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Abstract 
Sweden is ranked as the world’s fourth most equal country and is working towards explicit 

enunciated gender equality policy goals, initiated by the government. The policy goals establish 

that women and men are to have the same power to shape society and their own lives. Despite 

this, studies show that a gender unequal treatment of families who seek asylum in Sweden does 

exists. The aim of this essay is to investigate if the migration court uses a language that reflects 

gender equality in their verdicts. Through a three-dimensional critical discourse analysis, this 

study examines how asylum seekers are being portrayed based on their sex, age and other socio-

cultural circumstances. Furthermore, this study also examines how the portrayal affects the 

court’s ability to integrate gender equality into its practice and procedure. The results show that 

the majority of the verdicts do not reflect any gender unequal language. However, discourses 

that may have consequences for the court’s contribution to achieve the gender equality policy 

goals, have been identified. The most prominent discourse shows how the man in the family is 

given the most pronounced role in the verdicts. With this essay we hope to contribute to a 

critical language awareness in order to create opportunities for progression within the work of 

gender equality. 

 

Keywords: critical discourse analysis, feminist legal theory, gender equality, migration court, 

verdicts 

	
	
	
	
	
	 	



 
 

Innehållsförteckning 

1. Inledning 1 
1.1 Bakgrund 1 
1.2 Problemformulering 2 
1.3 Syfte och frågeställning 2 
1.4 Avgränsning och rättssociologisk relevans 3 

2. Tidigare forskning och kunskapsgrund 4 
2.1 Makt och överordning 4 
2.2 Kön och andra sociala faktorer 5 
2.3 Diskurs och språk 6 
2.4 Jämställdhet 8 

2.4.1 Konkret exempel – (o)jämställdhet vid rättstillämpning 9 
2.5 Asylprövning 10 

3. Teori och metod 11 
3.1 Socialkonstruktionistiskt perspektiv 11 
3.2 Diskurs och diskursanalys 12 
3.3 Faircloughs kritiska diskursanalys 13 
3.4 Faircloughs tredimensionella modell 13 

3.4.1 Text 15 
3.4.2 Diskursiv praktik 16 
3.4.3 Social praktik 16 

3.5 Feminist legal theory 17 
3.5.1 Könsbegreppet 19 

3.6 Metoddiskussion 19 
3.6.1 Material och urval 20 
3.6.2 Granskningen av materialet 20 
3.6.3 Juridisk metod 21 
3.6.4 Etiska överväganden 21 
3.6.5 Forskarens roll 21 

4. Analys och resultat 23 
4.1 Text 23 

4.1.1 De kommunikativa händelsernas uppbyggnad 23 
4.1.2 Modalitet 24 
4.1.3 Övriga iakttagelser 25 

4.2 Diskursiv praktik 26 



 
 

4.2.1 Kvinnor som extra utsatta 27 
4.2.2 Mannen som norm 29 
4.2.3 Barnets bästa 32 
4.2.4 Hot kopplat till heder 34 
4.2.5 Övergripande iakttagelser 35 

4.3 Social praktik 36 
4.3.1 Asylsökande 36 
4.3.2 Domstolens interna verksamhet 37 
4.3.3 Migrationsverket hantering av framtida mål 39 
4.3.4 Samhället 39 

5. Avslutande diskussion 41 
5.1 Slutsats 41 
5.2 Utvecklingsmöjligheter 42 
5.3 Framtida forskning 43 

6. Källförteckning 45 

7. Bilagor 48 
7.1 Bilaga 1 48 
7.2 Bilaga 2 52 

 

 

 



1 
 

1. Inledning 
1.1 Bakgrund 
Vi skriver denna uppsats mot bakgrund av att Förvaltningsrätten i Malmö, sedan början av 

2017, deltar i utvecklingsprogrammet Jämställdhetsintegrering i myndigheter (JiM). JiM har 

pågått sedan 2013 och en av de 60 verksamheter som i dagsläget ingår i projektet är 

Domstolsverket (Regeringen 2016). Syftet med jämställdhetsintegrering är att bidra till att de 

jämställdhetspolitiska målen uppnås (Regeringen 2015). Det övergripande 

jämställdhetspolitiska målet1 är att alla män och kvinnor ska ha samma möjlighet att forma 

samhället och sina egna liv (Regeringen 2017a). För att uppnå målen är jämställdhetsintegrering 

en av de viktigaste strategierna: “Eftersom jämställdhet mellan kvinnor och män skapas där 

ordinarie beslut fattas, resurser fördelas och normer skapas måste jämställdhetsperspektivet 

finnas med i det dagliga arbetet” (Regeringen 2015).  

 

Varje domstol i Sverige är en självständig myndighet och det är upp till den enskilda domstolen 

att själv bestämma ambitionsnivån och arbetets upplägg (Sveriges Domstolar 2015, s. 2, 10). 

Enligt anställda som arbetar med projektet på Förvaltningsrätten i Malmö har myndigheten 

bildat undergrupper för arbetet med jämställdhetsintegrering. Grupperna utgår ifrån de 

jämställdhetspolitiska målen. Några aspekter som de arbetar med är analys av bemötandet i 

domstolen, lokalernas utformning samt analys av domskrivning ur ett genus- och 

jämställdhetsperspektiv. Vi har varit i kontakt med gruppen för domskrivning som berättat att 

riktlinjerna för arbetet är oklara och att det inte finns någon mall för hur det ska genomföras. 

Det innebar att vi hade möjlighet att komma med förslag på inriktning och utformning av vår 

studie. Tillsammans kom vi överens om att vi ska analysera domar och koncentrera oss på en 

bestämd kategori domstolsärenden, migrationsmål.  

 

 

 

                                                
1 Regeringen arbetar även utifrån sex delmål: 
1. En jämn fördelning av makt och inflytande 
2. Ekonomisk jämställdhet 
3. Jämställd utbildning 
4. Jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet 
5. Jämställd hälsa 
6. Mäns våld mot kvinnor ska upphöra 
(Regeringen 2017a).  
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1.2 Problemformulering  
Migrationsdomstolen vid Förvaltningsrätten i Malmö (benämns även som domstolen i vår text) 

behandlar överklaganden av Migrationsverkets beslut om bland annat uppehållstillstånd. 

