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Sammanfattning 

Denna uppsats har haft utgångspunkten i forskning som visat att det finns risk att 

Migrationsdomstolen dömer olika i snarlika asylärenden. Avsikten med studien har 

varit att undersöka det antagandet och om det förekommer skillnader i bedömningen av 

ärenden där könsgrundad förföljelse åberopats. Det följde därför först en genomgång av 

den svenska asylprocessen och de instanser som behandlar asylansökningarna. Det 

valdes även ut sex rättsfall, tre från Iran och tre från Irak. I samtliga fall var det kvinnor 

som åberopade att de riskerade att förföljas i sina respektive hemländer. Då patriarkat är 

en viktig del av kvinnors situation definierades patriarkat utifrån Sylvia Walbys 

definition av begreppet. För att undersöka huruvida det fanns skillnader i domstolens 

bedömning av rättsfallen applicerades Maria Bexelius modell om hur asylprocessen bör 

gå till. Bexelius tog avstamp i internationella åtaganden och konventioner om 

mänskliga rättigheter. Även den svenska Utlänningslagen lades till för att skapa en 

komplett blid över de kriterier som krävs för att beviljas uppehållstillstånd på grund av 

könsförföljelse. Utifrån Bexelius och Utlänningslagen valdes ett antal parametrar som 

sedan applicerades vid analysen av rättsfallen. Av de sex rättsfallen hade fyra beviljats 

bifall i domstolen och i samtliga hade Migrationsverket och Migrationsdomstolen gjort 

olika bedömningar om huruvida den asylsökande lämnat tillförlitliga uppgifter. Den 

andra upptäckt som gjordes var att instanserna bedömt landinformation olika. Vidare 

har i de ärenden där flyktingstatus beviljades konstaterade domstolen att det var ett 

patriarkalt samhälle och att kvinnorna brutit mot normen. Det fanns ingen diskussion 

om patriarkat och vad i det som att kvinnor var särskilt utsatta. Slutligen var annars 

domstolens bedömning av ärendena förklarliga utifrån parametrarna och några direkta 

skillnader återfanns inte.  
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1. Inledning 

1.1 introduktion  

Runt om i världen pågår det konflikter och oroligheter vilket påverkar individers 

trygghet i de berörda konfliktområdena. Ett av de mest aktuella konfliktdrabbade 

områdena idag är Syrien där freden tycks vara långt borta. På grund av oroligheterna 

runt om i världen söker sig allt fler till Sverige i hopp om att finna trygghet och 

säkerhet. Förra året, år 2014, sökte strax över 80 000 personer asyl i Sverige.
 1

 Förenta 

Nationernas Allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna fastslår att varje 

individ har rätt att söka skydd utanför den egna staten och att erhålla skydd i ett annat 

land i (artikel 14 punkt 1, ”var och en har rätt att i andra länder söka och åtnjuta asyl 

från förföljelse”). I förklaringen framgår det också, enligt artikel 2, att alla har rätt till 

de rättigheter och friheter som återfinns i förklaringen. Detta utan åtskillnad på grund av 

till exempel ras, hudfärg, religion, politiskuppfattning, kön etc.  Vidare framgår det 

även ur förklaringen, artikel 9, att ingen godtyckligt får anhållas, hållas fängslad eller 

landsförvisas. 
2
 Sverige antog FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna den 10 

december år 1948 och är därför skyldiga att leva upp till de förpliktelser som det 

medför.
3
 

Det innebär att personer har rätt att söka asyl i Sverige oavsett vilka de är och de har 

även rätt att få sin sak prövad utan att bli godtyckligt utvisad. Det är därför av stor vikt 

att alla asylansökningar prövas på ett rättssäkert tillvägagångssätt fritt från 

godtycklighet. Den 15 mars 2015 publicerades artikeln ”De dömdes olika trots snarlika 

asylskäl” av Nivette Dawod på Sveriges Radio. Artikeln behandlade en man från 

Libanon som beviljats uppehållstillstånd i Sverige eftersom han är homosexuell vilket 

är olagligt i hans hemland. I ett annat fall snarlikt, enligt Nivette Dawod, avslogs 

                                                           
1
 Migrationsverkets hemsida ”Statistik 2014”, 2014 

2
 FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna  

3
 Regeringskansliet ”FN:s konventioner om mänskliga rättigheter”, 2011, s.3 
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asylansökan trots att de båda männen varit ifrån samma land. Ekot undersökte fallen 

och menade att Migrationsverket ibland dömer olika trots att asylskälen är snarlika. 

Rebecca Stern, docent inom folkrätt, har forskat om hur migrationsdomarna dömer och 

menar i samma artikel att det finns skillnader mellan domstolarna
4
.  

Jane Freedman, professor vid Sorbonne universitet i Frankrike, skriver i artikeln 

”Women ́s Right to Asylum: Protection the Rights of Female Asylum Seekers in 

Europé?” år 2008 att beslut gällande asyl ofta fattas utifrån personlig basis hos 

asylhandläggare eller domare. Detta leder till att vissa beslut är mer gynnsamma 

gällande en genuskänslig asylpolicy och att det finns risk för godtycklighet. Freedman 

menar att denna problematik kan härledas tillbaka till Genevekonventionen som 

grundades utifrån ett manligt perspektiv. Bakgrunden till hur lagarna har utformats har 

kommit att påverka även dagens asylprocess och att utövningen sker relativt 

sporadiskt.
5
 

1.2 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att utröna om det finns en risk för att migrationsdomstolar 

dömer olika i till synes liknande asylärenden. Om det visar sig att det förekommer olika 

bedömningar är avsikten att undersöka hur det förekommer. För att undersöka detta är 

avsikten att undersöka ett antal rättsfall som valts ut utifrån kriteriet att de ska vara lika 

varandra, och vad det innebär beskrivs närmare i metodavsnittet. Rättsfallen analyseras 

sedan utifrån ett antal parametrar som till exempel hur domstolen har bedömt den 

sökandes fruktan och skydd i hemlandet. Därefter kommer respektive rättsfall 

analyseras för att sedan jämföras. Därefter följer en analys om hur rättsfallen har 

bedömts och om det förekommer skillnader mellan dem. 

1.3 Frågeställningar 

 Förekommer det skillnader i Migrationsdomstolars bedömning av till synes 

liknande asylärenden som behandlar könsgrundad förföljelse? 

 Om det förekommer skillnader i Migrationsdomstolens bedömningar, vilka är då 

skillnaderna? 

                                                           
4
 Dawod ”De dömdes olika trots snarlika asylskäl”, 2015, Sveriges radio. 

5
 Freedman ”Women´s Right to Asylum: Protection the Rights of Female Asylum Seekers in Europé?” 

2008, s.425 
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1.4 Patriarkat  

Då förföljelse på grund av kön, för kvinnor, är centralt i denna uppsats är det även av 

stor vikt i sammanhanget att föra en diskussion om patriarkat och vad som 

kännetecknar ett patriarkat. Sylvia Walby är en brittisk socialist och professor på 

Lancaster Universitet. Hon är uppmärksammad för sitt arbete inom våld i hemmet, 

patriarkat, genusrelationer i arbetsplatser och globalisering. Walby ser patriarkatet som 

ett system av sociala strukturer där männen dominerar, förtrycker och utnyttjar 

kvinnorna.  Det bör dock noteras att alla kvinnor inte befinner sig i en underordnad 

position eller att alla män befinner sig i en överordnad position.  För att definiera 

patriarkatet använder sig Walby av sex strukturer: 

- Produktionsförhållandet i hushållen präglas av patriarkatet. Kvinnorna står för 

skötsel av hemmet och utför hushållssysslorna, de har inget eget avlönat arbete 

och blir utnyttjade av männen. 

- Till det avlönade arbetet finns patriarkala relationer. Kvinnor erhåller inte 

arbeten med hög status. Kvinnor har jobb med låg status som inte har samma 

svårighetsgrad som männens. 

- Staten är patriarkal. Patriarkala vinster återfinns både i policy och agenda. 

- Mäns våld mot kvinnor upplever kvinnorna kontinuerligt. Våldet är systematiskt 

och legaliserat av staten som inte ingriper förutom i särskilda fall, till exempel 

vid våldtäkter, kvinnomisshandel och sexuella trakasserier etc. 

- Patriarkat och sexualitet. Enligt Walby består strukturen av en tvångsmässig 

heterosexualitet och en sexuell dubbelmoral som innebär att kvinnor inte har 

samma sexuella friheter som män. 

- De kulturella institutionerna är patriarkala. Det finns en patriarkal syn på hur 

kvinnor ska se ut och hur de ska föra sig inom olika kulturella kontexter, till 

exempel inom religion, utbildning och media. 
6
 

 

                                                           
6 Walby ”Theorizing Patriarchy”, från 1990, s.20-21. 
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2. Asylprocess 

I detta avsnitt följer en beskrivning över asylprocessen och de instanser som behandlar 

asylärendena. I denna kontext är det viktigt att skilja på flykting och asylsökande. En 

asylsökande är en person som tagit sig till Sverige och ansöker om skydd, asyl, men 

ännu inte fått sin ansökan prövad.
7
 En flykting är en person som har fått permanent 

uppehållstillstånd i Sverige eftersom denne riskerar förföljelse i sitt hemland. 

2.1 Det svenska asylsystemet 

Nedan följer en bild över den svenska rättsprocessen som har inhämtats från 

Migrationsverkets hemsida.  

 

 

 

Det framgår av bilden att en asylansökan först inkommer till Migrationsverket, som 

utreder ärendet och fattar beslut om bifall eller avslag. Får en asylsökande ett 

avslagsbeslut har denne möjlighet att överklaga. Migrationsverket omprövar då beslutet 

och ger bifall, det vill säga uppehållstillstånd, alternativt att Migrationsverket inte 

ändrar beslutet. Om ingen ändring sker omprövar Migrationsdomstolen (MiG) beslutet 

och fattar beslut om bifall eller avslag. Vid ett avslag från Migrationsdomstolen kan den 

                                                           
7
 Migrationsverkets hemsida, “Asylregler”, från 17 april 2015  
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sökande överklaga beslutet till Migrationsöverdomstolen (MiÖD). 

Migrationsöverdomstolen överväger då om ärendet kan få prövningstillstånd eller inte. 

Det är endast ett fåtal ärenden som får prövningstillstånd och det gäller främst i ärenden 

som kan ge en vägledning och verka prejudicerande. Om ärendet inte får 

prövningstillstånd kvarstår Migrationsdomstolens beslut. Får ärendet prövningstillstånd 

prövar Migrationsöverdomstolen ärendet och fattar beslut om bifall eller avslag.
8
 

En asylsökande kan beviljas ett tillstånd på flera olika grunder, vilket kommer förklaras 

närmare senare i uppsatsen. Det viktiga är att domstolen kan bevilja tillstånd på grund 

av flyktingskap, alternativ skyddsstatusförklaring, alternativ skyddsstatusförklaring 

eller synnerligen ömmande omständigheter.  

2.2 Internationella instanser  

Om Migrationsöverdomstolen avslår överklagandet kan den asylsökande vända sig till 

internationella instanser, Europadomstolen och Förenta Nationernas Kommitté mot 

Tortyr (CAT). Det krävs att ett slutgiltigt beslut om avslag har fattats men att 

utvisningsbeslutet inte har verkställts. Prövar en internationell instans ett asylärende 

inhiberas en utvisning tills en internationell instans har avgjort ärendet.
9
 

3. Flyktingskap 

I detta avsnitt behandlas flyktingskapet, det vill säga vad det innebär att vara flykting 

och i synnerhet på grund av kön. Kapitlet utgår från Maria Bexelius och knyter an till 

flyktingskapet i utlänningslagen. Wikrén och Sandesjö har utformat ”Utlänningslagen 

med kommentarer” från år 2010. I lagboken finns en genomgång av utlänningslagarna 

samt kommentarer som förklarar vad respektive lag innebär.  

Maria Bexelius, doktorand vid Uppsala Universitet, har forskat om kvinnor i 

asylprocessen. År 2008 publicerade hon rapporten ”Asylrätt, kön och politik - en 

handbok för jämställdhet och kvinnors intressen”. Bexelius rapport utgår ifrån både 

internationella konventioner och svenska lagar gällande asylprocessen, hur de sökande 

                                                           
8
 Migrationsverkets hemsida, ”Om du får avslag på din ansökan”, 2013  

9
 Flyktinggruppernas och Asylkommittéernas riksråd, ”Goda råd”, 2011 s.46 
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behandlas under ansökans gång och hur besluten utformas. Eftersom Bexelius utgår 

från relevanta lagar om asyl med fokus på ett kvinnligt perspektiv kommer hennes 

resonemang ligga till grund för analysen av Migrationsdomstolarnas bedömningar i 

denna uppsats.  Vidare kan hennes forskning bidra med en karta eller ett ramverk för 

vilka faktorer som är betydelsefulla vid en analys av bedömningar gällande 

könsgrundande förföljelse. En central aspekt är att analysen utgår ifrån ett perspektiv av 

mänskliga rättigheter vilket även Bexelius bygger sin studie på.  

