kvinnors möjligheter att kunna och våga berätta om 
sina asylskäl. 

• Vi rekommenderar att en kvalitetsutvärdering bland annat fokuserar 
på tillförlitlighetsbedömningar utifrån ett genusperspektiv och hur 
bevislättnadsregeln tillämpas. 

• En utvärdering bör även granska bedömningarna utifrån hur 
förföljelsegrunderna identifieras och tillämpas. 

• En utvärdering bör även granska i vilken utsträckning intersektionella 
analyser görs vid användandet av landinformation och vid bedömningen 
av risken vid ett återvändande.

• Det bör vidare läggas stort fokus på utredningar av och bedömningar av 
betydelsen av manligt nätverk. 

• En kvalitetsutvärdering bör följas upp med konkreta åtgärdsförslag. 

• Vi rekommenderar att det rättsliga ställningstagandet ses över för behov 
av uppdatering, inkluderande uppdatering av metodstödet för utredningen. 
Det behövs rättslig vägledning till stöd för hur en genusmedveten tolkning 
av samtliga rekvisit och förföljelsegrunder ska göras, och hur kumulativa 
bedömningar ska genomföras.

• Vi rekommenderar Migrationsverket att inom ramen för befintliga 
utbildningsinsatser inkludera kunskap om FN:s kvinnokonvention och 
kvinnokommitténs rekommendationer, samt om Istanbulkonventionen. 
Dessa konventioner förstärker och kompletterar det internationella 
juridiska rättsliga ramverket för flyktingar och statslösa kvinnor 
och flickor. För att möjliggöra korrekta flyktingskapsbedömningar 
av kvinnors asylskäl måste kunskapen om könsbaserat våld och 
diskriminering av kvinnor förstärkas. 



• Vi rekommenderar därutöver kunskapshöjande insatser avseende trauma 
och dess påverkan på en asylsökandes berättelse.

• Asylprocedurdirektivet uppställer ett kunskapskrav på personal 
som prövar asylansökningar och fattar beslut, och att dessa ska ha 
möjlighet att vid behov inhämta råd från experter i särskilda frågor; 
exempelvis medicinska, kulturella och religiösa frågor samt barn- 
eller könsrelaterade frågor. Vi rekommenderar att Migrationsverket 
utreder möjligheten att i större utsträckning använda sig av 
sakkunnigutlåtanden.373

373 En juridisk analys framtagen på uppdrag av EASO i syfte att utbilda domare och beslutsfattare framhåller att ifall av 
könsrelaterad förföljelse kan experter ofta spela en avgörande roll i att bistå med information om och utlåtanden rörande 
politisk, social, kulturell och familjebaserad kontext för detta våld. Rapporten tar som ett exempel upp risken för förföljelse 
vid ett återvändande till Albanien för kvinnor som fallit offer för människohandel. UKUT (United Kingdom Upper Tribunal) 
konsulterade inför avgörandet en antropolog som var specialiserad på människohandel och Albanien, en psykolog som var 
specialiserad i våld mot kvinnor, och en psykiatriker. IARLJ-Europe på uppdrag av EASO (numera EUAA) Evidence and credibility 
assessment in the context of  the Common European Asylum., Evidence and credibility assessment in the context of  the Common 
European Asylum System (europa.eu).

https://euaa.europa.eu/sites/default/files/eca-ceas-cj_en.pdf
https://euaa.europa.eu/sites/default/files/eca-ceas-cj_en.pdf
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7.4  Migrationsdomstolarna

I majoriteten av ärendena har det hållits muntliga förhandlingar. I flera av de ärenden där muntlig 
förhandling inte beviljats hade sådan enligt vår bedömning varit påkallad. 

I flera av domarna lade domstolarna, till skillnad från Migrationsverket, vissa uppgifter som kvinnan 
berättat om till grund för bedömningen. Domstolarna fann även att kvinnan hade utvecklat sin 
berättelse under den muntliga förhandlingen, och i flera ärenden uttrycktes förståelse för svårigheten 
att berätta om sexuella övergrepp. De vanligaste bedömningarna avseende kvinnans uppgifter var 
dock att de ansågs vara vaga och odetaljerade eller allmänt hållna. Ytterligare anfördes att uppgifter 
var baserade på andrahands- eller tredjehandsuppgifter. Bedömningar avseende hotbild ansågs i flera 
ärenden bygga på antaganden och spekulationer. Vad avser krav på detaljrikhet kan det ifrågasättas, 
exempelvis när det är fråga om tvångsäktenskap, hur mycket kunskap en ung flicka eller kvinna 
kan ha om planer eller överenskommelser om det eller ens om den tilltänkta maken. Att använda 
kriterier som spekulationer och antaganden vid bedömning av tillförlitlighet bör undvikas. I ett 
av de ärenden där domstolen avfärdade vad kvinnan fruktade vid ett återvändande som varandes 
baserat på egna antaganden och spekulationer, kan det konstateras att hennes fruktan baserades 
på tidigare egna erfarenheter av psykiskt, fysiskt och sexuellt våld. 