Migrationsverket, som också ingår i JiM, har genomfört granskningar inför arbetet med 

jämställdhetsintegrering. Resultaten visar att Migrationsverkets asylprövning inte präglas av 

jämställdhet. För det första är det oftast mannen som är huvuddossier i familjen. Den som är 

huvuddossier får tillgång till information, dagersättning och bankkort. För det andra behandlar 

Migrationsverket inte varje person i familjeärenden individuellt utan utgår ifrån mannens 

asylskäl. Övriga familjemedlemmars skäl hamnar i skuggan av mannens och utreds i syfte att 

styrka dem. För det tredje vilar bedömningen på normen om att den asylsökande är en 

heterosexuell man som kommer till Sverige som politisk flykting. Personer som faller utanför 

normen riskerar att osynliggöras (Migrationsrättsenheten 2016). 

 

I Sverige har regeringen utformat tydliga jämställdhetspolitiska mål och det görs insatser för att 

dessa ska uppnås. På många sätt är Sverige ett föregångsland när det gäller jämställdhet och 

placerar sig som det fjärde mest jämställda landet i världen enligt Global Gender Gap report 

2016 (World Economic Forum 2017). Ändå visar Migrationsverkets granskningar att personer 

som söker asyl i Sverige inte behandlas på ett jämställt sätt.  

 

Vi menar att både migrations- och jämställdhetsfrågor är aktuella ämnen. Så sent som i slutet 

av april i år lade regeringen fram ett förslag om ökad befogenhet för polisen vad gäller utvisning 

eller avvisning (Regeringen 2017b). I denna uppsats undersöker vi i vilken utsträckning 

domskrivningen vid migrationsmål präglas av jämställdhet. På så vis förenas dessa aktuella 

ämnena på ett nytt och intresseväckande sätt.  

 

1.3 Syfte och frågeställning 
I den här uppsatsen undersöker vi i vilken utsträckning jämställdhet är integrerad i 

domskrivningen på Förvaltningsrätten i Malmö. Detta i syfte att föra en diskussion om 

effekterna av domstolens språkbruk i och utanför domstolen. Vi ämnar bidra till en kritisk 

språkmedvetenhet och belysa eventuella utvecklingsmöjligheter, för att skapa möjlighet för ett 

aktivt arbete för jämställdhet. Det kommer vi att göra genom att granska domar i migrationsmål 

med hjälp av kritisk diskursanalys. För att bidra till en kritisk språkmedvetenhet, har vi utformat 

följande frågeställningar:  
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- Hur skildras de asylsökande utifrån kön, ålder och andra sociokulturella 

omständighet i domskrivningen på Migrationsdomstolen vid Förvaltningsrätten i 

Malmö?  

- Vilken betydelse får skildringen för domstolens arbete med att bidra till att de 

jämställdhetspolitiska målen uppnås?  

 

1.4 Avgränsning och rättssociologisk relevans  
Som vi nämnt inledningsvis är vårt undersökningsområde migrationsmål från 

Migrationsdomstolen vid Förvaltningsrätten i Malmö. Utanför ramen för uppsatsens syfte och 

frågeställningar faller såldes internationella förhållanden. Detta med anledning av att vårt fokus 

är att undersöka hur jämställdhet skildras i en svensk domstol. Studien är empirisk och baseras 

på material som är skapat i en svensk kontext och utifrån svensk lagstiftning. Dessutom har JiM 

initierats av regeringen och ska genomföras i svenska myndigheter.  

 

Inom rättssociologin ligger intresset på förhållandet mellan rätten och samhället. Kritik riktas 

mot juridiken för att vara låst vid rättskällorna och att gå miste om det som ligger utanför den 

positiva rätten (Andersson 2004, s. 20). Vår studie är rättssociologisk relevant, eftersom vi 

undersöker korrelationen mellan de jämställdhetspolitiska målen och domstolens praktik i form 

av domskrivning. Domstolens inflytande och dömande makt är också av rättssociologiskt 

intresse med anledning av de strukturer och normer som domar producerar och/eller 

reproducerar i och utanför rätten.  
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2. Tidigare forskning och kunskapsgrund 
Den forskning och annan kunskapsgrund som presenteras i detta kapitel utgörs till största del 

av svenska forskningsutredningar och avhandlingar vilka vi har valt ut i samråd med handledare 

och domskrivningsgruppen. Genom en bibliografisk analys av redan valda verk har vi kunnat 

identifiera ytterligare relevant forskning. 

 

Vi har läst och valt ut relevanta delar från SOU 2006:30 Är rättvisan rättvis? och SOU 2005:41 

Bortom Vi och Dom. Utvalda kapitel är användbara för få kunskap om strukturell- och 

institutionell diskriminering. Trots att utredningarna primärt handlar om rasistisk 

diskriminering, tas ändå könsaspekten upp i flera av texterna. Dessutom menar vi att 

ojämställda föreställningar reproduceras på liknande sätt som rasistiska föreställningar. Vi har 

även använt oss av avhandlingarna Hans (ord) eller hennes? av Ulrika Andersson, I 

objektivitetens sken av Moa Bladini, Straffrätt och mäns våld mot kvinnor av Monica Burman 

och In Courts We Trust av Livia Johannesson. Utöver nämnda utredningar och avhandlingar 

använder vi två domar från domstolen som kunskapsgrund. Domarna utgör inte forskning, men 

anställda på Förvaltningsrätten i Malmö lyfte dem som bra exempel på hur den könsneutrala 

lagen kommer i kontakt med den könade verkligheten.  

 

Materialet har delats in i följande teman: makt och överordning, kön och andra faktorer, diskurs 

och språk, jämställdhet och asylprövning. Dessa teman är delvis överlappande och materialet 

kan ingå i fler än ett.  

 

2.1 Makt och överordning  
Flera av författarna riktar sitt intresse mot överordnade grupper och deras roll i produktionen 

och reproduktionen av strukturell diskriminering. Dessa överordnade grupper benämns som 

eliter, institutioner eller grindvakter. I vår studie har domstolen en överordnad roll. Om, och i 

så fall hur, domstolen producerar eller reproducerar ojämställda diskurser undersöker vi i 

analysen.  