3.1 Vem är att betrakta som en flykting?  

I lagboken ”Utlänningslagen med kommentarer” av Wikrén och Sandsjö beskrivs 

utlämningslagen med kommentarer som förklarar lagens innebörd. Den svenska 

utlänningslagen genomgick en reformering år 2006 (SFS 2005:716). Förändringar som 

de förde med sig var bland annat att uppehållstillstånd kunde beviljas på grund av 

humanitära skäl och kön samt sexuell läggning vilka blev grunder för flyktingskap. Den 

senaste förändringen kom när EU:s skyddsgrundsdirektiv inkorporerades i 

utlänningslagen den 1 januari 2010.
10

 Följande är definitionen av vem som tolkas som 

flykting enligt utlänningslagen (4 kap. 1 §). 

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

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

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

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

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

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

utlänningen utsatts för förföljelse eller om dessa inte kan antas erbjuda trygghet mot 

förföljelse från enskilda.” 

 

”Som flykting skall även anses en utlänning som är statslös och som av samma skäl 

som anges i första stycket befinner sig utanför det land där han eller hon tidigare haft 

sin vanliga vistelseort, och inte kan, eller på grund av fruktan inte vill, återvända dit. 

(Lag 2005: 1239)”
11

 

                                                           
10

 Flyktinggruppernas och Asylkommittéernas riksråd, “Goda Råd,” 2011, s. 46 
11

 4 kap. 1§ Utlänningslagen. 
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Definitionen bygger på 1951 års konvention angående flyktingars rättsliga ställning, 

den så kallade Flyktingkonventionen. Konventionen stadgar bland annat vem som är 

flykting, vilka rättigheter flyktingar har och vilka skyldigheter medlemsländerna har.
12

 

Bexelius skriver att tolkningen av flyktingdefinitionen är av stor vikt för om en 

asylsökande ska beviljas flyktingstatus. Vidare betonar hon betydelsen av att en 

tolkning sker ur ett genusperspektiv. Detta för att alla, oberoende sexuell läggning och 

kön, ska få samma förutsättningar till flyktingstatus. Bexelius beskriver även att en 

prövning som görs av Migrationsverket är individuell, det vill säga att den utgår från 

varje enskild individ. Prövningen är också framåtsyftande i den mening att vad den 

sökande riskerar vid ett återvändande till hemlandet bedöms.
13

 

Bexelius har utformat en modell för att analysera asylskäl utifrån internationella 

konventioner om mänskliga rättigheter samt svensk utlänningslag. De punkter som 

återfinns i modellen kommer beskrivas en och en i detta avsnitt. 

 Befinner sig den sökande utanför ”sitt” land? 

 Är den fruktade åtgärden (behandlingen) tillräckligt allvarlig för att utgöra 

förföljelse? 

 Utgår den fruktade förföljelsen från staten eller från enskilda? 

 Om det gäller fruktan för icke-statlig förföljelse, kan och vill staten erbjuda 

effektivt och varaktigt skydd? 

 Kan förföljelsen eller statens oförmåga eller ovilja att ge skydd hänföras till 

konventionsgrund (politisk eller religiös uppfattning, tillhörighet till viss 

samhällsgrupp, ras eller nationalitet)?
14

 

 

Befinna sig utanför hemlandet 

 

                                                           
12

 Regeringen, prop. 2004/05:170, s.9 

13
 Bexelius, Asylrätt, kön och politik – en handbok för jämställdhet och kvinnors rättigheter”, 2008, s.106 

14
 Bexelius, Asylrätt, kön och politik – en handbok för jämställdhet och kvinnors rättigheter”, 2008, s.107 
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Att en flykting måste befinna sig utanför sitt hemland är ett grundläggande rekvisit i 

flyktingdefinitionen (vilket framgår i definitionen ovan). En kvinna som befinner sig 

inom sitt hemlands gränser kan inte kvalificeras som flykting, det krävs att hon har 

lämnat sitt land. Enligt internationell flyktingrätt måste den sökande befinna sig utanför 

sitt hemland för att ha möjlighet att erhålla flyktingstatus. Det innebär att de länder som 

omfattas av flyktingkonventionen ska ge alla asylsökande som befinner sig utanför sitt 

hemland en rättssäker individuell prövning i linje med internationell flyktingrätt.
15

  

Wikrén och Sandesjö skriver i ”Utlänningslagen med kommentarer” att endast den som 

befinner sig utanför det land som hen är medborgare i har rätt att anses som flykting.
16

 

 

Tillräckligt allvarlig fruktan  

För att beviljas flyktingstatusförklaring måste den asylsökande kvinnan även kunna visa 

att hon känner en välgrundad fruktan som är tillräckligt allvarlig. Bexelius menar att det 

inte finns någon allmänt accepterad definition av begreppet förföljelse. De faktorer som 

återfinns i begreppet förföljelse varierar mycket från individ till individ.  

Förenta Nationernas organ för flyktingar ”UNHCR” har klargjort att könsrelaterat våld 

kan utgöra förföljelse. Exempel på könsrelaterat våld mot kvinnor som kan utgöra 

förföljelse är människohandel, könsstympning, våldtäkt och våld i nära relation. 

UNHCR har även gett exempel på icke-uttömmande exempel på former av 

könsrelaterat våld mot kvinnor som kan utgöra förföljelse.  

“There is no doubt that rape and other forms of gender-related violence, such as dowry-

related violence, female genital mutilation, domestic violence, and trafficking, are acts 

which inflict severe pain and suffering – both mental and physical – and which have 

been used as forms of persecution, whether perpetrated by State or private actors.”
17

 

                                                           
15

 Bexelius, Asylrätt, kön och politik – en handbok för jämställdhet och kvinnors rättigheter”, 2008, s.109 
16

 Wikrén och Sandesjö, ”Utlänningslagen med kommentarer”, 2010, s.158 
17

 Bexelius, Asylrätt, kön och politik – en handbok för jämställdhet och kvinnors rättigheter”, 2008, 

s.117 
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Våld i nära relationer kan utgöra förföljelse. En slutsats utifrån det som beskrivits 

ovan om vad som kan vara tillräckligt allvarligt för att utgöra förföljelse måste 

dock bedömas från fall till fall.  

Välgrundad fruktan för förföljelse 

Välgrundad fruktan är ett rekvisit som en person måste uppfylla för att erhålla 

flyktingstatus. Rekvisitet välgrundad fruktan består av två element, ett objektivt 

och ett subjektivt. Det innebär att den sökande måste visa att denne känner en 

fruktan för förföljelse (subjektiv fruktan) samt att den är välgrundad utifrån 

personlig situation och relevant landinformation (objektivt välgrundad). För att 

rekvisiten ska tolkas utifrån ett könsperspektiv innebär det att den manliga normen 

gås ifrån och att kvinnans individuella situation tolkas. Det innebär att se till den 

kontext som kvinnan lever i med fokus på till exempel förekomst av könsrelaterat 

våld och könsdiskriminering.
18

 

Wikrén och Sandesjö menar precis som Bexelius att den välgrundade fruktan är av 

stor vikt vid en framåtsyftad bedömning om vad den sökande riskerar vid ett 

återvändande till hemlandet. I likhet med Bexelius talar även Wikrén och Sandsjö 

om att rekvisiten om subjektiv och objektiv fruktan samt att de måste vara 

uppfyllda för att ett flyktingskap ska föreligga. Det handlar om att göra sannolikt 

att det finns en välgrundad fruktan att utsättas för förföljelse vid ett återvändande 

till hemlandet. 
19

 

Statens skydd  

Om den sökande känner en välgrundad förföljelse, som utgår från staten, blir 

frågan om myndighetsskydd normalt inte aktuell. Om fruktan inte gäller staten 

utan en icke-statlig aktör krävs det att utröna om hemlandsmyndigheterna kan 

                                                           
18

 Bexelius, Asylrätt, kön och politik – en handbok för jämställdhet och kvinnors rättigheter”, 2008, 

s.128 
19

 Wikrén & Sandesjö, Utlänningslagen med kommentarer, 2006, s.161 
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bereda skydd för den asylsökande. Detta gäller huruvida staten kan och vill 

erbjuda den sökande ett skydd som är varaktigt och effektivt.
20

  

Wikrén och Sandesjö belyser att en viktig aspekt är hemlandsmyndigheterna och statens 

vilja och förmåga att erbjuda skydd för sina medborgare. Förföljelse från privatpersoner 

kan vara en grund för flyktingskap men detta beror på hur staten agerar och om det 

finns vilja och förmåga att skydda medborgaren. Om staten har till exempel brist på 

resurser och är ineffektiv och därmed har en oförmåga att bereda skydd kan det inte 

knytas till någon förföljelsegrund. Det innebär att den asylsökande inte har en laglig 

grund för flyktingskap. Däremot om det finns en oförmåga eller ovilja hos staten att 

bereda skydd på grund av politiska, sociala, religiösa eller kulturella omständigheter 

kan en person betraktas vara flykting eftersom det finns en koppling till strukturer. 

Ett exempel på detta är till exempel könsstympning som enligt lag i hemlandet är 

förbjudet men utförs ändå på grund av djupt rotade traditioner. Kan inte myndigheterna 

i landet bereda skydd för kvinnan mot övergreppet kan en grund för flyktingskap 

föreligga.
21

 

Internflyktsalternativ  

Bexelius utgår från UNCHR och menar att bedömningen om ett internflyktsalternativ 

föreligger ska göras utifrån en relevans- och rimlighetsanalys. När relevansen av 

internflykten bedöms handlar det om internflyktsalternativet överhuvudtaget är relevant 

att överväga. Rimligheten handlar om att bedöma om internflykten är rimlig utifrån 

sökandes personliga omständigheter och situationen i hemlandet, vidare om det är 

rimligt för den sökande att bosätta sig en an annan del av landet. Bexelius menar att 

denna bedömning om relevans och rimlighet ska göras ur ett genusperspektiv där 

mansnormen frångås. Utgångspunkten ska vara kvinnan och hennes erfarenhet.
22

 

                                                           
20

 Bexelius, Asylrätt, kön och politik – en handbok för jämställdhet och kvinnors rättigheter”, 2008, 

s.153 
21

 Wikrén & Sandesjö, Utlänningslagen med kommentarer, 2006, s.171- 172 
22 Bexelius, Asylrätt, kön och politik – en handbok för jämställdhet och kvinnors rättigheter”, 2008, 

s.169 
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Om den asylsökande fruktar förföljelse från en icke-statlig aktör är det viktiga, enligt 

Bexelius, att bedöma om kvinnan kan förväntas få ett skydd av staten som är effektivt 

och varaktigt. Om staten inte kan eller vill erbjuda individen skydd i ett visst område kan 

de normalt sett inte heller bereda skydd på en annan plats. Bexelius poängterar att detta 

särskilt gäller vid könsrelaterad förföljelse.
23

 

Wikrén och Sandesjö menar att oaktat vilken grund av förföljelse som den sökande har 

åberopat gäller samma krav på skydd från hemlandsmyndigheter och internflykt.  Vid 

internflykt gäller det dock att stora försiktighetsåtgärder vidtas utifrån den sökandes 

personliga förhållanden och situationen i hemlandet.
24

 

Hänförelse till konventionsgrund 

För att ett flyktingskap ska föreligga krävs det att förföljelsen eller statens 

oförmåga eller ovilja att ge skydd mot förföljelsen kan knytas till en 

konventionsgrund. Det kan räcka med att staten eller annan aktör tillskrivit den 

sökande en konventionsgrund (till exempel politisk uppfattning). Således 

analyseras om den sökande kan anses tillhöra eller tillskrivas någon av 

konventionsgrunderna: viss samhällsgrupp, ras, nationalitet och politisk 

uppfattning. 
25

 

Bexelius menar att en problematik med bedömningen om den fruktade 

behandlingen kan knytas till en konventionsgrund är att kvinnor ofta har vägrats 

flyktingsstatus. Detta utifrån argumentet att det den sökande fruktar inte har något 

samband med någon konventionsgrund. Anledningen till detta enligt Bexelius är 

att konventionsgrunderna inte har tolkats ur ett genusperspektiv. I begreppet 

”samhällsgrupp” har inte kvinnor och flickor inkluderats. Analysen har inte heller 

utgått ifrån aktiviteter såsom att inte följa sociala normer och lagar om hur en 

kvinna förväntas bete sig. Det kvinnor riskerar bedöms därför ofta som en politisk 

handling menar Bexelius, detta trots att de riskerar att bestraffas av staten eller 

                                                           
23

 Bexelius, Asylrätt, kön och politik – en handbok för jämställdhet och kvinnors rättigheter”, 2008, 

s.171 
24

 Wikrén & Sandesjö, Utlänningslagen med kommentarer, 2006, s.171- 172 
25

 Bexelius, Asylrätt, kön och politik – en handbok för jämställdhet och kvinnors rättigheter”, 2008, s.178 
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enskilda personer när de inte har följt de rådande normerna om könsroller, klädsel, 

partnervåld och tvångsgifte. 
26

 

Enligt Wikrén och Sandesjö finns det vissa begräsningar gällande förföljelsegrunderna i 

Utlänningslagens mening. Det handlar om att förföljelsen måste ha sin grund i den 

sökandes ras, nationalitet, tillhörighet till viss samhällsgrupp, religiös eller politisk 

uppfattning. Det kan finnas en överlappning mellan flera av dessa grunder för 

förföljelse i många fall. Wikrén och Sandesjö menar att enskilda förföljelsegrunder har 

sin egen tolkning där till exempel nationalitet inte enbart är bundet till medborgarskap. 