Av de brister vi noterat bör bland annat ifrågasättandet av kvinnors sent anförda skäl lyftas. I flera 
ärenden har utvecklande av talan eller nya uppgifter som framförts under den muntliga förhand-
lingen, eller skäl som kommit fram först i ett sent skede i asylprocessen ifrågasatts av domstolen. 
Kvinnornas förklaringar ifrågasattes, och betraktades i flera mål som upptrappning. Flera av dessa 
domar visade på bristande förståelse avseende att det brustit i de faktiska förutsättningarna för 
kvinnan att kunna berätta, samt en bristande insikt i hur skamkänslor och rädsla för konsekvenser 
kan påverka hur mycket en kvinna vågar berätta.374 Vad gäller asylskäl som rör känsliga uppgifter 
som presenteras i ett senare skede har EU-domstolen i ett avgörande fastslagit att det faktum att en 
sökande inte omedelbart berättar om sin sexuella läggning utan att det kommer fram först senare 
inte innebär att personen saknar trovärdighet. Skyldigheten att så snart som möjligt presentera 
sina asylskäl mildras av kravet på de berörda myndigheterna att beakta de personliga och allmänna 
omständigheter som ligger bakom ansökan, inklusive sökandens utsatta ställning, samt att man vid 
en individuell bedömning måste beakta varje sökandes personliga ställning och förhållanden.375 
Detta har naturligtvis även bäring på ärenden som rör könsrelaterade asylskäl. EU-domstolens 
avgörande som handlar om när känsliga uppgifter presenteras i ett senare skede har inte fått 
tillräckligt genomslag.

374 I den juridiska analys som tagits fram i utbildningssyfte på uppdrag av EASO framhålls att förväntningar på vad en sökande ska 
kunna minnas är baserade på antaganden om hur minnet fungerar och att det är viktigt att beslutsfattare har realistiska förväntningar på 
vad en sökande ska veta och minnas. Minnesförmågan varierar från person till person och det beror även på en mängd faktorer såsom 
exempelvis traumatiska upplevelser. Fler minnen kommer fram över tid vilket kan förklara varför fler detaljer kommer fram exempelvis i 
överklagandestadiet. Beslutsfattare måste även ha en nyanserad bild av effekten av skam och förstå svårigheten att berätta om händelser 
kopplat till skam (”understanding of  the concept of  shame”). Det är avgörande för att förstå uppgifter som förs fram i ett senare skede 
och vid bedömning av avsaknad av detaljer vid asylutredning eller muntlig förhandling.
375 EU-domstolens dom den 2 december 2014 i de förenade målen C148/13– C150/13, p. 69-71.
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Vi har även noterat i vissa domar att kvinnans berättelse ifrågasatts på ett värderande sätt och att 
hotbild bland annat ifrågasatts baserat på förövarnas agerande. Liksom handläggare på Migrations-
verket måste domare och nämndemän vara uppmärksamma på vad som är subjektiva föreställningar 
och fördomar. 

I ärenden där det tillstods att kvinnors situation var svår, såsom i Afghanistan, och att situationen 
för kvinnor utan manligt nätverk är skyddsgrundande ifrågasattes hotbilden och berättelsen i flera 
ärenden på grund av normativa föreställningar om förövarnas agerande. Bevislättnadsregeln har inte 
tillämpats i de ärenden som ingått i underlaget, trots skrivningar som att domstolen hade förståelse 
för svårigheter att berätta om sexuella övergrepp, och med beaktande av psykisk ohälsa. Inlämnade 
läkarintyg ansågs i några ärenden till viss del kunna förklara uppfattade brister i berättelsen — men 
inte fullt ut för att kvinnan skulle medges bevislättnad för kvarstående oklarheter. Även där det 
faktum att kvinnan utsatts för förföljelse inte ifrågasattes innebar det inte någon bevislättnad för 
kvinnorna vid den framåtsyftande bedömningen. Även om det är en framåtsyftande bedömning 
som ska göras har erfarenhet av tidigare förföljelse betydelse och måste noggrant analyseras utifrån 
kvinnans personliga omständigheter i relation till landinformation. 