 

van Dijk (2005, s. 113) skriver att institutioner och eliter bidrar till reproduktionen av rasism. 

Som exempel på eliter och institutioner lyfter han politiker, kända forskare och etablerade 

journalister. Kamali (2005, s. 34, 36) använder liknande termer och skriver att de grupper som 

har makt också har kontroll över återskapandet av samhällets maktstrukturer. I en institutionell 
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kontext kallas individer med inflytande över institutioners regler och normer för grindvakter. 

Grindvakter spelar en viktig roll i återskapandet av strukturer men har också möjligheten att 

förändra dessa (Kamali 2005, s. 42). Både van Dijk och Kamali skriver att förnekelse av 

diskriminering inom den egna institutionen är vanligt, även inom rättssystemet (van Dijk 2005, 

s. 113; Kamali 2005, s. 38). 

 

de los Reyes (2005, s. 246-248) nämner problemformuleringsprivilegiet, vilket innebär att det 

sällan är personer som är utsatta för ett förtryck som har makten att definiera det. Hon 

ifrågasätter att det skulle finnas neutrala positioner från vilka tolkning bör ske. Enligt de los 

Reyes bör istället de som utsätts för ett problem få subjektstatus och tolkningsmöjlighet. 

 

2.2 Kön och andra sociala faktorer 
Studiens fokus ligger i huvudsak på kön, men vi anser också att andra faktorer kan ha betydelse 

för jämställdhet. Därför presenterar vi forskning som tar upp fler aspekter än kön.  

 

Både du Rées och Pettersson har i sina studier gjort intressanta upptäcker beträffande 

könsaspekten. Enligt de åklagare och advokater som du Rées (2006, s. 262) har intervjuat har 

den åtalades kön betydelse för hur denne bemöts. Kvinnliga brottsmisstänkta ansågs bemötas 

på ett mildare sätt än brottsmisstänkta män. En av förklaringarna till skillnaden var att 

kvinnorna framstod som trovärdiga, eftersom de ansågs vara “mer verbala och socialt 

kompetenta” (de Rées 2006, s. 262). Dessutom menade intervjupersonerna att personlig hänsyn 

till familjesituation visades i större avseende när det var kvinnliga misstänkta (du Rées 2006, s. 

262). Vidare har Pettersson (2006, s. 177-179) uppmärksammat en tendens av att muslimska 

kvinnor framställs som förtryckta i tingsrättsdomar. Hon tar också upp exempel på fall där 

utländska män inte framställs som nödvändiga för sina barn i samband med frågan om 

utvisning.  

 

de los Reyes och du Rées har gemensamt att båda tar upp olika faktorer och deras betydelse vid 

strukturell diskriminering. de los Reyes (2005, s. 233) använder ett intersektionellt perspektiv 

för att förstå strukturell diskriminering och är kritisk mot att se på maktrelationer som ensidiga. 

Hon skriver att hierarkisk ordning är kontextbunden och hela tiden skapas och återskapas 

genom sociala processer. Genom dessa skapas normer, vilka legitimerar underordning, 

uteslutning och stigmatisering av vissa grupper. Enligt du Rées (2006, s. 257) är människor 
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snabba med att sortera in personer i olika sociala kategorier såsom kön, sociala status och 

etnicitet. Konsekvensen blir att bilden av en individ skapas utefter den eller de 

grupptillhörighet(er) denne tilldelas. 

 

Precis som du Rées skriver Kamali (2005, s. 42-45) om hur människor delas in i olika grupper, 

vilket han kallar främlingsandraism. Kamali belyser den institutionella ordningens hierarkiska 

uppdelning, där majoritetssamhället har den överordnade positionen. Majoriteten har på så vis 

makten att reproducera sin bild av “de andra”. De andra utgörs enligt Kamali av människor från 

andra länder, ofta utanför Europa. Dessa människor framställs som traditionalister och en del 

av en patriarkal kultur som förtrycker kvinnor. Vidare skriver Kamali (2005, s. 55-56) att 

“invandrarkultur” ofta används i sammanhang när heder diskuteras för att peka ut en viss typ 

av invandrare. Mord begångna av majoritetssamhället betraktas på ett annat sätt än “kulturella 

mord” begångna av denna typ av invandrare. Han lyfter även problematiken med att framställa 

alla kvinnor inom “invandrarkulturen” som förtryckta och svaga individer. Enligt Kamali rör 

det sig istället om starka kvinnor som aktivt bekämpar rasism och patriarkalism.  

 

Anderssons avhandling har gjort oss vaksamma på hur våra egna föreställningar om olika 

sociala och kulturella faktorer påverkar den här undersökningen. Andersson (2004, s. 20) 

skriver att forskarens egen uppfattning om dessa faktorer får betydelse för hur dennes forskning 

utformas. Enligt henne ska man med ett rättssociologiskt perspektiv ta hänsyn till andra aspekter 

än enbart rättskällorna. Föreställningar om bland annat sexualitet, etnicitet och kön anses också 

viktiga utifrån ett rättssociologiskt perspektiv. 

 

2.3 Diskurs och språk 
I vår studie har språket en central roll. Därför använder vi oss av delar ur 

forskningsutredningarna och avhandlingarna där författarna diskuterar språkets betydelse för 

exempelvis skapandet och/eller spridningen av strukturell diskriminering. 

 

Både Burman och van Dijk tar upp hur makt kan förmedlas genom språket. Enligt Burman 

(2007, s. 35-37) har diskurser makt att producera sanning genom sina beskrivningar av 

fenomen. van Dijk fokuserar på den diskursiva aspekten av de överordnade gruppernas makt:  
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Politiker, journalister, forskare, domare och chefer meddelar sig företrädesvis i tal och 

skrift, och det är genom sina många förhärskande diskurser som de uttrycker och 

reproducerar sina övertygelser, ideologier, planer och politiska hållningar (van Dijk 

2005, s. 114).  