Författarna diskuterar vidare att könstillhörighet och sexuell läggning har inkluderats att 

tillhöra grunden om tillhörighet till viss samhällsgrupp i internationell praxis. I Sverige 

ändrades detta år 2005 när Utlänningslagen gjordes om och nu mer är kön en egen 

grund. 27
 

3.2 Indikatorer 

I det föregående avsnittet presenterades Bexelius modell för analys av bedömningen i 

asylärenden. I denna studie kommer Bexelius analysmodell användas för att analysera 

de utvalda rättsfallen och undersöka hur domstolen har bedömt de anförda 

skyddsskälen. För att kunna mäta abstrakta begrepp som till exempel förföljelse krävs 

det att begreppen görs mätbara. Att göra abstrakta begrepp mätbara kallas för 

operationalisering.
28

 Nedan följer de indikatorer som kommer ligga till grund för 

analysen av rättsfallen.  

Följande är indikatorerna.  

- Är den omständighet som den sökande åberopar tillräcklig och går den att 

hänföras till en flyktinggrund? 

Denna indikator handlar om själva skyddsskälet och hur domstolen bedömer att det som 

den sökande åberopat kan hänföras till en flyktinggrund. Till exempel kan kön och 

politisk uppfattning hänföras till en konventionsgrund medan kriminella handlingar inte 

                                                           
26

 Bexelius, Asylrätt, kön och politik – en handbok för jämställdhet och kvinnors rättigheter”, 2008, s.179 
27

 Wikrén & Sandesjö, Utlänningslagen med kommentarer, 2006, s.168-171 
28 Teorell och Torsten ”Att fråga och att svara”, 2007, s.55 
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kan göra det. Gällande tillräckligheten kan det handla om att den behandling den 

sökande åberopar inte uppgår till flyktingstatus.  

 

- Är den fruktan som sökande känner välgrundad och tillförlitlig? 

Detta handlar om hur domstolen har resonerat kring att den sökande faktiskt känt en 

välgrundad fruktan och om denna fruktan får stöd från landinformationen. 

Tillförlitligheten har därför med den sökandes upplevda fruktan att göra, om 

uppgifterna som den sökande lämnar inte är tillförlitliga blir det svårt för denne att göra 

sannolikt att den känner en välgrundad fruktan. 

 

En kan då fråga sig vad en tillförlitlig uppgift är. Det framgår av Migrationsverkets 

rättsliga ställningstagande ”Rättsligt ställningstagande angående metod för prövning av 

trovärdighet och tillförlitlighet” att det inte handlar om hur uppgifterna presenteras. Det 

handlar om att kunna svara på frågor som ställs vid upprepade tillfällen och ge rimliga 

förklaringar. Migrationsverket 

menar att det inte är centralt att komma ihåg mindre detaljer, utan att det viktiga är att 

kunna redogöra för avgörande uppgifter i ärendet. Migrationsverket talar om 

trovärdighet som ”tillförlitlighet i uppgifterna” eftersom det är uppgifterna som bedöms 

och inte personen i sig. Det som präglar tillförlitliga uppgifter är ofta att de är 

sammanhängande, att det inte finns motstridigheter och att de överens stämmer med 

känd landinformation. Ett exempel på detta presenteras i ställningstagandet. 

 

Ett annat exempel kan vara upprepade asylansökningar som visar att sökandens 

tidigare åberopade skäl inte är korrekta och som inte kan förklaras. I sådana fall kan 

objektiv grund erhållas för att bedöma om uppgifterna lämnas på ett trovärdigt sätt. 

29
 

 

- Finns det ett hemlandsskydd att tillgå? Har hemlandsmyndigheterna vilja och 

förmåga att bereda skydd? 

                                                           
29 Migrationsverket ”Rättsligt ställningstagande angående metod för prövning av tillförlitlighet och 

trovärdighet” från 2013, s.4-6 
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Denna indikator handlar om hur domstolen bedömer den sökandes möjligheter att få 

skydd av sina hemlandsmyndigheter. Vidare är det även centralt att myndigheterna 

faktiskt kan och vill bereda skydd till den sökande. 

 

- Finns det ett möjligt internflyktsalternativ? 

Internflyktsalternativ handlar om domstolens bedömning om huruvida den sökande kan 

bosätta sig på annan ort för att undkomma den hotbild som finns. 

 

Samtliga sökanden i de utvalda rättsfallen befinner sig i Sverige eftersom de söker asyl 

här. Därför står det redan klart att den sökande befinner sig utanför sitt hemland.  

I kriterierna ovan för urvalet av rättsfall står det redan klart att den sökande befinner sig 

utanför sitt hemland och att det är en icke-statlig aktör som står för hotbilden. Jag har 

även lagt till ”tillförlitlighet” i indikatorerna. Detta eftersom det är en del av 

bedömningen att utröna huruvida den sökande har lämnat tillförlitliga uppgifter eller ej, 

som kan ligga till stöd för bedömningen av ärendet. Jag finner att det hör ihop med 

välgrundad fruktan, det vill säga att det finns anledning att anta att det är tillförlitliga 

uppgifter som gör att sökande känner en välgrundad fruktan. 

4. Alternativt och övrigt skyddsbehövanden  

Det finns olika grunder att beviljas asyl på. Att beviljas asyl på flyktingskap har 

genomgåtts ovan. Följande avsnitt behandlar de två andra skyddsgrunderna, 

alternativt och övrigt skyddsbehövande. Just dessa två skyddsgrunder är inte 

centrala för denna uppsats vilken avser att undersöka förföljelse på grund av kön. 

För att klargöra skillnaden mellan flyktingskap och andra skyddsgrunder följer nu 

detta kapitel.  

Enligt utlänningslagen 4 kap 2§ är följande alternativt skyddsbehövande. 

2 § Med alternativt skyddsbehövande avses i denna lag en utlänning som i andra fall än som avses i 

1 § befinner sig utanför det land som utlänningen är medborgare i, därför att 

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

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

https://lagen.nu/begrepp/Alternativt_skyddsbeh%C3%B6vande
https://lagen.nu/2005:716#K4P1
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omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning, eller som civilperson löpa en 

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

en yttre eller inre väpnad konflikt, och 

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

av hemlandets skydd. 

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

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

från enskilda och inte kan antas bli erbjuden ett effektivt skydd som inte är av tillfällig natur. Vid 

bedömningen av om skydd erbjuds beaktas endast skydd som ges av staten eller av parter eller 

organisationer som kontrollerar hela eller en betydande del av statens territorium. 

Första och andra styckena gäller även för en statslös utlänning, som befinner sig utanför det land där 

han eller hon tidigare har haft sin vanliga vistelseort. 

Av 2 c § följer att en utlänning som omfattas av denna paragraf i vissa fall är utesluten från att anses 

som alternativt skyddsbehövande. Lag (2014:1400). 

Enligt utlänningslagen 4 kap 2 a§ är följande övrigt skyddsbehövande. 

2 a § Med övrig skyddsbehövande avses i denna lag en utlänning som i andra fall än som avses i 1 

och 2 §§ befinner sig utanför det land som utlänningen är medborgare i, därför att han eller hon 

   1. behöver skydd på grund av en yttre eller inre väpnad konflikt eller på grund 

av andra svåra motsättningar i hemlandet känner välgrundad fruktan att utsättas för 

allvarliga övergrepp, eller 

   2. inte kan återvända till sitt hemland på grund av en miljökatastrof. 

  

Första stycket 1 gäller oberoende av om det är landets myndigheter som är ansvariga för att 

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

från enskilda och inte kan antas bli erbjuden ett effektivt skydd, som inte är av tillfällig natur. Vid 

bedömningen av om skydd erbjuds beaktas endast skydd som ges av staten eller av parter eller 

organisationer som kontrollerar hela eller en betydande del av statens territorium. 

Första och andra styckena gäller även för en statslös utlänning som befinner sig utanför det land där 

han eller hon tidigare har haft sin vanliga vistelseort. 

https://lagen.nu/2005:716#K4P2S2
https://lagen.nu/2005:716#K4P2c
https://lagen.nu/begrepp/%C3%96vrig_skyddsbeh%C3%B6vande
https://lagen.nu/2005:716#K4P1
https://lagen.nu/2005:716#K4P2
https://lagen.nu/2005:716#K4P2aS2
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Av 2 c § följer att en utlänning som omfattas av denna paragraf i vissa fall är utesluten från att anses 

som övrig skyddsbehövande. Lag (2014:1400). 
30

  

 

5. Metod 

Detta avsnitt behandlar den metod som används för att genomföra uppsatsen i enighet 

med syftet. Först presenteras den hypotetisk-deduktiva metoden som används och sedan 

hur urvalet av rättsfall har genomförts. Därefter diskuteras den sekretess som rättsfallen 

för med sig. 

5.1 Hypotetisk-deduktiv metod 

Denna uppsats ämnar undersöka antagandet att det finns risk att liknande asylärenden 

resulterar i olika beslut. För att undersöka detta antagande kommer en hypotetisk-

deduktiv metod användas. Det som kännetecknar en deduktiv metod är att vissa 

grundantaganden härleder särskilda konsekvenser, till exempel att summan av en 

triangels tre vinklar alltid är två räta vinklar. Deduktionen handlar således om att dra en 

slutsats från två kända fall, det vill säga om ”a så följer b”. Den typ av deduktiv metod 

som kommer användas i denna uppsats är den hypotetisk-deduktiva metoden. Enligt 

den metoden är det första steget i processen inte att ha ett välkänt grundantagande som 

utgångspunkt och inte heller en rad olika empiriska observationer utan en hypotes. 

Hypotesen kan även kallas för teori. Utifrån hypotesen eller teorin ska sedan en eller 

flera empiriska konsekvenser följa. Dessa följder ska kunna observeras om hypotesen är 

sann, det vill säga om a så följer b. För att pröva om de empiriska konsekvenserna 

stämmer eller inte görs en empirisk undersökning. Utifrån undersökningen eller 

prövningen dras sedan en slutsats gällande hypotesen. Det bör dock påpekas att det 

följer en stor osäkerhet i hypotetiskt deduktiva metoder och därför bör inte allt för stora 

slutsatser dras utifrån en enskild prövning.
31

 Målet i denna studie är endast att 

undersöka om det finns en risk att rättsfall bedöms olika och på vilket sätt i sådana fall. 

Med anledning av den osäkerhet denna metod förknippas med kommer även andra 

förklaringsfaktorer diskuteras i slutanalysen av undersökningen. 

                                                           
30 4 kap 2 § utlänningslagen 
31 Teorell och Torsten ”Att fråga och att svara”, 2007, s.48-52 

https://lagen.nu/2005:716#K4P2c


 21 

För att undersöka om hypotesen i denna uppsats är sann eller inte kommer ett antal 

rättsfall från domstolar undersökas utifrån de relevanta indikatorer som presenterades 

tidigare, det vill säga att en empirisk undersökning genomförs. Därefter analyseras 

resultatet för att kunna dra en slutsats gällande om hypotesen stämmer eller inte. 

5.2 Val av rättsfall  

Detta avsnitt behandlar de övervägningar som har gjorts i urvalet av rättsfall.  

Först och främst är denna studie avgränsad till att enbart innefatta kvinnliga 

asylsökanden som åberopat förföljelse på grund av kön. Det förekommer dock fall där 

det varit medsökande barn och i två fall där en partner varit med. Det centrala är dock 

att samtliga fall utgår från kvinnan och att de behandlar förföljelse på grund av kön. 

Vidare har en tidsavgränsning gjorts. Detta eftersom lagen ändras och nya tillämpningar 

träder i kraft. De rättsfallen om undersöks i denna studie är från år 2011-2014. Som 

diskuterats tidigare sökte ungefär 80 000 personer asyl i Sverige förra året, vilket 

innebär att det finns ett stort antal länder personerna har flytt ifrån. I denna uppsats har 

två länder valts ut för en mer ingående analys, Iran och Irak. Anledningen till det är att 

försöka begränsa andra förklaringsfaktorer och därför enbart ha två länder i 

undersökningen. På så sätt är förhoppningen att utesluta till exempel olikheter gällande 

situationen i hemlandet och isolera förklaringen till just olika bedömning av liknanden 

ärenden. Samtliga utvalda rättsfall behandlar även privatpersoner, som den aktör de 

asylsökande söker skydd ifrån. Detta eftersom avsikten är att återfinna ärenden som 

liknar varandra och därför inte ta med andra ärenden där till exempel staten är 

förövaren. Detta för att kunna härleda om hypotesen är sann. 