Vi har noterat att domstolarna i flera ärenden inte resonerat kring risk för förföljelse utifrån samtliga 
relevanta förföljelsegrunder. Risk för hedersrelaterat våld bedömdes dessutom i några ärenden 
under grunden alternativt skyddsbehövande där detta borde ha bedömts under flyktingparagrafen 
såsom kopplat till föreställningar om kön, politisk och religiös uppfattning och tillhörighet till viss 
samhällsgrupp.

I flera av domarna konstaterade domstolen i sammanfattande meningar att den sökande inte 
hade gjort sannolikt att hon hade ett skyddsbehov. Detta blir problematiskt då man inte kan följa 
domstolens resonemang och om de åberopade asylskälen bedömts i förhållande till samtliga förföl-
jelsegrunder för att hitta den mest relevanta grunden. Förföljelsegrunder kan samverka och utgöra 
bidragande orsaker till att en kvinna hyser en välgrundad fruktan för förföljelse. Det är viktigt att 
det görs en helhetsbedömning av utsatthet och risk för förföljelse. I flera av domarna framgick 
som nämns ovan inte hur domstolen identifierat förföljelsegrunderna, utan det hänvisades till en 
sammantagen bedömning av behov av skydd. Det uppställs dock olika krav för uppfyllande av 
rekvisiten i skyddsparagraferna. 

I flera ärenden hade kvinnor separerat från sina makar i Sverige. Av de ärenden vi har tagit del 
av framgick att de viktiga principer som följer av N mot Sverige inte har fått tillräckligt genomslag.

I några domar redovisade domstolen för att en sammantagen bedömning av risker för den indivi-
duella kvinnan gjorts. I en dom redovisade domstolen utförligt för vilket beviskrav som gällde och 
att domstolen hade ett långtgående utredningsansvar i asylmål. Domstolen måste också göra en 
kumulativ bedömning av samtliga framkomna risker, både det som åberopas av den enskilde och 
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det som bör vara allmänt känt. I övrigt var ett genomgående tema att migrationsdomstolen bedömde 
varje förföljelsegrund för sig utan att redovisa för den sammantagna bedömning som gjorts. Där 
kvinnan utöver att vara kvinna exempelvis dessutom tillhörde en religiös och etnisk minoritet redovi-
sades bedömningen av varje förföljelsegrund separat. Det gjordes ingen sammanvägd bedömning 
av kvinnans tillhörighet till olika riskgrupper kopplat till säkerhetssituationen i landet generellt och 
situationen för kvinnor mer specifikt. 

Det faktum att kvinnan bedömts ha manligt nätverk har fått stor eller till och med avgörande betydelse 
vid skyddsbedömningen. En vanlig bedömning var att om man inte betraktades som en kvinna utan 
manligt nätverk ansågs man därmed inte riskera förföljelse på grund av kön. I flera ärenden handlade 
det om att kvinnan skulle åka hem med sin make, eller andra familjemedlemmar. Där kvinnors berät-
telse om skyddsbehov gentemot maken eller familjen ifrågasattes innebar det att hon hänvisades 
till att återvända med den person hon anförde att hon hade ett skyddsbehov gentemot. I ärenden 
där risk för tvångsäktenskap har åberopats har tillgång till manligt nätverk fått avgörande betydelse 
utan att det tillräckligt analyserats om det manliga nätverket inte är en del av den förföljelse kvinnan 
riskerar alternativt inte kan skydda henne från tvångsäktenskap. I dessa ärenden läggs tonvikten på 
att kvinnan inte gjort sannolikt att det har förekommit tidigare förföljelse eller hotbild, utan tillräcklig 
analys av den framåtsyftande bedömningen. Bedömningarna av det manliga nätverket på hemorten 
var genomgående mycket summariska. I ett ärende skrev domstolen uttryckligen att det var svårt att 
vara kvinna i [landet X] särskilt då säkerhetsläget var allvarligt, men att hennes make kunde utgöra 
manligt nätverk för henne med det skydd som det innebär. Att hänvisa till manligt nätverk som skydd från 
könsrelaterad förföljelse är inte korrekt. Enligt skyddsgrundsdirektivet och utlänningslagen är det 
endast myndigheter som kan erbjuda skydd från förföljelse. EU-domstolen har dessutom i avgörande 
rörande upphörande av flyktingstatus fastslagit att stöd från enskilda grupper och klaner saknar 
betydelse för inkluderingsbedömningen och därmed även för upphörandebedömningen.376