 

Även Andersson skriver om makt i relation till diskurser. I sin studie av straffrättens reglering 

av sexuella övergrepp beskriver hon hur diskurser har inflytande över vem som kommer till tals 

och på vilket sätt (Andersson 2004, s. 32). Hon skriver att det “[i] rätten återfinns exempel på 

diskurser i vilka kön konstrueras eller produceras och dessa kan också anses ha ett särskilt 

inflytande över andra diskurser” (Andersson 2004, s. 16). Således fungerar rättens diskurser 

som en form av maktutövning. 

 

Språkets betydelse lyfts även i du Rées studie. Som framgår ovan ansågs kvinnliga 

brottsmisstänktas förmåga att uttrycka sig verbalt vara till deras fördel. Dessutom framkommer 

det av de Rées intervjupersoner att förhandlingar försvåras när kommunikationen sker via tolk. 

Vidare berättar intervjupersonerna att tolkningens kvalitet varierar (du Rées 2006, s. 270), 

vilket även domare som vi varit i kontakt med på Förvaltningsrätten i Malmö tagit upp.  

 

Som nämnts i föregående avsnitt har Pettersson (2006, s. 147) granskat språket i 

tingsrättsdomar. Hennes syfte var bland annat att se om personers etniska tillhörighet 

framkommer i domarna. Hon undersöker också om detta kan leda till andrafiering. Pettersson 

använder sig av diskurser i sin analys och resonerar kring deras producerande och 

reproducerande förmåga. Dock skriver hon att det är den reproducerande förmågan som är mest 

central, eftersom domarna har ett begränsat läsarantal (Pettersson 2006, s. 154). Bland de 

granskade domarna var det relativt få som innehöll andrafierande uttryck. Enligt Pettersson är 

detta inte förvånande, eftersom språket i domar ska vara fritt från uttryck av detta slag. 

Samtidigt kan det uppstå en konflikt mellan å ena sidan strävan efter domar fria från 

diskriminerande uttryck, och andra sidan domstolens uppgift att återge vad parterna framför. 

På så sätt kan parternas diskriminerande språkbruk reproduceras genom domarna (Pettersson 

2006, s. 177).  

 

Precis som Pettersson har Bladini (2013) granskat domar. Hon tillämpar kritisk diskursanalys 

för att granska hur objektivitet uttrycks. Domarna framstår enligt Bladini (2013, s. 350-351) 
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som helt oklanderliga ur ett strikt juridiskt perspektiv men genom att ge ett sken av att vara 

objektiva riskerar de att befästa strukturell diskriminering.  

 

Bladini granskar konstruktioner av objektivitet i två rättsliga diskurser. Den ena diskursen 

konstruerar bilder av objektivitet och präglar det rättsliga vetandet hos de som dömer (Bladini 

2013, s. 22). Bladini (2013, s. 377) argumenterar för att normer och värderingar hos domare 

osynliggörs i objektivitetens sken och framstår som naturliga, neutrala och nödvändiga. Därför 

behöver domare rannsaka sig själva och bli medvetna om vilka rättsliga diskurser som präglar 

deras vetande, och därmed dömande. Den andra diskursen däremot producerar “ett sken av 

objektivitet som riktar sig utåt, mot allmänheten” (Bladini 2013, s. 22), vilket har en avgörande 

betydelse för domstolarnas, och rättsstatens, legitimitet.  

 

2.4 Jämställdhet 
Vi har märkt av en viss otydlighet i hur begreppet jämställdhet åtskiljs från jämlikhet i litteratur 

och myndighetsdokument. Vi tolkar och använder oss av begreppen såsom Schömer (2003, s. 

90, 98) beskriver dem. Hon skriver att jämställdhet innebär rättvisa villkor mellan könen, medan 

jämlikhet är ett mer omfattande begrepp som innefattar lika värde för alla människor. Som vi 

har nämnt i tidigare avsnitt menar vi att fler faktorer än kön har betydelse för jämställdhet.  

 

Både Bladini och Schömer konstaterar att rätten ger ett falskt sken av objektivitet. Rätten har 

enligt Schömer (2003, s. 98) sina rötter i en patriarkal ordning. Mot bakgrund av detta 

ifrågasätter hon starkt rätten som neutral, objektiv och opartisk. En rättsregel, vilken till synes 

är könsneutral, kan enligt Schömer (2003, s. 92) och Burman (2007, s. 30) innebära 

konsekvenser där ena könet särbehandlas. Trots att lagstiftningen är könsneutral kan den 

reproducera ojämställda relationer där kvinnor diskrimineras (Burman 2007, s. 30). För att alla 

ska behandlas lika behövs enligt Schömer (2003, s. 101) en uppmärksamhet på de skillnader 

som råder mellan könen. Mot bakgrund av skillnaderna kan rättvisa villkor skapas: “Att inte 

våga se världen ur ett jämställt mångfaldsperspektiv kan bara leda till att det att gamla orättvisor 

vidmakthålls och nya orättvisor tillkommer i den takt samhället förändras” (Schömer 2003, s. 

112). 
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2.4.1 Konkret exempel – (o)jämställdhet vid rättstillämpning 

För att förstå den diskursiva praktiken där domar skapas har vi närvarat vid en 

huvudförhandling samt ställt frågor till domare som arbetar med migrationsmål på 

Förvaltningsrätten i Malmö. Eftersom domstolen grundar sina domar på lagstiftning, ställde vi 

frågan om de uppfattar lagstiftningen som jämställd. Domarna lyfte, i likhet med Schömer och 

Burman ovan, svårigheterna som kan uppstå när den könsneutrala lagen tillämpas på en könad 

verklighet. Som exempel gav de följande mål: 

 

En familj kom till Sverige från Libanon under 2000-talet. De fick avslag på sin ansökan om 

uppehållstillstånd men stannade ändå kvar i Sverige. Några år senare löpte preskriptionstiden 

ut och de ansökte på nytt om uppehållstillstånd. Familjen bestod bland annat av två syskon, en 

flicka och en pojke. De hade sedan förra ansökan kommit upp i vuxen ålder och deras nya 

ansökningar prövades därför separat. Syskonens ansökningar prövades mot bestämmelsen om 

synnerligen ömmande omständigheter där frågan om anknytning till det svenska samhället blev 

aktuell. Båda syskonen ansågs ha ett skyddsvärt privatliv i Sverige, men när detta skulle vägas 

mot “statens intresse av att förebygga oordning och upprätthålla respekten för utlänningslagen” 

(mål A, s. 4; mål B, s. 4) blev bedömningarna olika.  