Sammanfattningsvis har denna uppsats kriterierna att rättsfallen ska gälla kvinnliga 

asylsökanden som åberopat könsgrundad förföljelse, som är medborgare i Iran eller 

Irak, som är avgjorda under tiden 2011-2014 samt att det ska finnas både tillstånds- och 

avslagsbeslut för att undersöka hypotesen om det finns en variation i domstolens 

bedömning. Uppsatsen har således en strategisk urvalsmetod i den mening att fall med 
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variation väljs ut.
 32

 Om till exempel en slumpmässig approach hade används hade det 

inte gått att få fram fall utifrån urvalskriterierna.  

För att finna rättsfall utifrån de kriterier som beskrivits ovan har sökningar i databasen 

Karnov genomförts. Databasen är webbaserad och samlar domar från både 

migrationsdomstol och andra domstolar. 100 domar genomgicks utifrån kriterierna 

ovan. Av de domar som rörde könsgrundad förföljelse hade samtliga ändrats i domstol, 

från avslag av Migrationsverket till tillstånd i Migrationsdomstolen. Dessa domar 

medförde därför ingen variation när samtliga fått bifall i domstol. Det en kan fråga sig 

är då hur statistiken gällande bifall och avslag ser ut för de två utvalda länderna Iran och 

Irak. Migrationsverket publicerar aktuell statistik på sin hemsida. Det framgår av 

statistiken ”avgjorda asylärenden beslutade av Migrationsverket” från den 1 maj 2015 

att 56 % av ansökningarna från Irak fick bifall. Från Iran var siffran 67 %.
33

 Denna 

databas gav därför inte en rättvisande bild eftersom avslagsbesluten inte gick att 

återfinna. Bedömningen gjordes att dessa domar inte kunde ligga till grund för denna 

undersökning. 

Genom mitt arbete på Migrationsverket fick jag kontakt med en anställd som är 

föredragande för Migrationsverket i domstolen, en så kallad processförare. Denna 

processförare har gedigen kunskap om ärenden i domstol och den variation som finns. 

Utifrån uppsatsens kriterier valde processföraren ut ett antal rättsfall och sände dem till 

mig. Av de rättsfall hen skickade har jag gjort ett urval och till exempel valt bort domar 

som berörde Jordanien och Somalia. Detta för att få rättsfall som är så likande varandra 

som möjligt. Det var dock ett av rättsfallen som var från Migrationsöverdomstolen. Vid 

en genomläsning av ärendet stod det klart att ärendet kunde bidra med relevanta 

aspekter för uppsatsen samt att det uppfyllde de kriterier som stakats ut. Efter en 

genomgång stod det klart att det fanns tre domar som kunde användas till 

undersökningen. De tre domarna var dock positiva i den meningen att tillstånd beviljas. 

För att kunna genomföra undersökningen utifrån att likande ärenden resulterar i olika 

beslut krävdes därför kompletterande rättsfall, som resulterat i avslag, det vill säga fall 

                                                           
32 Teorell och Torsten, ”Att fråga och att svara”, 2007, s.157 
33

 Migrationsverkets hemsida, ”Avgjorda asylärenden beslutade av Migrationsverket”, 2015 
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där Migrationsverkets avslag vunnit laga kraft i domstol. Genom mitt arbete på 

Migrationsverket fick jag tips på avslagsärenden, som gått igenom i domstol. Det var 

två rättsfall, ett från Irak och ett från Iran. 

Sammanfattningsvis består denna studie av sex rättsfall. Ett från 

Migrationsöverdomstolen och fem från Migrationsdomstolen. Tre av fallen från MiG 

har valts ut av en processförare och två genom Migrationsverket.  

Ur en källkritisk aspekt är det viktigt att vara medveten om urvalet av rättsfallen och en 

kritik som kan förekomma mot urvalet är att de valts ut utifrån uppsatsförfattarens egen 

uppfattning, särskilt som tjänsteman på myndigheten. Det krävs därför att poängtera att 

oavsett vilka rättsfall som valts ut bör det inte finnas en variation i bedömningen om 

rättsäkerhet ska vara säkerställd. Utgångspunkten är dock att försöka vara objektiv till 

materialet för att utesluta subjektivitet och fördomar i analysen. 

5.3 Sekretess 

I mycket kring asylprocessen råder det sekretess vilket det även gör för rättsfallen i 

denna uppsats. Det råder även sekretess för mig som handläggare på Migrationsverket 

vilket inneburit att jag inte haft tillgång till flertalet asylbeslut. Offentlighetsprincipen 

råder och kan sammanfattas som så att statens och kommunens handlingar alltid ska 

vara tillgängliga för alla, detta oavsett om personen har med ärendet att göra eller inte. 

Syftet med offentlighetsprincipen är att förvaltningen ska arbeta under öppenhet och 

insyn. Detta för att handläggningen ska vara korrekt och opartisk. Rätten att ta del av 

allmänna handlingar begränsas dock av bestämmelser om sekretess. Reglerna för detta 

återfinns i offentlighets- och sekretesslagen. Sekretessen för rättsfallen handlar om att 

det kan göra skada för den enskilde om uppgifterna offentliggörs. Därmed är rättsfallen 

sekretessbelagda.
34

 I och med sekretessen har inte jag som författare av denna uppsats 

haft tillgång till allt material i ärenden utan endast besluten från domstolen och in några 

fall besluten från Migrationsverket. Det är därför detta material som finns att utgå från i 

denna studie. Samtliga beslut i denna studie är anonymiserade för att inte avslöja 

personlig information som kan kopplas till enskilda asylsökanden. Detta gäller även 

Migrationsverkets asylprövningsenheter, handläggare, beslutsfattare som inte nämns 
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vid namn av sekretesskäl. De asylsökandes asylskäl återges inte i detalj med till 

exempel namn på byar. 

6. Rättsfall 

I detta avsnitt presenteras de rättsfall,  som ligger till grund för denna studie. Först följer 

en presentation av tre rättsfall från Iran och därefter tre från Irak. För varje rättsfall 

följer först en redogörelse för omständigheterna i ärendet. Därefter presenteras 

Migrationsverkets och Migrationsdomstolens bedömningar. Slutligen följer en analys.   

 

6.1 Rättsfall 1 från november 2013 

Omständigheterna 

Den asylsökande, A, var en kvinna från Iran som beviljats ett tidsbegränsat uppehålls- 

och arbetstillstånd i Sverige år 2011. A:s make (B) hade ett arbetstillstånd i Sverige och 

A beviljades då ett två-årigt tillstånd på anknytning till honom. Det framkom av 

anknytningsutredningen att A gift sig med B under vintern 2011 och att de levt 

tillsammans en vecka, innan maken rest till Sverige. I augusti 2011 framgick det av 

parets ärende att relationen hade tagit slut, men A fick ändå behålla sitt tillstånd. I 

augusti 2012 åberopade A skyddsbehov och ansökte om asyl. A uppgav till stöd för sin 

asylansökan att hon endast känt sin make ett par veckor innan giftermålet i Irak och när 

A anlände till Sverige var maken frånvarande. A bodde därför hemma hos sin bror. Den 

enda förklaringen A fått till makens distanstagande var, att det framkommit att A inte 

varit oskuld vid tiden för giftermålet. A berättade att hennes familj var mycket strikt 

och levde efter den kurdiska traditionen. A:s familj hade även en mycket stark ställning 

i klanen och hon hade fyra äldre bröder, vilka kontrollerade henne. A var den första i 

familjen som skilt sig och därför vågade hon inte berätta om skilsmässan. A levde inte 

på det sätt som hon förväntades utan ville integreras i det svenska samhället. Detta kom 

att leda till att A:s bror i Sverige misshandlade henne vid tre tillfällen och rapporterade 

om hennes förseelse till brodern i Iran. A:s familj anklagade henne att för att ha dragit 

skam över familjen sedan hon skilt sig. A:s bröder hotade henne, både brodern i Sverige 

och brodern i Iran. En av A:s bröder förgrep sig sexuellt på henne när hon var yngre i 
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Iran och tvingade även henne till andra sexuella handlingar. Vid ett återvändande till 

Iran åberopade därför A att hon riskerade att dödas av sin bror, eftersom han var rädd 

att A skulle berätta om övergreppen.  

Migrationsverkets bedömning 

Migrationsverket konstaterade att den allmänna situationen i Iran inte var sådan att det 

generellt medför i ett uppehållstillstånd. A lämnade in handlingar, i form av hotbrev och 

intyg, om hoten hon mottagit i Sverige. Verket konstaterade att det gällde hoten hon 

mottagit i Sverige och inte i Iran. Migrationsverket ifrågasatte vidare A:s muntliga 

uppgifter om det hot hon riskerade vid ett återvändande. Den bedömning som gjordes 

var att A inte kunde göra sannolikt att hennes bror skulle hota henne på grund av det 

som hänt med hennes make, samt att det skulle medföra ett hedersbrott. Verket 

konstaterade även att A inte hade polisanmält de hot hon mottagit i Sverige. Det 

framkom inte heller att A varit hotad under den tid hon bodde i Iran och verket menade 

att hon inte tvingats ingå i äktenskapet med sin make. Den slutgiltiga bedömningen 

Migrationsverket gjorde var därför att det fanns trovärdighetsbrister och att A inte gjort 

sannolikt att hon riskerade att utsättas för skyddsgrundade behandling vid ett 

återvändande till Iran. Trovärdighetsbristerna rörde främst hennes uppgifter, som varit 

vaga och spekulativa, och att hon befunnit sig en längre tid i Sverige utan att söka asyl. 

Ett utvisningsbeslut i ärendet fattades under våren 2013. A överklagade beslutet till 

Migrationsdomstolen. 

Migrationsdomstolens bedömning 

A åberopade samma skyddsskäl som hos Migrationsverket. Utöver de skälen lade A till 

att anledningen att familjen hotat henne var för att hon haft en annan man i Sverige och 

att hennes bror fått vetskap om det. A anförde att hon fortfarande riskerade att utsättas 

för hedersrelaterat våld vid ett återvändande till Iran. 

”Enligt domstolens bedömning har A lämnat en sammanhängande asylberättelse 

som i allt väsentligt inte innehåller motsägelsefulla uppgifter. Att A i 

Migrationsdomstolen lagt mer fokus på sin berättelse om den otillåtna relationen i 

Sverige än vad hon tidigare gjort ändrar inte den bedömningen. A har, på ett sätt 
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som framstår som uppriktigt och självupplevt, detaljerat och konkret berättat om 

händelserna som föranlett hennes nuvarande position…” 

Domstolen konstaterade dock att några uppgifter, som A lämnat varit motsägelsefulla, 

som till exempel anledningen till att det inte blev någon relation mellan A och hennes 

make. Domstolen bedömde att de motsägelsefulla uppgifterna påverkat A:s allmänna 

trovärdighet men ansåg inte att det utgjorde ett tillräckligt skäl för att ifrågasätta hennes 

berättelse i övrigt. Följande bedömde domstolen i ärendet  

”Migrationsdomstolen anser att A genom sin berättelse har gjort sannolikt att hon 

hyser välgrundad fruktan för, att vid ett återvändande till Iran, utsättas för 

skyddsgrundade behandling från sina anhöriga. Hon har även gjort sannolikt att hon, 

med hänsyn till det patriarkaliska samhälle som är rådande i Iran, inte kan räkna med 

något skydd från hemlandsmyndigheterna. Förföljelse i den privata sfären kan utgöra 

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

ovilja att ge skydd. Myndigheternas ovilja att ge A skydd har enligt domstolens 

bedömning sin grund i sociala och kulturella strukturer och beror på det förhållandet 

att hon är kvinna, det vill säga på hennes könstillhörighet”. 

Migrationsdomstolen bedömde att hon gjort sin berättelse sannolik och fann inte något 

rimligt och relevant internflyktsalternativ för en kvinna i A:s situation. Därmed var A, 

enligt domstolens bedömning, att betrakta som flykting. A beviljades permanent 

uppehållstillstånd och flyktingstatusförklaring i november 2013. 

Analys 

A fick avslag hos Migrationsverket eftersom hennes uppgifter inte ansågs vara 

tillförlitliga. Däremot gjorde Migrationsdomstolen bedömningen att hennes uppgifter i 

helhet var tillförlitliga och i väsentliga delar inte innehöll några motsägelsefulla 

uppgifter. Samt att A hade, på ett självupplevt och detaljerat sätt, berättat om 

händelserna. Anledningen till att Migrationsverket inte bedömde uppgifterna som 

tillförlitliga var att de inte var rimliga förklaringar och att uppgifterna inte var 

sammanhängande. Domstolen gjorde som sagt en annan bedömning, vilken 

överensstämmer med hur tillförlitlighet ska bedömas enligt Migrationsverkets rättsliga 

ställningstagande. Det är, enligt min mening, väldigt uppseendeväckande att två 

instanser kan döma helt olika om huruvida en person lämnat tillförlitliga uppgifter eller 
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inte. Det kan, om det dras till sin spets, leda till förödande konsekvenser med livet som 

insats. Låt säga att kvinnan i detta rättsfall inte hade överklagat Migrationsverkets 

beslut utan nöjdförklarat sig med sitt utvisningsbeslut. Det hade inneburit att hon 

återvänt till Iran och eventuellt därmed löpt risk att mista sitt liv. Andra konsekvenser 

jag ser är att detta medför är att ärenden som egentligen inte borde vara i domstol, om 

instanserna gjort samma bedömning, ändå hamnar där. Detta medför ekonomiska 

kostnader, tidsåtgång både för myndigheten och främst för de asylsökandena. Det gäller 

även att de asylsökandena ska orka gå igenom domstolsprocessen. Många asylsökande 

har även släktingar, som lever under svåra förhållanden i hemlandet och väntar på att  

släktingarna i Sverige ska söka uppehållstillstånd till dem. I och med att ärenden dras 

inför domstol försenas denna process. Om istället Migrationsverket hade beviljat ett 

tillstånd istället för att domstolen beviljade det i det här fallet hade ovanstående 

konsekvenser kunnat undvikas. Andra konsekvenser, som jag ser, är att olika 

bedömningar i instanserna kan leda till misstro mot det svenska rättssystemet, rädsla att 

bli misstrodd samt rättsosäkerhet och att det allmänt inte finns ett förtroende för 

migrationsinstanserna.  