Vad gäller bedömningarna avseende om kvinnan uppfyllde kriterierna för att vara alternativt skydds-
behövande var det problematiskt att bedömningarna sammanslagits så att det inte tydligt framgick hur 
bedömningarna avseende uppfyllande av rekvisiten i de olika paragraferna skett. Vid en bedömning 
om en kvinna är att betrakta som alternativt skyddsbehövande måste hennes personliga omständig-
heter bedömas i förhållande till säkerhetsläget. Där kvinnan tillhört flera utsatta riskgrupper har det 
hänvisats till att en särskilt utsatt grupp inte generellt riskerar förföljelse. Vid bedömningen av om 
en kvinna uppfyller rekvisiten för att vara alternativt skyddsbehövande räcker det dock med grundad 
anledning att anta, vilket anförs vara ett lägre beviskrav än uttrycket välgrundad fruktan. Det krävs 
inte heller något orsakssamband. Redovisning för hur bedömning hade gjorts i förhållande till de 
olika rekvisiten var därmed bristfällig. Det måste vidare göras en sammantagen bedömning av hur 
olika riskhöjande faktorer kan samverka. Liksom under bedömningen under flyktingparagrafen har 
förekomst av manligt nätverk haft stor betydelse. I flertalet ärenden noterade vi att domstolen även 
i denna bedömning hänvisade till rena antaganden om förekomst av manligt nätverk.

376 EU-domstolens avgörande C 255/19, se avsnitt om internationell praxis.



7.4.1  Rekommendationer till migrationsdomstolarna

• Såväl FN:s kvinnokommitté som Europarådets expertgrupp GREVIO 
har framfört krav på kompetenshöjande insatser på domstolarna. 
För att möjliggöra korrekta flyktingskapsbedömningar av kvinnors 
asylskäl ställer vi oss bakom detta krav, då FN:s kvinnokonvention och 
Istanbulkonventionen förstärker och kompletterar det internationella 
juridiska ramverket för flyktingar och statslösa kvinnor och flickor.377 

• I syfte att säkerställa mer rättssäkra flyktingskapsbedömningar för 
kvinnor rekommenderar vi därför migrationsdomstolarna att initiera och 
genomföra utbildningsinsatser för att öka kunskapen om könsbaserat våld 
och diskriminering av kvinnor, liksom vikten av att en genusmedveten 
tolkning av samtliga rekvisit och förföljelsegrunder genomförs. 

• Vi rekommenderar därutöver kunskapshöjande insatser avseende 
kumulativa och framåtsyftande bedömningar, liksom avseende trauma och 
dess påverkan på en asylsökandes berättelse.

• Vi rekommenderar migrationsdomstolarna att i större utsträckning 
överväga att inhämta sakkunnigutlåtanden. Detta kan ske genom att 
domstolarna själva inhämtar ett sakkunnigutlåtande eller förelägger 
Migrationsverket att komma in med ett sådant.378 

377 FN:s kvinnokommitté uttryckte i sina rekommendationer till Sverige en oro för att bestämmelserna i kvinnokonventionen, dess 
fakultativa protokoll samt kommitténs allmänna rekommendationer inte är tillräckligt kända i Sverige och noterade med oro den 
fortsatta avsaknaden av hänvisningar till konventionen i domstolsavgöranden. Kommittén rekommenderar att Sverige främjar program 
för kapacitetsuppbyggnad för domare, åklagare och advokater om konventionen, dess fakultativa protokoll, kommitténs allmänna 
rekommendationer och dess syn på enskilda meddelanden och utredningsresultat, för att ge dem möjlighet att tolka den inhemska 
lagstiftningen i enlighet med detta. (CEDAW, Sammanfattande slutsatser om Sveriges tionde periodiska rapport, CEDAW/C/SWE/
CO/10. 24 november 2021, punkter 11 och 12 c). Europarådets expertgrupp GREVIO uppmanade i sina rekommendationer till 
Sverige starkt de svenska myndigheterna att se till att personal inom domstolar och brottsbekämpande myndigheter genomgår en 
systematisk och obligatorisk grundläggande utbildning och fortbildning om alla former av våld som omfattas av Istanbulkonventionen 
(GREVIO; Baseline Evaluation Report Sweden, January 2019, appendix 1, artikel 15).
378 Av 24 § förvaltningsprocesslagen framgår att rätten får inhämta yttrande över fråga, som kräver särskild sakkunskap, från 
myndighet, tjänsteman eller den, som eljest har att gå till handa med yttrande i ämnet, eller anlita annan sakkunnig i frågan. I 
den juridiska analys som tagits fram på uppdrag av EASO som utbildningsmaterial för bland annat domare (se ovan under 
rekommendationer till Migrationsverket) framhålls att ifall av könsrelaterad förföljelse kan experter ofta spela en avgörande roll i att 
bistå med information om och utlåtanden rörande politisk, social, kulturell och familjebaserad kontext för detta våld.
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8. Rekommendationer 
 för vidare läsning