 

Det framkom att pojken talade flytande svenska, hade många vänner i Sverige och var aktiv 

inom föreningslivet: “Han har visat en synnerligen stark vilja och förmåga att anpassa sig till 

förhållandena i Sverige” (mål A, s. 5). Det lyftes även att han tillbringat största delen av sitt 

tonårsliv i Sverige och hur viktig den perioden är för en persons utveckling. Flickan var äldre 

när hon kom till Sverige, vilket ansågs tala för starkare band till hemlandet. Vidare stod det att 

migrationsdomstolen tagit hennes ambitioner att utbilda sig under beaktande, men “finner 

samtidigt att hennes anknytning till Sverige i form av sociala och kulturella band är begränsad” 

(mål B, s. 5). 

 

Mot bakgrund av domstolens skilda bedömningar beviljades pojken uppehållstillstånd medan 

flickan fick avslag. Vid samtal med domaren för målen framkom det att flickan - med 

anledningen av sin könstillhörighet - delvis hindrats från att delta i det svenska samhället på 

samma villkor som sin bror. Detta har vi dock inte kunnat utläsa i domarna. 
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2.5 Asylprövning 
Som tidigare nämnts har vi avgränsat oss till en svensk kontext när det gäller tidigare forskning. 

Inom det här temat har vi dock valt att använda oss av relevant internationell forskning som den 

svenska forskaren Johannesson presenterar i sin avhandling.  

 

Johannesson (2017) är kritisk till antagandet om att domstolsväsendet genererar administrativ 

rättvisa vid asylprövningen. Vad som inspirerade henne att välja titeln In courts we trust för sin 

avhandling är 2006 års domstolsreform i frågan om migrationsärenden. Domstolen bedömdes 

vara den institutionen som bäst kunde upprätthålla administrativ rättvisa, eftersom asylsökande 

och Migrationsverket står mot varandra i en rättegång med vanliga rättsprinciper (Johannesson 

2017, s. 2-3).  

 

Mot bakgrund av vad bland andra van Dijk och Kamali anfört ovan har domstolen inflytande 

över reproduktionen av samhällets maktstrukturer, däribland orättvisor. Johannesson har bland 

annat identifierat två problemkategorier från studier om administrativ orättvisa. För det första 

skriver Johannesson (2017, s. 9-11) att resultaten från studier genomförda i USA och Kanada 

visar på skillnad i hur beslutfattare på myndigheter, motsvarande Migrationsverket och 

migrationsdomstolen, beviljat asyl. Skillnaden kan inte förklaras utifrån ärenderelaterade 

omständigheter. Resultaten visar istället att besluten mer troligt beror på beslutfattarnas 

attityder och ideologiska övertygelser. Bristen på enformighet har föranlett att asylprocessen 

beskrivits som ett lotteri. Johannesson redogör för att liknande indikationer har visat sig också 

i Sverige. Både skillnader i bedömningar mellan migrationsdomstolarna, men även mellan 

domare på samma domstol, har uppmärksammats. Exempelvis fann Röda korset skillnad i hur 

de olika domstolarna tolkar könsrelaterad förföljelse.  

 

För det andra beskriver Johannesson (2017, s. 11) resultat från en studie av den danska 

asylprocessen. Faktorer som högre utbildning eller om familjen var komplett var till de 

asylsökandes fördel vid prövningen. Vidare visar studier av asylprövningen i “Western liberal 

democracies”, däribland Sverige, att könsstereotyper av hur kvinnor och män förväntas agera 

används vid trovärdighetsbedömningar (Johannesson 2017, s. 11). 
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3. Teori och metod 
Som beskrivs i det inledande kapitlet ämnar vi undersöka i vilken utsträckning jämställdhet är 

integrerad i domstolens arbetssätt, närmare bestämt i domskrivningen. Vi ställer även frågor 

om hur de som söker asyl skildras utifrån kön, ålder och andra omständigheter samt vad detta 

får för betydelse för domstolens arbete med jämställdhetsintegrering. För att kunna besvara våra 

frågeställningar har språket i domarna en central roll i analysen. Således har vi valt att använda 

Faircloughs kritiska diskursanalys som tar sikte på språkets meningsskapande funktion. 

Faircloughs angreppssätt är förenlig med vårt syfte och våra frågeställningar, eftersom vi har 

ett kritiskt perspektiv på maktrelationer. Det finns ingen komplett mall vad gäller 

tillvägagångssätt för diskursanalys (Bergström & Boréus 2012, s. 381). Istället är det syfte och 

problemområde som styr valet av verktyg och metodologisk inriktning (Winther Jørgensen & 

Phillips 2000, s. 81). Såväl diskursbegreppet som Faircloughs angreppssätt innehåller 

otydligheter i hur de ska tillämpas (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 93). Därmed finns 

det sannolikt ett flertal sätt att tolka och tillämpa samma metod och teori. Beskrivningen som 

följer nedan är vår tolkning, vilken är anpassad för den här studien. 

 

Metod och teori presenteras gemensamt i kapitlet, eftersom diskursanalys inte kan tillämpas 

lösryckt utan den teori och metodologi som ligger till grund för den (Winther Jørgensen & 

Phillips 2000, s. 10). I kapitlets första avsnitt beskriver vi det socialkonstruktionistiska 

perspektivet, eftersom det utgör grunden för valda metodologiska och teoretiska angreppssätt. 

I andra avsnittet presenterar vi diskurs och diskursanalys. I det tredje avsnittet redogör vi för 

Faircloughs kritiska diskursanalys och i efterföljande avsnitt vår tillämpning av hans 

tredimensionella modell. Därefter presenteras feminist legal theory och hur vi använder 

könsbegreppet. Slutligen följer ett avsnitt med metoddiskussion där vi redogör för material och 

urval, granskningen av materialet, etiska överväganden och forskarens roll.  