Domstolen bedömde att det var det iranska samhället som var patriarkaliskt och att A 

därför inte kunde förväntas erhålla skydd från sina hemlandsmyndigheter. Det är 

intressant hur domstolen har resonerat kring det patriarkala samhället i Iran. Domstolen 

ansåg att myndigheternas ovilja att skydda kvinnan hade sin grund i sociala och 

kulturella strukturer. Om detta ses i ljuset av Walby skulle hon anse att det förekommer 

strukturer i Iran som är patriarkala och att myndigheterna inte kan anses vara fria från 

patriarkala värderingar. Det finns en samhällssyn i Iran om hur kvinnor ska bete sig, hur 

de ska föra sig, vilken relation de ska ha och med vem. Däremot hade det varit 

betydelsefullt om domstolen diskuterade det patriarkala begreppet lite mera ingående. 

Det bör vara relativt odiskutabelt att det finns olika grader av patriarkat. För att 

problematisera domstolens uttalande om ”det patriarkala samhället” i Iran bör det sättas 

i ett sammanhang. För att ta Somalia
35

 eller Afghanistan som exempel - i dessa länder 

finns det inget myndighetsskydd för kvinnor att tillgå, eftersom staten inte fungerar. Där 

                                                           
35 se Migrationsverket ”Rättsligt ställningstagande angående situationen i Somalia”, 2015 
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finns en avsaknad av rättsväsende.  För att anknyta till Walby har dessa länder en 

patriarkal syn på hur kvinnor ska verka och detta är väldigt bundet till religion, kultur 

med mera. I Sverige anses likande ageranden mot kvinnor, till exempel sexuella 

trakasserier, som kriminella handlingar och är straffbelagda enligt lag. Poängen med 

detta resonemang är att visa när det patriarkala samhället blir ett skyddsbehov. En 

kvinna utan manligt nätverk i Sverige klarar sig bra, eftersom strukturerna är väl 

fungerande. Däremot i Somalia är det oerhört svårt för en kvinna att klara sig utan 

manligt nätverk. Enligt min mening hamnar Iran någonstans mellan Sverige och 

Somalia i utsatthet. Det finns ett visst myndighetsskydd i Iran, men systemet innehåller 

patriarkala strukturer. Övergrepp mot kvinnor är inte lika kriminaliserade som i 

Sverige.  Kvinnor utan manligt nätverk i Iran befinner sig inte i lika utsatt situation som 

kvinnor i Somalia. I Somalia måste en kvinna företrädas av en man (till exempel 

ekonomiskt, juridiskt och socialt). Iranska myndigheter arbetar för att kvinnor ska få en 

starkare roll i samhället, men har dock fortfarande kvar patriarkala normer. Den 

omständigheten att en kvinna är ensam i Iran leder inte automatiskt till ett skyddsbehov.  

Vidare bedömde domstolen att det inte fanns ett internflyktsalternativ för A att tillgå, i 

Iran på grund av de rådande strukturerna med patriarkat och ineffektiva myndigheter. 

Sammanfattningsvis bedömde domstolen alla punkter i Bexelius modell och tog hänsyn 

till den iranska kontexten och vad det innebar för kvinnan. Domstolen bedömde att det 

könsrelaterade våld A riskerade att utsättas för var flyktinggrundade. Däremot fördes 

ingen individuell diskussion av det patriarkala samhället. Det framkom även att det 

finns skillnader i bedömningen av huruvida den sökande lämnat tillförlitliga uppgifter 

till Migrationsverket och Migrationsdomstolen, vilket enligt min mening är 

oroväckande för rättsäkerheten och för den enskildes skydd. Migrationsverket avslog 

ansökan medan Migrationsdomstolen beviljade kvinnan flyktingstatus.  

 

6.2 Rättsfall 2 från oktober 2013 

Omständigheterna 
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En kvinna, A, från Iran beviljades år 2010 ett tidsbegränsat uppehålls- och 

arbetstillstånd i Sverige på grund av anknytning till maken, som arbetade i Sverige. A 

och hennes make ansökte om förlängning på tillståndet. Det framgick att paret hade 

ansökt om äktenskapsskillnad våren år 2012. A, som hade ett fått ett arbete i Sverige, 

ansökte därför om förlängning av sitt tillstånd, vilket avslogs av Migrationsverket, då 

arbetsgivaren dragit tillbaka arbetserbjudandet. Under vintern år 2013 ansökte A om 

asyl för henne och parets gemensamma barn. A uppgav till stöd för sin ansökan att 

hennes make hade misshandlat henne under deras äktenskap, sedan år 2008. 

Misshandeln fortsatte i Sverige vilket ledde till att A och parets barn fick skyddat 

boende. Maken återvände till Iran år 2012. Eftersom A ansökte om skilsmässa från sin 

make riskerade hon att skadas ytterligare vid ett återvändande till Iran. 

Migrationsverkets bedömning 

Migrationsverket konstaterade inledningsvis att situationen för kvinnor i Iran inte är 

sådan att den på allmänna grunder utgör behov av internationellt skydd. Enligt 

landinformationen framkom det att skilsmässor är genomförbara i Iran och verket 

konstaterade att A var utbildad och hade sådana kontakter att en skilsmässa hade kunnat 

genomföras. Migrationsverket bedömde att det fanns motstridigheter i A:s uppgifter, 

som inte var överensstämmande med landinformationen. Det gällde till exempel att A 

inte polisanmält maken vid de tillfällen hon misshandlats och inte heller gett rimliga 

förklaringar till det. Gällande det våld som A utsatts för bedömde Migrationsverket att 

A inte hade gjort sannolikt att våldet varit av sådan art eller omfattning, att det utgjorde 

förföljelse enligt flyktingdefinitionen. Migrationsverket fattade därför beslut om 

utvisning hösten 2013.  Hon överklagade beslutet till Migrationsdomstolen. 

Migrationsdomstolens bedömning  

Vid Migrationsdomstolens förhandling uppgav A att maken och även hans halvsyster 

hotat henne. Dessa var strikt religiösa. Maken ville inte skilja sig utan leva med flera 

kvinnor samtidigt, som hans far gjort. A:s föräldrar ville tvinga henne att leva med sin 

make i Iran. 
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Migrationsdomstolen bedömde att A lämnat en konsekvent berättelse, som inte stred 

mot landinformationen. Hennes uppgifter bedömdes som tillförlitliga.  

”Domstolen anser att A under asylprocessen lämnat en konsekvent berättelse som 

uppfattas som självupplevd och inte strider mot landinformationen i målet. 

Migrationsdomstolen finner att A:s uppgifter även i övrigt framstår som tillförlitliga 

och finner inte anledning att ifrågasätta hennes allmänna trovärdighet. Hennes 

asylberättelse ska därför ligga till grund för bedömningen i målet”. 

Domstolen tog upp det faktum att A uppgett att hon skulle vanära sin familj om hon inte 

gick tillbaka till sin make. Orsaken till det var att A skulle anses ha skadat familjens 

heder.  Domstolen konstaterade följande: 

”Behandlingen har sin grund i att hon inte följt de normer som råder i samhället för 

hur kvinnor ska bete sig… Vad A har sagt i den delen stöds av tillgänglig 

landinformation av vilken framgår att våld inom äktenskapet vanligen betraktas som 

en privat angelägenhet som inte behöver föranleda myndighetsingripande.” 

Migrationsdomstolen bedömde att A hade gjort sannolikt att hon vid ett återvändande 

till Iran riskerade att utsättas för sådan behandling av sin make, som hon tidigare utsatts 

för. Vidare bedömde även domstolen, att hon hade gjort sannolikt att hon riskerade att 

utsättas för våld från sin makes släktingar, på grund av att hon velat skilja sig, och på så 

sätt skadat familjens heder. 

”Den behandling maken har utsatt henne för har varit både i art och intensitet sådan 

att den uppgår till vad som avses med förföljelse i utlänningslagens mening. 

Behandlingen har sin grund i att hon inte har följt de normer som råder i samhället 

för hur kvinnor ska bete sig.” 

Migrationsdomstolen bedömde också att A inte kunde få skydd av myndigheterna i sitt 

hemland och fann även att det inte hade framkommit något rimligt och relevant 

internflyktsalternativ. Vid en sammantagen bedömning fann Migrationsdomstolen att A 

och hennes barn var att betrakta som flyktingar på grund av kön. De asylsökande 

beviljades därmed permanent uppehållstillstånd under hösten 2013. 

Analys 
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A fick avslag på sin ansökan hos Migrationsverket eftersom hennes uppgifter bedömdes 

som motstridiga, samt att det våld hon utsatts för inte nådde upp till den behandling som 

avses i flyktingdefinitionen. Migrationsdomstolen gjorde däremot bedömningen att A:s 

uppgifter var tillförlitliga och överensstämmande med landinformationen. Även i detta 

fall gjorde Migrationsverket och Migrationsdomstolen således olika bedömningar av 

landinformationen och av huruvida den asylsökande lämnat tillförlitliga uppgifter. 

Enligt Migrationsdomstolens bedömning var därmed den sökandes subjektiva fruktan 

för övergrepp uppfyllda, och även den objektiva fruktan utifrån det som framkommit i 

landinformationen. En välgrundad fruktan går därför att återfinna i detta ärende. A var, 

enligt domstolen, att betrakta som flykting. Precis som diskuterats i rättsfall 1 kan olika 

bedömningar av tillförlitligheten i uppgifterna leda till förödande konsekvenser. För att 

rättsäkerheten ska kunna garanteras är det viktigt att det inte finns en tydlig diskrepans 

mellan instanserna. Vidare går det då att argumentera för att bedömningen kan ske 

utifrån personbasis, det vill säga utifrån vem som gör bedömningen. En faktor till detta 

kan också vara tid. Från det att en asylsökande berättar sin historia första gången tills 

den bedöms i domstol kan det gå mycket lång tid. Detta kan självklart påverka 

asylberättelserna och huruvida de framstår som tillförlitliga. Mycket hinner hända på ett 

år och det är viktigt att komma ihåg att personer som söker skydd ofta har någon form 

av trauma, som påverkar den psykiskt. Det är därför svårt att göra en rättvis prövning av 

tillförlitligheten i uppgifterna.  

I domstolens dom stod det klart att det var på grund av sitt kön som A riskerade att 

utsättas för övergrepp vid ett återvändande till Iran. Detta eftersom den behandling A 

riskerade hade sin grund i att hon inte följt de normer som råder i samhället för hur 

kvinnor ska bete sig. A hade gjort sannolikt att hon riskerade att utsättas för 

hedersrelaterat våld och nådde därför upp till den behandling som återfinns i 

flyktingdefinitionen. Domstolen använde inte begreppet ”patriarkalt samhälle” utan 

klargjorde att kvinnan inte hade följt normerna i den iranska kontexten. Det hade varit 

intressant om domstolen närmare diskuterat vilka normerna i det irakiska samhället var 

och när en kvinna behöver skydd, sedan hon brutit mot dem. Diskussionen som fördes 

ovan i rättsfall 1 är även aktuell även i detta rättsfall. Ett patriarkalt samhälle eller 

patriarkala normer leder inte per automatik till ett skyddsbehov. Walbys definition av 
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patriarkat är här centralt. Enligt Walby ingriper inte patriarkala stater i privata 

angelägenheter, utan staten ingriper bara i särskilda fall, som till exempel vid 

våldtäkter. Detta överensstämmer med förhållandena i Iran där landinformationen visar 

att det kvinnan i detta rättsfall riskerade sågs som en privat angelägenhet. Enligt min 

mening kan domstolens argumentation utvidgas, kvinnan var offer för myndigheter som 

stödde det patriarkala samhället, och hon kunde därför inte få skydd av dem. Det 

framkom inte heller ett rimligt internflyktsalternativ för A. A erhöll därför 

flyktingstatus. 