Committee on the Elimination of  Discrimination against Women CEDAW/C/GC/32 14 
November 2014, General recommendation No. 32 on the gender-related dimensions of  refugee status, 
asylum, nationality and statelessness of  women (Refworld | General recommendation No. 32 on the 
gender-related dimensions of  refugee status, asylum, nationality and statelessness of  women).

UNHCR:s riktlinjer om könsrelaterad förföljelse: Guidelines on International Protection No. 1: Gender-Re-
lated Persecution within the context of  Article 1A(2) of  the 1951 Convention and/or its 1967 Protocol relating to the 
Status of  Refugees. (HCR/GIP/02/01).

Europarådets publication, Louise Hooper, Gender-based Asylum Claims and Non-refoulement: Articles 60 
and 61 of  the Istanbul Convention, )https://rm.coe.int/conventionistanbularticle60-61-web/1680995244

Migrationsverket: Rättsligt ställningstagande, Utredning och bedömning av förföljelse på grund 
av kön avseende kvinnor, RS/069/2021
https://lifos.migrationsverket.se/dokument?documentSummaryId=45493.

Maria Bexelius: Asylrätt, politik och kön,
där författaren, bland annat, ger exempel på metod för genusmedveten skyddsbedömning; Asylrätt, 
kön och politik – en handbok för jämställdhet och kvinnors rättigheter, Maria Bexelius, https://sweref.org/
handbok-for-jamstalldhet-och-kvinnors-rattigheter/.

Asylrättscentrum; ”Tillförlitliga kriterier? - En granskning av Migrationsverkets 
tillförlitlighetsbedömningar av asylberättelser”, https://sweref.org/tillforlitliga-kriterier-en-gransk-
ning-av-migrationsverkets-tillforlitlighetsbedomningar-av-asylberattelser/.

Emma Asplund & Sophie Sjöqvist, Uppsala universitets människorättsklinik 2019; Manligt nätverk; 
Kvinnors asylskäl och manligt nätverk - Asylrättscentrum (sweref.org).

https://www.refworld.org/docid/54620fb54.html
https://www.refworld.org/docid/54620fb54.html
https://www.unhcr.org/en-in/publications/legal/3d58ddef4/guidelines-international-protection-1-gender-related-persecution-context.html
https://www.unhcr.org/en-in/publications/legal/3d58ddef4/guidelines-international-protection-1-gender-related-persecution-context.html
https://www.unhcr.org/en-in/publications/legal/3d58ddef4/guidelines-international-protection-1-gender-related-persecution-context.html
https://www.unhcr.org/en-in/publications/legal/3d58ddef4/guidelines-international-protection-1-gender-related-persecution-context.html
about:blank
about:blank
https://rm.coe.int/conventionistanbularticle60-61-web/1680995244
https://lifos.migrationsverket.se/
https://lifos.migrationsverket.se/dokument?documentSummaryId=45493
https://sweref.org/handbok-for-jamstalldhet-och-kvinnors-rattigheter/
https://sweref.org/handbok-for-jamstalldhet-och-kvinnors-rattigheter/
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https://sweref.org/kvinnors-asylskal-och-manligt-natverk/
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Om Asylrättscentrum

Asylrättscentrum är en politiskt och religiöst obunden ideell organi-
sation som arbetar för att värna asylrätten, mänskliga rättigheter 
och rättssäkerhet i migrationsprocesser. Vi grundades 1991 och 
hette då Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar.  
 
Vi stärker rättssäkerheten i svensk migrationspolitik genom att: 
 

• Ge gratis juridisk rådgivning till människor som 
sökt asyl eller annat uppehållstillstånd i Sverige.  

• Sprida kunskap, ta fram informationsmaterial och 
hålla utbildningarom migrationsrättsliga frågor.  

• Möta makthavare och arbetar påverkansmässigt för att 
värna mänskliga rättigheter och rättssäkra asylprocesser. 

 
Läs mer om oss på www.sweref.org

Adress: Gustavslundsvägen 141, 167 51, Bromma  
Hemsida: sweref.org 
Mail: info@sweref.org

Swish 123 900 57 94 
Bankgiro 900-5794 
Plusgiro 900579-4

mailto:info%40sweref.org?subject=
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