 

3.1 Socialkonstruktionistiskt perspektiv 
Diskursanalys vilar på en socialkonstruktionistisk grund. Det betyder att vår kunskap om 

världen inte är en direkt avbild av “verkligheten” utan ett resultat av vårt sätt att betrakta 

världen. Synen på världen är inte stabil utan förändras över tid och är beroende av den kunskap 

som skapas i social interaktion och genom diskurser (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 11-

12). Diskurser tar sig uttryck genom språket och ligger därför i fokus för diskursanalys 

(Bergström & Boréus 2012, s. 354). Språket fungerar som ett verktyg för att bevara eller 
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förändra diskurser. Följaktligen är det genom språket som vår förståelse av “verkligheten” 

konstrueras (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 15-16). 

 

3.2 Diskurs och diskursanalys  
Diskurs är ett mångfacetterat och svårtolkat begrepp vilket ofta används på ett mångtydigt sätt. 

Bland de olika diskursanalytiska ansatserna råder det dessutom oenighet kring hur analysen av 

diskurser ska gå till (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 7).  

 

Winther Jørgensen och Phillips (2000, s. 7) definierar diskurs som “ett bestämt sätt att tala om 

och förstå världen (eller ett avsnitt av världen)”. Enligt Bergström och Boréus (2012, s. 353-

354) visar sig diskurser genom språket och diskursanalys är därmed en form av textanalys. All 

form av text vid textanalys måste tolkas och det sker genom olika strategier. I diskursanalys är 

den vanligaste tolkningsstrategin att texten relateras till ett större sammanhang medan andra 

strategier fokuserar på textens mottagare eller avsändare (Bergström & Boréus 2012, s. 31, 34). 

Enligt Bergström och Boréus (2012, s. 355) finns det olika inriktningar av diskursanalys, men 

gemensamt är att de handlar om “systematiska studier av diskurser”. 

 

Vi använder oss av Fairclough tudelade definition av diskurs. Å ena sidan används begreppet 

på ett abstrakt sätt när man talar om språkbruk. Å andra sidan är det ett sätt att tala om en 

bestämd diskurs för att skilja denna från andra, exempelvis feministisk diskurs eller juridisk 

diskurs (Fairclough 1992, s. 63-64). Det är på det sistnämnda sättet som vi använder begreppet 

under vår analys.  

 

Diskurser har enligt Bergström och Boréus (2012, s. 381) en nära koppling till makt eftersom 

de påverkar vad som får sägas och göras. Diskurser kan även förändra sammanhanget där de är 

verksamma. Det förstnämnda har en tydlig koppling till Michel Foucault, vars arbete illustrerar 

relationen mellan diskurs och makt (Fairclough 1992, s. 37-38). Enligt Foucault legitimerar 

diskursen en kunskap om världen medan andra inte erkänns (Bergström & Boréus 2012, s. 358, 

361). Diskursen har därmed inflytande på vad som anses sant och falskt (Winther Jørgensen & 

Phillips 2000, s. 19). Det sistnämnda har fokus på förändring och kan särskilt kopplas till kritisk 

diskursanalys. Kritisk diskursanalys anknyter till en samhällskritisk tradition vars syfte är att 

kartlägga ojämlika maktrelationer i samhället och diskurser som bidrar till att upprätthålla dessa 

(Bergström & Boréus 2012, s. 373-374). 



13 
 

3.3 Faircloughs kritiska diskursanalys 
Kritisk diskursanalys faller in under den bredare inriktningen diskursanalys och innehåller flera 

angreppssätt (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 66). Vi använder Faircloughs kritiska 

diskursanalys för att synliggöra ojämställda maktförhållanden mellan sociala grupper. Över- 

och underordningar mellan exempelvis män och kvinnor, etniska minoritets- och 

majoritetsgrupper skapas och återskapas genom språkbruk i en diskursiv praktik. På så vis 

bidrar den diskursiva praktiken till att upprätthålla maktstrukturer i den bredare sociala 

praktiken som den är en del av (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 69-70, 76). Enligt 

Fairclough (citerad i Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 69) är syftet med kritisk 

diskursanalys att undersöka:  

 

de ofta ogenomskinliga orsaks- och determinansförhållandena mellan (a) diskursiva 

praktiker, händelser och texter och (b) bredare sociala och kulturella strukturer, 

relationer och processer … hur sådana praktiker, händelser och texter frambringas och 

formas ideologiskt av maktrelationer och kampen om makt … hur ogenomskinligheten 

i dessa relationer mellan diskurs och samhälle själva är en faktor som säkrar makt och 

hegemoni (Fairclough 1993:135; omtryckt i Fairclough 1995a:132f.). 

 

Fairclough (1992, s. 71) skriver att den diskursiva praktiken manifesteras i form av text. Således 

skiljs diskursiv praktik från icke diskursiv praktik. De diskursiva och de icke-diskursiva 

praktikerna påverkar varandra och tillsammans påverkar de även den bredare sociala praktiken. 

För att förstå detta förhållande är det enligt Fairclough inte tillräckligt att använda sig av 

lingvistiska verktyg. Det behövs ytterligare en social analys för att få en helhetsbild (Winther 

Jørgensen & Phillips 2000, s. 25, 75).  

 

Winther Jørgensen och Phillips (2000, s. 93) skriver att Faircloughs angreppssätt är det mest 

sofistikerade för att granska förhållandet mellan språkbruk och en bredare samhällelig praktik. 

Faircloughs angreppssätt i form av en tredimensionell modell beskrivs nedan. 