Sammanfattningsvis bedömde domstolen alla punkter i Bexelius modell och tog hänsyn 

till den iranska kontexten och vad det innebar för kvinnan. Domstolen bedömde att det 

könsrelaterade våld A riskerade att utsättas för var flyktinggrundade. Däremot gjorde 

som sagt Migrationsverket och domstolen olika bedömningar gällande huruvida den 

sökandes uppgifter varit tillförlitliga. Det framkom inte heller någon diskussion om 

vilka normer i det irakiska samhället som A brutit mot och därför hade ett skyddsbehov.  

6.3 Rättsfall 3 från juni 2014 

Omständigheter 

A reste in i Sverige under sommaren 2012 och ansökte om asyl tillsammans med sin 

dotter och sin son. Det framgick av A:s ärende att A haft visering i Italien och därför 

fattade Migrationsverket beslut om överföring dit. Beslutet om överföring kom dock att 

förfalla. A ansökte på nytt om asyl våren 2013. 

A kom från Teheran där hon bott tillsammans med sin make och deras två barn. A 

uppgav att hennes make var mycket sträng och konservativ. A hade i Iran visat sig 

intresserad av kristendomen. Vid ett tillfälle besökte A en kristen grupp, hon blev då 

misshandlad av sin make som följt efter henne. Maken hotade även att bränna A och 

deras barn. A och barnen flyttade hem till A:s föräldrar. Under tiden som A och barnen 

bodde hemma hos A:s föräldrar, kom maken dit och hotade dem. Under sommaren 

2012 sprängdes en vägg i föräldrarnas hus. A skadades och fördes till sjukhus. Därefter 

ordnade A pass för sig och barnen i syfte att lämna landet.  

Migrationsverkets bedömning 
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A lämnade in en handling om explosionen i huset. Migrationsverket fann dock inte att 

den kunde ge stöd till A:s uppgifter. Migrationsverket presenterade landinformation om 

att en kvinna måste få ett skriftligt tillstånd från sin make, innan hon lämnar landet. 

Migrationsverket ifrågasatte därför omständigheterna kring A:s utresa från Iran och att 

mannen inte gett sitt samtyckte till den, i och med att hon dessutom skaffat pass. 

Migrationsverket påpekade även att A försvårat handläggningen av ärendet, eftersom 

hon inte lämnat in sitt pass. A bedömdes även ha lämnat motstridiga uppgifter. 

Migrationsverket bedömde, sammanfattningsvis, att A inte lämnat tillförlitliga uppgifter 

och konstaterade att hon hade kunnat röra sig fritt och besöka kristna event. Därför hade 

inte A gjort sannolikt, enligt verkets bedömning, att det fanns en sådan hotbild mot 

henne från maken, som hon uppgett. A hade inte gjort sannolikt att hon riskerade att 

utsättas för den behandling som avses i flyktingdefinitionen på grund av sitt kön eller 

annan förföljelsegrund. Migrationsverket fattade därför beslut om utvisning. Beslutet 

överklagades av A. 

Migrationsdomstolens bedömning  

Migrationsdomstolen konstaterade först att A talat om att konvertera för flera år sedan, 

men att hon fortfarande inte hade gjort det. Vidare fann domstolen att A:s make inte 

anmält henne och hennes intresse för kristendom till myndigheterna i Iran. A hade 

angett att hennes make hade kontakter med högt uppsatta personer i Iran och att hon 

därför riskerade att straffas hårt. Migrationsdomstolen fann att det endast var 

spekulationer från A och bedömde sammanfattningsvis att A inte gjort sannolikt att 

hennes intresse för kristendomen kommit till iranska myndigheters kännedom.   

A hade även åberopat att hon riskerade att utsättas för övergrepp vid ett återvändande 

av sin man, som var mycket sträng. Migrationsdomstolen fann trovärdighetsbrister i 

denna del: 

”Migrationsdomstolen anser att det finns trovärdighetsbrister i hennes berättelse i 

denna del på grund av följande. Hon har kunnat arbeta i sitt hemland och har, enligt 

vad hon uppgett under förhandlingen, kunnat spara pengar till sin resa till Sverige. 

När hon inte arbetat har hon kunnat röra sig fritt och haft möjlighet att knyta 

kontakter, träffa en grupp kristna samt besöka en kyrka.” 
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Domstolen tar även upp andra exempel på trovärdighetsbrister och motstridiga 

uppgifter i A:s berättelse. Därefter bedömer domstolen: 

”Mot denna bakgrund finner Migrationsdomstolen att A inte gjort sannolikt att 

hennes make varit så sträng och kontrollerande som hon har uppgett och att det finns 

någon hotbild mot henne från makens sida” 

A bedömdes därför inte ha gjort sannolikt att hon riskerade en skyddsgrundande 

behandling vid ett återvändande till hemlandet. Eftersom barnen omfattades av A:s 

asylskäl hade det därmed inte heller gjorts sannolikt att de riskerade skyddsgrundande 

behandling vid ett återvändande till Iran. A, B och C var därför inte att betrakta som 

flyktingar eller alternativt skyddsbehövande.  

Analys 

A fick avslag på sin ansökan hos Migrationsverket eftersom hennes uppgifter inte 

bedömdes vara tillförlitliga och likaså den hotbild hon uppgett. Migrationsdomstolen 

resonerade på samma sätt och bedömde även den, att A inte hade kunnat göra hotbilden 

mot henne sannolik. Eftersom A inte gjort sannolikt att hon riskerade övergrepp, var 

hon inte heller att betrakta som flykting. Domstolen gick inte in på en koppling till 

flyktingdefinitionen. Då A:s uppgifter inte varit tillförlitliga, gjorde hon inte den 

subjektiva fruktan sannolik. Därmed återfanns inte de två elementen subjektiv och 

objektiv fruktan, som tillsammans utgör en välgrundad fruktan. I detta rättsfall, till 

skillnad från rättsfallen 1 och 2, gjorde Migrationsverket och Migrationsdomstolen 

samma bedömning gällande tillförlitligheten i A:s uppgifter. Det som är intressant är 

vidare att diskutera möjliga anledningar till att instanserna bedömde lika. Till exempel i 

rättsfall 1 och 2 hade verket beslutat om utvisning, vilket ändrades till tillstånd i 

domstolen. I detta rättsfall håller instanserna med varandra om att sökandens uppgifter 

inte är tillförlitliga, vilka då inte kan ligga till grund för bedömningen av hennes 

skyddsbehov. Utfallet är således olikt rättsfall 1 och 2. På grund av denna studies 

begränsade omfång går det inte att fördjupa sig vidare i frågan om det är oftare 

förekommande att verket och domstolen gör samma bedömningar i ärenden som slutar 

med utvisning jämfört med ärenden som medger tillstånd. Det skulle kunna vara på 

motsatt sätt: att mål, där uppgifterna bedöms som tillförlitliga hos verket men inte 
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tillförlitliga i domstolen, är vanligare. För framtida studier skulle detta vara ett 

intressant fenomen att fördjupa sig i. Utifrån rättsfallen i denna studie går det endast att 

konstatera att tillförlitligheten bedömts olika i instanserna. 

Eftersom sökandes uppgifter inte bedömts vara tillförlitliga kunde de inte heller ligga 

till grund för bedömningen av ett skyddsbehov. Då inget skyddsbehov framkom 

bedömdes inte heller myndighetsskydd och internflykt. I rättsfallen ovan har domstolen 

funnit att det iranska samhället är patriarkaliskt och att det finns samhällsnormer, som 

kvinnor inte bör bryta mot. I detta rättsfall diskuterades inte det patriarkatiska samhället 

i Iran och inte heller huruvida kvinnan hade tillgång till ett skydd i Iran. Jag finner att 

en diskussion, angående förhållandet mellan det patriarkaliska samhället i Iran och 

kvinnan, borde ha förts av domstolen. Det är inte så att patriarkaliska strukturer direkt 

medför ett skyddsbehov, men det är ändå något som bör beaktas i sitt sammanhang. 

Sammanfattningsvis så har domstolen ändå behandlat punkterna i Bexelius modell. 

Uppgifternas tillförlitlighet bedömdes lika både av Migrationsverket och 

Migrationsdomstolen. Däremot kunde domstolen haft ett mer kvinnospecifikt 

resonemang om kvinnans ställning i Iran och varför det inte medför ett skyddsbehov på 

grund av kön.  

6.4 Rättsfall 4 från november 2013 

I detta fall har endast domen från Migrationsdomstolen funnits tillgänglig. Det innebär 

att Migrationsverkets beslut uteblir. Det går dock att återfinna delar av det resonemang 

som förts hos Migrationsverket i domen från Migrationsdomstolen. 

Omständigheterna 

A, en kvinna från Irak, anförde skyddsskäl mot Kurdistan, eftersom hon var rädd att 

hennes farbröder skulle döda henne och hennes dotter, på grund av att hennes före detta 

make spridit rykte om att A fött ett barn utom äktenskapet. A fruktade således att 

utsättas för förföljelse på grund av sitt kön vid ett återvändande till Iran. Hon uppgav 

vidare att myndigheterna inte kunde erbjuda henne skydd mot hedersrelaterat våld.  

Migrationsverkets bedömning 
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Migrationsverket konstaterade att A:s skyddsbehov hade uppstått två veckor innan A 

lämnade landet. Migrationsverket bedömde att A inte hade gjort sannolikt att hon och 

hennes dotter riskerade att utsättas för förföljelse eller skyddsgrundade behandling vid 

ett återvändande till Irak. Vidare anförde Migrationsverket att överklagandet av beslutet 

skulle avslås. Detta eftersom uppgifterna om vem som skulle vara far till sökandes barn 

var motsägelsefulla. Verket menade även att myndigheterna i Irak arbetar aktivt mot 

hederskultur och att det finns goda möjligheter att få skydd.  

Migrationsdomstolens bedömning  

Migrationsdomstolen gjorde samma bedömning som Migrationsverket gällande vilket 

land som ärendet skulle prövas mot, kurdstyrda regionen i norra Irak. Vidare 

konstaterade domstolen följande om kvinnans skyddsbehov. 

”Enbart den omständigheten att sökande är kvinna och från denna del av Irak utgör 

emellertid inte att hon och dottern kan anses ha något skyddsbehov. En individuell 

bedömning måste därför göras av de skyddsskäl som åberopats” 

Därför prövades A:s asylskäl individuellt. A hade tidigare kommit till Sverige på grund 

av anknytning till sin make. Migrationsdomstolen fann att A:s uppgifter om hur hon 

behandlats av sin make fick stöd av uppgifter från socialtjänsten och kvinnojouren och 

bedömde därför: 

”Mot denna bakgrund saknas det enligt migrationsdomstolens mening anledning att 

ifrågasätta att A:s f.d. make kan ha spridit ut ett rykte bland hennes och egna 

släktingar i hemlandet om hon haft en otillåten relation och att det är någon annan 

som är far till barnet”. 

Domstolen refererade till landinformationen om att hedersrelaterat våld förekommer i 

stor utsträckning i de kurdiska provinserna i Irak.  

”Av åberopad landinformation i målet framgår att hedersrelaterat båld förekommer i 

stor utsträckning i de kurdiska provinserna i Irak samt att frånskilda kvinnor och 

ensamma mödrar som återvänder från utlandet kan vara särskilt utsatta för sådant 

våld. Det framgår också att det räcker med ett rykte för att det ska uppstå en 

hedersrelaterad hotbild” 
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Migrationsdomstolen ansåg därför att A hade fog för sin fruktan för att hon riskerade att 

utsättas för hedersrelaterat våld vid ett återvändande till Irak. Domstolen tog därefter 

ställning till om det fanns ett myndighetsskydd för A att tillgå. Enligt landinformationen 

var situationen svår att uttala sig om i den kurdiska regionen och att det inte fanns 

möjlighet att reda ut, om det fanns ett effektivt skydd mot hedersrelaterade övergrepp. 

Domstolen gjorde därför följande bedömning om myndighetsskyddet för A.  

”…vid ett återvändande till den kurdstyrda regionen i Irak föreligger enligt 

Migrationsdomstolens bedömning en betydande osäkerhet beträffande i vad mån A 

kommer ha tillgång till ett effektivt myndighetsskydd… Mot bakgrund av det 

anförda finner Migrationsdomstolen att A:s fruktan att utsättas för hedersrelaterade 

övergrepp av sin före detta make, deras manliga släktingar och sina egna manliga 

släktingar som välgrundad.” 

Migrationsdomstolen bedömde därför att A gjort sannolikt att hon riskerade förföljelse 

på grund av sin könstillhörighet. Eftersom A var ensam kvinna fanns inte heller något 

säkerställt myndighetsskydd eller internflyktsalternativ att tillgå. A beviljades därför 

flyktingstatus och permanent uppehållstillstånd.  

Analys  

A fick avslag hos Migrationsverket eftersom hon inte ansågs ha gjort hotbilden mot sig 

sannolik, dessutom ansåg verket att myndighetsskydd fanns att tillgå. 