 

3.4 Faircloughs tredimensionella modell		
Utöver våra frågeställningar har vi utgått ifrån Faircloughs tredimensionella modell för att 

skapa ramen för vår analys. Modellen används för att undersöka domar utifrån tre dimensioner. 
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Domskrivning 
 

Diskurs 

Diskurs 

Diskursiv 
praktik 

Diskursiv 
praktik 

Domstolens 
diskursordning 
 

 

Innan vi går in på de olika dimensionerna i modellen finns det två aspekter vi måste klargöra 

för att kunna genomföra vår analys. Den första är diskursordningen (se figur 1), vilken utgörs 

av sammanlagda diskurser som tillämpas inom en social institution. I vårt fall utgör domstolen 

den sociala institutionen och på domstolen råder det en viss diskursordning. Denna är en del av 

en bredare juridisk diskursordning2. Inom diskursordningen på domstolen finns det olika 

diskursiva praktiker i form av språkbruk som produceras och konsumeras. Kommunikationen 

kan ske både muntligt och genom skrift (Winther Jørgensen & Phillip 2000, s. 73-74). Exempel 

är muntliga förhandlingar och mottagandet i receptionen men den diskursiva praktik vi 

fokuserar på är domskrivningen. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                       
 
 
 
  
 
 
 
 
 
Figur 1. Vår illustration av första aspekten av Faircloughs kritiska diskursanalys 
 

Vid sidan av diskursordningen finns det en annan aspekt, den kommunikativa händelsen (se 

figur 2), som utgörs av språkbruket i de diskursiva praktikerna (Winther Jørgensen & Phillip 

2000, s. 73). För oss är domarna de kommunikativa händelserna. 

 
 
 
 
  
                                                
2 Används synonymt med rätten och rättssystemet i den här uppsatsen.  

Diskurs-
ordningen 
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Diskursiv 
praktik 

Diskursiv 
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Social praktik 

Tre dimensioner 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Figur 2. Vår illustration den andra aspekten av Faircloughs kritiska diskursanalys  
 

De två aspekterna har varit viktiga för att få en bild av hur domstolens olika delar har betydelse 

för kontexten där våra kommunikativa händelser (domarna) och deras diskurser skapas. Under 

analysen kommer vi i huvudsak fokusera på den andra aspektens nedre del. Den utgörs av 

domarnas tre dimensioner. Nedan följer en beskrivning av dessa och hur vi använt oss av dem 

under vår analys.  

 

3.4.1 Text 

I första dimensionen analyserar vi de kommunikativa händelserna - domarna - på en textnivå. 

Vi redogör för textens uppbyggnad för att skapa en förståelse av hur texten, där diskurserna 

produceras och/eller reproduceras, är strukturerad. Winther Jørgensen och Phillips (2000, s. 87-

88) skriver att det finns olika verktyg för att analysera den första dimensionen. Ett av verktygen 

är modalitet som handlar om i vilken grad författaren instämmer i en sats och på så sätt förbinds 

med påståendet. Enligt Winther Jørgensen och Phillips (2000, s. 88) får modaliteten 

“konsekvenser för diskursens konstruktion av både sociala relationer och kunskaps- och 

betydelsesystem.” Om en författare varken gör sig synlig i sin text eller visar att det finns 

alternativa synsätt kan påståenden framstå som sanningar.  

 

 

 

Kommunikativ 
händelse 

Diskursiv praktik 

Text 

Domar 
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3.4.2 Diskursiv praktik  

I den andra dimensionen ligger fokus på diskurserna i de kommunikativa händelserna (Winther 

Jørgensen & Phillips 2000, s. 74-75). Enligt Winther Jørgensen och Phillips (2000, s. 74-75) 

handlar den här dimensionen om att klargöra hur texten skapas utifrån tidigare texter. I vårt fall 

kan vi urskilja en kedja av texter och annat språkbruk som bygger på varandra, vilken enligt 

Winther Jørgensen och Phillips (2000, s. 77-78) kan beskrivas som manifest intertextualitet. 

Den intertextuella kedjan är komplex och utgörs av flera led. Vi har kunnat identifiera några av 

leden: Migrationsverkets utredning och dess beslut, den muntliga förhandlingen i domstol och 

slutligen domen. Dock har vi endast tillgång till några delar av den intertextuella kedjan och 

har därför fått avgränsa oss till dessa. Den kedja som ligger till grund för vår analys består 

således av Migrationsverkets beslut och domens tre delar (se figur 3).  

 
 
 
 
                                                                                          
 
                                                                                                                 
 
 
 
 
 
Figur 3. Vår illustration av en intertextuell kedja 

 

Vi använder oss i huvudsak av den intertextuella kedjan för att identifiera i vilka delar 

diskurserna och specifika ord förekommer och om de reproduceras i efterföljande delar av 

kedjan. Intressant är också att undersöka i vilken del av kedjan som diskurserna först gör sig 

synliga. Denna form av intertextualitet kallas interdiskursivitet (Winther Jørgensen & Phillips 

2000, s. 77).  

 

3.4.3 Social praktik  

I den tredje dimensionen analyseras de kommunikativa händelserna - domarna - på en ny nivå. 

Analysen vidgas och de två första dimensionerna sätts i ett större sammanhang. En diskussion 

förs om den diskursiva praktikens konsekvenser för upprätthållandet eller förändring av den 

rådande diskursordningen (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 74-75, 90). Mot bakgrund av 

Faircloughs (1992, s. 66-67) beskrivning av olika sociala praktiker förstår vi social praktik som 

en form av politisk- och ideologisk praktik. Med anledning av studiens fokus använder vi oss 

Del 2. 
Skälen för 
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Yrkanden 

och 
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av social praktik för att undersöka domstolens arbete för att bidra till att de 

jämställdhetspolitiska målen uppnås. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4. Faircloughs tredimensionella modell (Fairclough 1992, s. 73). 

 

Avslutningsvis råder det enligt Winther Jørgensen och Phillips (2000, s. 76-77) ett ömsesidigt 

förhållande mellan den kommunikativa händelsen och diskursordningen. De både formar och 

formas av varandra. I vårt fall innebär det att diskursordningen vid domstolen ställer upp 

förhållningsregler för språkbruket i domarna. Samtidigt kan diskursordningen påverkas av 

språkbruket genom att man inför diskurser från andra diskursordningar. Således kan 

interdiskursivitet leda till förändring i den sociala praktiken. Fairclough (1992, s. 65) beskriver 

detta på följande sätt: “Discursive practice is constitutive in both conventional and creative 

ways: it contributes to reproducing society (social identities, social relationships, system of 

knowledge and belief) as it is, yet also contributes to transforming society.” 