Migrationsdomstolen däremot bedömde att A gjort hotbilden mot henne sannolik och 

att hon var att betrakta som skyddsbehövande. Likt andra rättsfall i denna studie gjorde 

instanserna olika bedömningar  huruvida en hotbild gjorts sannolik. Domstolen 

bedömde vidare att A var att betrakta som flykting på grund av sitt kön. Det som är 

utmärkande för denna dom är att domstolen valde att relatera till konkret och utskriven 

landinformation i beslutet, vilket inte gjorts i någon av de andra domarna. Det blir klart 

och tydligt hur ett rykte kan påverka en kvinna i den irakiska kontexten. Det fördes 

dock ingen diskussion om hur det stred mot normerna i det irakiska samhället, att det 

förekom ett rykte om en kvinna och om detta berodde på en patriarkal struktur.  

Gällande myndighetsskyddet anser jag att domstolen gjorde en human och 

kontextbaserad bedömning. Det förekom uppgifter om att det fanns ett visst 
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myndighetsskydd, samtidigt som det förekom uppgifter om att det inte fanns. 

Domstolen bedömde därför att det inte gick att räkna med att kvinnan kunde få ett 

tillräckligt skydd. Bedömningen i en sådan här fråga kan bli mycket kritisk hos 

beslutsfattare. Det ska dock noteras att det gäller att vara mycket försiktigt i ärenden 

gällande heder, vilket även Bexelius noterar. Råder det en osäkerhet är det, enligt min 

mening, bättre att fira en att fälla. Människoliv är inget som går att ersätta och det bör 

vara en mänsklig rättighet att få skydd, när det råder ovisshet.   

Sammanfattningsvis bedömde domstolen alla punkter i Bexelius modell och det som 

hade varit önskvärt är mer resonemang om den irakiska kontexten och vad det innebar 

för kvinnan. Domstolen bedömde dock, att det könsrelaterade våld A riskerade att 

utsättas för var flyktinggrundade. Värt att notera här är även svårigheten att bedöma 

huruvida det finns ett tillgängligt myndighetsskydd för kvinnor vid hedersrelaterade 

hotbilder. Det gäller inte bara i Irak utan även vid bedömningen av andra länder och 

omständigheter. 

6.5 Rättsfall 5 från september 2014 

 

I detta fall har endast domen från Migrationsdomstolen funnits tillgänglig. Det innebär 

att Migrationsverkets beslut uteblir. Det går dock att återfinna det resonemang som förts 

hos Migrationsverket i domen från Migrationsdomstolen. 

Omständigheterna 

A och hennes son sökte asyl i Sverige eftersom A befarade att hennes make hade 

bortförts och mördats i Irak. Efter makens försvinnande och sedan deras hus 

brunnit ned var A mycket orolig för sitt och sonen liv. A befarade att hennes son 

skulle gå samma öde till mötes som sin far. Eftersom A var ensam kvinna kunde 

hon inte åka till Bagdad för att polisanmäla händelserna. Hon hade inte heller ett 

manligt nätverk förutom en 75 årig, sjuk svåger. A fruktade även den allmänna 

situationen med oroligheter i Irak, särskilt i de norra delarna.  

Migrationsverkets bedömning 
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Migrationsverket bedömde att A inte var att betrakta som flykting och fattade 

därför beslut om utvisning, vilket A överklagade. 

Migrationsdomstolens bedömning  

Migrationsdomstolen konstaterade att den allmänna situationen i Irak inte var 

sådan att den generellt medförde ett skyddsbehov. En individuell prövning skulle 

därför göras. Domstolen konstaterade att A och hennes son inte utsatts för några 

övergrepp eller hot om övergrepp i Irak. A hade inte heller kunnat redogöra för 

omständigheterna om hennes makes bortförande eller död. Domstolen fann även 

att A inte visste varför det fanns en hotbild mot henne och sonen, samt att A inte 

gjort en polisanmälan sedan huset brunnit ned.  

Migrationsdomstolen bedömde därför att det som framkom inte gav ett tillräckligt 

stöd för att det fanns en konkret och individuell hotbild mot A och hennes son. 

Domstolen bedömde även att det inte fanns skäl att anta att myndigheterna i Irak 

saknade förmåga att agera mot de övergrepp som A befarade att utsättas för vid ett 

återvändande. Vidare fann domstolen  

”Enbart den omständigheten att A uppgett att hon saknar egna manliga släktingar i 

hemlandet medför enligt domstolens uppfattning inte heller att hon är i behov av 

skydd. Domstolen bedömer därför att det som A har anfört inte är tillräckligt för att 

kunna bevilja uppehållstillstånd på grund av skyddsbehov”. 

Migrationsdomstolen bedömde därmed att A och hennes son inte var att betrakta 

som flyktingar eller annan skyddsbehövande. Migrationsdomstolen avslog därför 

överklagandet och Migrationsverkets utvisningsbeslut kvarstod.  

Analys  

Gällande detta ärende har domstolen gjort samma bedömningar som 

Migrationsverket, att A inte haft ett skyddsbehov. Ingen av instanserna ansåg att 

hon gjort hotbilden sannolik. Det liknar därför rättsfall 3 där domstolen bedömde 

att uppgifterna som lämnats inte var tillförlitliga och att hotbilden därför inte gjorts 

sannolik. Det går därför att ana ett mönster (dock är denna uppsats av begränsat 
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omfång och inga slutsatser går att dra) att sådana ärenden där instansernas 

tillförlitlighetsbedömningar varit de samma kvarstår Migrationsverkets beslut. I 

ärenden där domstolen ändrar verkets beslut har de även gjort en annan 

bedömning gällande tillförlitligheten i de uppgifter den sökande har lämnat. 

I det tidigare rättsfallet 4, fördes en diskussion om svårigheten att bedöma om det 

finns ett myndighetsskydd att tillgå för hedersvåld i Irak. I denna dom bedömde 

domstolen att den sökande kunde söka skydd ifall hon var i behov av det. Detta 

visar på hur det kan ske olika bedömningar gällande ett myndighetsskydd från 

samma myndigheter. Resonemanget som fördes tidigare i rättsfall 4 om att det kan 

variera utifrån beslutsfattare och andra parametrar får stöd av detta rättsfall. 

Domstolen konstaterad i detta rättsfall, precis som i andra rättsfall, att endast 

omständigheten att vara från Irak medförde inte ett skyddsbehov. De klargjorde 

även att det inte räckte att vara ensam kvinna för att ett skyddsbehov skulle 

föreligga. Kvinnan i detta fall hade inte gjort sitt skyddsbehov sannolikt, 

domstolen köpte inte de skäl som hon angett. Det lutar snarare mot att kvinnan 

riskerade att utsättas för kriminella handlingar, till exempel mordbrand. Det var 

något domstolen ansåg att det borde finnas skydd för – även i hemlandet. Man ser 

att det ändå är en fin linje som skiljer mellan vad som uppfattas som ett legitimt 

skyddsbehov och vad som inte är det. En nödvändig förutsättning för ett positivt 

domslut är att kvinnan har lämnat tillförlitliga uppgifter. Det blir annars svårt att 

veta vad hon behöver skydd för och om det är något som den egna staten kan 

skydda mot.  

Sammanfattningsvis gjorde verket och domstolen samma bedömning om att 

kvinnan inte gjort sin hotbild sannolik. Omständigheten att hon var kvinna utan 

manligt nätverk medförde inte ett skyddsbehov. Domstolen bedömde att det fanns 

myndighetsskydd för henne att tillgå (samtidigt som de gjort en annan bedömning 

i fall 4). Migrationsverkets bedömning om utvisning kvarstod därför. 

6.6 Rättsfall 6 från 2011 

Eftersom detta är ett rättsfall från Migrationsöverdomstolen finns det tillgängligt och 

har beteckningen ”MIG 2011:6”. 
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Omständigheterna 

Ett par, A och B, från Irak sökte asyl i Sverige. Paret var från det kurdiska området i 

Irak. Parets relation hade varit utomäktenskaplig och därför riskerade de förföljelse från 

B:s familj och släkt. A hade friat till B vid sex tillfällen men avvisats, eftersom B var 

bortlovad till en kusin. B:s släkt hotade att döda paret om B inte gifte sig med sin kusin. 

A blev även beskjuten vid ett tillfälle och hans far blev hotad. För att undkomma 

problematiken levde paret gömda under ett år. Då B:s far hade en hög position och 

tillhörde en mäktig klan kunde paret inte söka skydd hos myndigheterna i sitt hemland. 

Migrationsverkets bedömning 

Migrationsverket avslog parets ansökan. De argument som Migrationsverket anförde 

var att paret hade lämnat in falska handlingar till stöd för sin identitet, samt att de inte 

lämnat in någon dokumentation till stöd för sin vigsel. Vidare kunde det inte klarläggas 

vem som stod för beskjutningen mot mannen. Migrationsverket ansåg att A lämnat 

detaljfattiga och vaga uppgifter, samt att paret inte gjort sannolikt att B:s far hade 

inflytande över myndigheterna i Irak. Nedan följer Migrationsverkets bedömning av 

myndighetsskyddet i det kurdiska området i Irak: 

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

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

eller avse att begå kriminella handlingar”. 

Med anledning av att Migrationsverket bedömde att paret inte gjort sannolikt 

att det fanns en hotbild riktad mot dem i Irak, och mot bakgrund av att verket 

även bedömde att det fanns ett myndighetsskydd för paret att tillgå, utvisades 

paret från Sverige med följande motivering: 

”De har därmed inte gjort allt som det måste krävas av en asylsökande innan 

internationellt skydd åberopas. A och B har inte förmått att göra sannolikt att 

myndigheterna skulle sakna vilja eller förmåga att bereda dem skydd för de fall de 

skulle vara i behov av det”. 

 

Migrationsdomstolens bedömning  
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Migrationsdomstolen gjorde en annan bedömning än Migrationsverket gällande parets 

tillgång till myndighetsskydd. Domstolen tog upp relevant landinformation i domen och 

konstaterade därefter: 

”Migrationsdomstolen anser att det inte kan hävdas att det finns ett effektivt skydd 

att tillgå för personer som anför ”hedersrelaterad” förföljelse. De skäl som A och B 

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

som flyktingar”. 

Enligt den landinformation som presenterades framgick det även att killar, som hade 

relationer innan äktenskap, kunde råka illa ut och att det fanns ett begränsat skydd för 

detta. Vidare ansåg domstolen att de skäl som paret anfört inte kunde hänföras till 

någon av grunderna för flyktingskap och att paret därför inte var att betrakta som 

flyktingar. Domstolen ansåg dock att parets uppgifter varit trovärdiga och oförändrade 

under asylprövningens gång. Vidare bedömde domstolen att det fanns skäl att anta att 

paret löpte risk att utsättas för skyddsgrundade behandling om de återvände till sitt 

hemland.  

Paret beviljades därför permanent uppehållstillstånd i Sverige eftersom det, enligt 

domstolens mening, var att betrakta som alternativ skyddsstatusförklaring 

 

Migrationsöverdomstolens bedömning 

Ärendet gick vidare upp till Migrationsöverdomstolen, som prövade ärendet i början av 

år 2011. I den landinformation som presenterades framgick det att antalet hedersmord i 

Irak ökade. Både flickor, pojkar, kvinnor och män riskerade att dödas, om de misstänkts 

för att ha uppträtt på ett sätt som uppfattas ha dragit skam över familjen. Domstolen 

drog följande slutsatser av landinformationen: 

”Den slutsats som redovisas i rapporten (om landinformation) är att en kvinna kan 

vara berättigad till asyl på grunden tillhörighet till viss samhällsgrupp hon om kan 

visa att hon riskerar att bli offer för ”hedersmord”, att hon vägrats skydd och att 

internflykt inte är möjlig. Detta blir troligen mest aktuellt för kvinnor som kommer 

från mansdominerande klaner eller religiösa grupper, vilka sätter upp stränga regler 
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för kvinnors uppförande. ”Hedersmord” är inte alltid kopplade till könet och det kan 

finnas fall där män löper samma risk som kvinnor att dödas till följd av ett agerande 

som anses ha dragit skam över familjen”. 

Av landinformationen drog MiÖD slutsatsen att en kvinna kan vara berättigad till asyl 

på grund av tillhörigheten till viss samhällsgrupp.
36

 Detta om hon kan göra sannolikt att 

hon riskerar att utsättas för hedersrelaterade övergrepp och inte kan erhålla skydd från 

myndigheterna eller bosätta sig på annan ort för att undkomma problemen. 

MiÖD bedömde att paret inte hade åberopat sådana skäl att de kunde betraktas som 

flyktingar och instämde således med underinstansernas bedömning. Domstolen gick 

vidare och bedömde om paret var alternativt skyddsbehövande. Gällande deras 

allmänna trovärdighet gjorde MiÖD bedömningen att den varit god och i stort sett 

oförändrad, samt att deras uppgifter inte stred mot landinformationen. Vid en 

sammantagen bedömning bedömde därför MiÖD att paret gjort sannolikt att de har 

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. Vidare bedömde 

MiÖD att paret inte kunde få ett effektivt skydd av myndigheterna i hemlandet och att 

ett internflyktsalternativ inte var rimligt.  

Kammarrättsrådet var av annan åsikt och menade att paret inte kunnat göra sin 

berättelse trovärdig. Kammarrättsrådet menade vidare att A och B inte har förmått göra 

sannolikt att det finns grundad anledning att anta, att de vid ett återvändande till 

hemlandet skulle löpa risk att utsättas för våld eller andra övergrepp. Rådet ansåg 

därmed att det inte fanns anledning att betvivla myndighetsskyddet och bedömde, att 

paret inte skulle beviljas uppehållstillstånd på någon grund.  

Analys 

Detta rättsfall har passerat tre instanser, Migrationsverket, Migrationsdomstolen och 

Migrationsöverdomstolen. Det är intressant att se hur bedömningarna i de olika 

instanserna skiljer sig åt. Det gjordes olika bedömningar gällande ett tillräckligt 

myndighetsskydd. Migrationsverket bedömde att paret kunde söka skydd hos 

                                                           
36 Tidigare räknades kön in i flyktinggrunden ”tillhörighet till viss samhällsgrupp”. Nu mer än kön en 

egen flyktinggrund. 
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myndigheterna i sitt hemland, medan domstolarna ansåg att det inte var en möjlighet. 

Denna problematik har även diskuterats i tidigare rättsfall i denna studie. Det blir 

väldigt problematiskt att instanserna göra olika bedömningar av landinformationen i 

sådana livsavgörande frågor. När instanserna gör helt olika bedömningar finns det risk 

att bedömningen av landinformationen (med myndighetsskydd i detta fall) blir 

godtycklig. Detta i sin tur kan leda till att rättsäkerheten påverkas och att besluten blir 

olika i lika asylärenden.   

Även i detta rättsfall ändrades Migrationsverkets utvisningsbeslut till permanenta 

uppehållstillstånd i domstol. Migrationsverket bedömde att paret inte gjort sina 

identiteter och hotbilder sannolika. Domstolarna å andra sidan ifrågasatte inte parets 

hotbild. Precis som i andra rättsfall i denna studie har instanserna gjort olika 

bedömningar av parets uppgifter. Detta är också en faktor som kan påverka 

rättsäkerheten, att bedömningarna är så skilda i instanserna.  

Paret bedömdes ha en välgrundad fruktan att utsättas för hedersrelaterade övergrepp vid 

ett återvändande till Irak. Domstolen konstaterade dock att hedersmord inte alltid är 

kopplat till könet, samt att de kan finnas fall där män löper samma risk som kvinnor om 

de dragit skam över familjen. Det går därför inte att återfinna en flyktinggrund här. I de 

andra rättsfallen som undersökts i denna studie har ”kön” varit en grund som 

hedersvåldet kopplas till. I detta rättsfall 6, är hotbilden riktad mot både mannen och 

kvinnan. Hotbilden ligger då snarare i att de har gjort något som inte varit accepterat i 

samhället. Det som de riskerade att utsättas för var snarare kriminella handlingar av sina 

släktingar än hedersrelaterade övergrepp. För att knyta an till Walbys teori/definition 

om patriarkat var det i detta fall inte övergrepp riktade mot kvinnan utan mot dem båda. 

De båda hade gjort något som inte accepterades i den kulturella kontexten i Irak. Det 

handlar därför snarare om att de riskerar att utsättas för kriminella handlingar på grund 

av att de valt att vara tillsammans, fast det bryter mot den kulturella normen. Det 

handlar således inte, enligt min mening, om att det funnits ett patriarkat samhälle, som 

utgjort hotet mot paret. Däremot är det faktum att en kvinna inte kan välja vem hon vill 

gifta sig med en konsekvens av det patriarkala samhället i Irak.  
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Ett faktum som, för mig, väcker uppmärksamhet i fallet är att det främst är mannens 

uppgifter och perspektiv, som främst ligger till grund för bedömningen. Enligt Bexelius 

är det viktigt att utgå från genusperspektiv i bedömningen. Det finns inget resonemang 

om hur kvinnan har brutit mot de rådande normerna i det Irakiska samhället och hur 

hon skulle uppfattas vid ett återvändande till Irak. Bedömningarna och resonemanget i 

domen refererar mestadels till mannens uppgifter och det som han uppgav. Detta är 

enligt min mening ingen genusneutral bedömning, då mindre tyngd har getts till 

kvinnan. Typiskt för patriarkat är att mannen står i centrum och, att kvinnan inte ges 

samma tyngd. 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att instanserna har gjort skilda bedömningar 

gällande parets uppgifters tillförlitlighet och om den gällande landinformationen om 

myndighetsskydd. Domstolen har även gått in och diskuterat hur det kommer sig att 

paret var att beakta som alternativt skyddsbehövande och inte flyktingar. Däremot 

bygger mycket resonemang och bedömning i domen på mannens uppgifter. För att få ett 

bredare genusperspektiv hade det varit önskvärt att mer fokus även riktades mot 

kvinnan.  

7. Sammanfattande diskussion 

Sammanlagt har denna studie behandlat sex rättsfall, tre från Iran och tre från Irak. I två 

av de sex besluten stod utvisningsbeslutet från Migrationsverket kvar, i ett av fallen 

beviljades alternativ skyddsstatusförklaring och i tre beviljade Migrationsdomstolen 

flyktingstatus. I detta avsnitt följer en sammanfattande diskussion av domstolarnas 

bedömningar av fallen. 

Migrationsverket och Migrationsdomstolen har i flera av rättsfallen gjort olika 

bedömningar gällande tillförlitligheten i den sökandes uppgifter. Skillnaderna mellan 

Migrationsverkets och Migrationsdomstolen bedömningar har inte varit i fokus i denna 

uppsats. Oavsett syftet med uppsatsen är detta ett oroväckande faktum att uppgifterna 

bedöms olika i olika instanser. Migrationsdomstolen har i flera av rättsfallen bedömt att 

de asylsökande har lämnat tillförlitliga uppgifter i väsentliga delar av deras berättelser, 

medan Migrationsverket bedömt att uppgifterna inte varit tillförlitliga. Det har också 
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framkommit av studien att det finns risk för att instanserna gör olika bedömningar av 

landinformation. Det har framgått av rättsfallen att en instans har bedömt att det finns 

myndighetsskydd att tillgå i hemlandet, samtidigt som en annan instans har bedömt att 

myndighetsskyddet inte är tillräckligt. Detta trots att instanserna använt sig av samma 

landsrapportering. Om instanserna har olika uppfattningar gällande tillförlitliga 

uppgifter och även landinformationen påverkar det utfallet av den asylsökandes ärende 

och förtroendet för processen. Det går vidare att spekulera om anledningen till att 

domstolarna bedömt att sökande lämnat tillförlitliga uppgifter. Det kan till exempel vara 

så att den asylsökande haft tid på sig att överlägga de tillförlitlighetsbrister 

Migrationsverket bedömt, eller att den asylsökande känner sig mer bekväm i domstol då 

hen fått mer kunskap om hur svenska myndigheter fungerar.  Hur som helst blir den 

omständigheten att instanserna gör olika bedömningar problematisk. 

I de två rättsfallen, där domstolen avslog överklagandena, återfanns inte en välgrundad 

fruktan för förföljelse. Detta eftersom det subjektiva elementet inte förelåg, enligt 

domstolens bedömning, då det befanns att de sökande inte lämnat tillförlitliga uppgifter. 

Då ingen välgrundad fruktan kunde återfinnas diskuterades inte heller myndighetsskydd 

och internflyktsalternativ. Fallen följer den modell som presenterades utifrån Bexelius 

och enligt vad som framkommit har korrekta bedömningar gjorts. Domstolen tog även 

kvinnors situation generellt i Iran och Irak i beaktande i bedömningen. Det de sökande 

hade anfört var sammanfattningsvis varken tillförlitligt eller tillräckligt för att de skulle 

beviljas skyddsstatus.  

I de tre fallen där flyktingstatusförklaring beviljades var ett från Irak och två från Iran. I 

dessa beslut resonerade domstolen kring huruvida kvinnornas beteende stred mot 

normerna i det rådande samhället. Det våld som kvinnorna riskerade att utsättas för kom 

från familjerna och det handlade om hedersrelaterat våld. Domstolen kopplade det till 

att de riskerade att utsättas för förföljelse vid ett återvändande på grund av kön. Att 

könsrelaterat våld kan innebära förföljelse är även något Bexelius har belyst. Det våld 

som kvinnorna riskerade att utsättas för hade med deras könstillhörighet att göra. 

I de tre fallen, som just beskrevs, bedömde domstolen att de övergrepp de riskerade 

hade med heder att göra och att det nådde upp till förföljelse på grund av kön. I rättsfall 
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6 gjorde domstolen en annan bedömning och fann att behandlingen inte nådde upp till 

förföljelse på grund av kön. Fallet var egentligen ganska likt de andra fallen, men det 

som skilde var att det både var en man och en kvinna, och inte enbart en kvinna. Det 

gick därför inte att göra en koppling till förföljelse på grund av kön, när båda riskerade 

att utsättas för övergrepp. Däremot bedömde domstolen att de riskerade att råka illa ut 

vid ett återvändande och att myndigheterna inte kunde skydda dem. Därför beviljades 

de alternativ skyddsstatusförklaring.  

Oavsett lagens utformning är det emellertid av central betydelse att personer som 

söker skydd bedöms enligt samma kriterier, samt att tillämpningen av lagen 

genomsyras av förutsägbarhet; två grundläggande förutsättningar för ett rättssäkert 

asylsystem. I denna uppsats har det framkommit, dels att instanserna gör olika 

bedömningar gällande den asylsökandes uppgifter och, dels att domstolen 

bedömer olika i frågan huruvida det finns ett godtagbart myndighetsskydd i Irak. 

En förklaring till detta kan vara att i det fall där domstolen ansåg att det fanns ett 

fullgott skydd hade inte kvinnan gjort sannolikt att hon riskerade att utsättas för 

övergrepp. I det andra, där domstolen bedömde att myndigheterna inte kunde 

bereda skydd, hade de sökande gjort sitt skyddsbehov sannolikt. Rättsfall 6 är det 

som skiljer sig från de andra, i och med att det gjorts sannolikt att paret riskerar att 

utsättas för hedersrelaterat våld, men bedöms inte nå upp till vad som avses med 

flyktingskap. 

Vidare har domstolen i vissa av domarna diskuterat ett ”patriarkalt samhälle”. 

Domstolen beskriver att kvinnorna levt i ett patriarkalt samhälle och att de har brutit 

mot de normer, som råder i samhället. Det framkommer dock inte något om vad 

domstolen avser med patriarkalt. Walby har diskuterats i denna uppsats och i hennes 

definition framgår det tydligt vad som avses med ett patriarkat. Domstolen konstaterar 

att det är ett patriarkaliskt samhälle, men beskriver inte vad det är med patriarkatet 

som gör att kvinnan löper risk att utsättas för övergrepp och därmed riskerar 

förföljelse. I stort sett är de flesta samhällena patriarkaliska, till exempel skulle många 

hävda att det finns patriarkat i Sverige, där den vite medelålders mannen är 

överordnad. Patriarkat finns därför i olika omfattningar och enligt domstolens 

bedömning kan det uppfattas som svart eller vitt, och inte som grader. Det finns och 
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det medför att kvinnan löper risker. Vidare kan kopplingar då dras till ett samhälle, 

som förtrycker kvinnor. För att visa på detta har Somalia och Afghanistan tagits som 

exempel. I dessa länder finns det en avsaknad av ett rättssystem, det finns inget 

myndighetsskydd att tillgå för kvinnor i Somalia. Då blir klanens betydelse mycket 

viktig och utan sin klan eller ett manligt nätverk har kvinnan ingen som kan föra 

hennes talan juridiskt, ekonomiskt etc. Detta i sig leder till ett skyddsbehov, om 

kvinnan inte har ett manligt nätverk at tillgå, på grund av hennes kön. I Iran och Irak 

har det däremot framgått av landinformationen som presenterats i domarna, att det 

finns ett visst myndighetsskydd att tillgå och länderna arbetar med att förbättra 

kvinnors situation. Sen har vi Sverige som ses som ett av de mest jämställda länderna 

i världen, samtidigt som många skulle hävda att även vi lever i ett patriarkat. Det blir 

därför otydligt när domstolen bara nämner att det är ett patriarkalt samhälle och det 

finns en hotbild mot en kvinna, därför beviljas hon flyktingstatus på grund av sitt kön. 

Detta är en upptäckt som framkommit under studien av rättsfallen och en central 

aspekt vid bedömningen av könsrelaterad förföljelse. Det är viktigt att det framgår 

tydligt vad domstolen avser, för att rättsäkerheten ska garanteras.  

Hypotesen, som uppsatsen hade om att domstolen riskerar att döma olika i till synes 

lika fall, har därmed undersökts. Jag bedömer att min studie talar för att det finns en 

risk att likande fall döms olika, men att det är mycket svårt att tala om i vilken 

utsträckning. Rättsfallen har skilt sig främst i de olika instansernas bedömningar av de 

asylsökandes uppgifters tillförlitlighet och i tolkningen av landinformationen. Det har 

även funnits oklarheter om hur domstolen ser på patriarkala samhällen och när ett 

skyddsbehov med grund däri uppstår. 
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