 

3.5 Feminist legal theory  
Vi använder oss av feminist legal theory som komplement till den tredimensionella modellen. 

Som nämnts tidigare består den sociala praktiken både av diskursiva och icke-diskursiva inslag. 

Vi har tolkat det som att de icke-diskursiva inslagen på domstolen kan utgöras av mer eller 

mindre outtalade uppfattningar om exempelvis kön hos de anställda. Den tredimensionella 

modellen är inte tillräcklig för att förklara det som ligger utanför det diskursiva området 

(Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 75, 90). Eftersom vi är intresserade av domstolens arbete 

med jämställdhetsintegrering, har vi kompletterat med en feministisk teori som kritiserar rättens 

brist på ett jämställdhetsperspektiv.  

TEXT 

DISCURSIVE PRACTICE 
(production, distribution, consumption) 

SOCIAL PRACTICE 



18 
 

 

Feminist legal theory är varken en ny teori eller ett enat fält. Fältet präglas av många 

inriktningar, både politiskt och metodologiskt (Levit & Verchick 2016, s. 12-13). Vi utgår ifrån 

feminist legal theory såsom Lacey (1998) har formulerat den.  

 

Enligt Lacey (1998, s. 2-3) går feminist legal theory längre än att lyfta specifika lagars 

ojämställda utformning. Istället pekas rätten3 ut som ett ojämlikt system som är hierarkiskt 

utformat efter kön. Lacey tar upp gemensamma utgångspunkter för teoretiker inom feminist 

legal theory. På en analytisk, och vad Lacey även benämner som sociologisk nivå, ses kön som 

en viktig diskurs eller social ordning. På den politiska eller normativa nivån riktas kritik mot 

det rådande rättssystem, men det finns också en strävan efter att formulera jämställda 

lösningsförslag för rätten. Den sista nivån Lacey tar upp är den metodologiska där det framgår 

att feminist legal theory bygger på ett socialkonstruktionistiskt perspektiv: “the power and 

meaning of sex/gender is a product not of nature but of culture. Feminist legal theorists are 

hence of the view that gender relations are open to revision through the modification of 

powerful social institutions such as law” (Lacey 1998, s. 3). Med det här perspektivet får rätten 

en viktig roll i skapandet av föreställningar om kön. Eftersom även kritisk diskursanalys utgår 

ifrån socialkonstruktionism, är feminist legal theory väl förenlig med tidigare vald teori och 

metod.  

 

Kritiken som teoretiker inom feminist legal theory riktar mot rätten grundar sig till stor del på 

antaganden eller påståenden som förekommer inom det positivistiska rättsvetenskapliga fältet 

(Lacey 1998, s. 4-5). Lacey tar upp ett antal sådana antaganden som hon lyfter kritik mot. Det 

första antagandet är the natural framework of legal reasoning. Hon skriver att lagar är skapade 

för att tillämpas på ett neutralt sätt på fall där det formellt förekommer ett jämnt 

styrkeförhållande mellan parterna. Huruvida makt och ojämställdhet eller ojämlikhet påverkar 

parternas förmåga att klara sig vid en rättslig situation berörs inte (Lacey 1998, s. 5). Påståendet 

om law’s autonomy and discreteness handlar om uppfattningen om att rätten verkar på ett 

autonomt sätt, avskild från politik, religion och etnicitet. Kritiker menar att rätten istället ska 

ses som något som reproducerar, avspeglar och förstärker maktrelationer. I antagandet om law’s 

neutrality and objectivity tar feminist legal theory upp liknande kritik som bland annat Bladini 

och Schömer. Idén om en neutral inställning till kön ifrågasätts (Lacey 1998, s. 7). Frågan om 

                                                
3 Vår översättning av “law”. 
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rättens roll i förändringen av sociala relationer diskuteras inom law’s centrality. Vissa teoretiker 

lyfter fördelarna med att använda rätten i den feministiska kampen. Andra är negativt inställda 

till att förlita sig på att rätten kan åstadkomma förändring (Lacey 1998, s. 8-9). Avslutningsvis 

uttrycker antagandet law as a system of enacted norms or rules att lagen bara utgörs av stadgade 

normer och regler. Enligt feminist legal theory består rätten inte bara av rättskällorna utan även 

av “a myriad non-legal or partially legal decisions” (Lacey 1998, s. 9). 

 

3.5.1 Könsbegreppet 

Lacey använder både sex och gender i sin bok, men vi har beslutat oss för att använda begreppet 

kön i den här uppsatsen. Vi anser att kön delvis är ett problematiskt begrepp på grund av att det 

kan kopplas samman med ett biologiskt och essentialistiskt synsätt. Att både använda genus 

och kön skulle dock inte heller vara helt problemfritt. Det är svårt att dra gränsen mellan å ena 

sidan ett fysiskt, och å andra sidan ett social och kulturellt kön (Lacey 1998, s. 2). Vi har 

granskat hur domstolen förhåller sig till personer utifrån deras juridiska kön och hur detta 

avspeglas i domskrivningen. Därför används könsbegreppet, men med ett kritiskt perspektiv, 

eftersom vi anser att sociala och kulturella faktorer har betydelse för skapandet av 

könskategorier. Vi skriver uteslutande om män och kvinnor i den här uppsatsen. Anledningen 

till denna binära könsuppdelning är att vi inte kunnat se att icke-binära könsidentiteter nämns i 

domarna.  

 

3.6 Metoddiskussion  
Vår studie är kvalitativ och utgår ifrån ett induktivt arbetssätt, vilket innebär att fokus för 

analysen inte varit bestämt på förhand. Vi eftersträvar en öppenhet under analysen för att inte 

gå miste om viktiga mönster. Därför har vi valt att ta med andra aspekter än kön i vår 

frågeställning eftersom jämställdhet sträcker sig längre än relationen mellan könen.  

 

Materialet i vår studie är hämtat från en domstol under en begränsad tidsperiod. Det innebär att 

möjligheten att generalisera slutsatserna är begränsad. Det är heller inte vårt syfte. Våra 

iakttagelser och slutsatser sträcker sig inte längre än till det material och urval som vi undersökt.  

 

Bergström och Boréus (2012, s. 406) problematiserar reliabilitetsbegreppet eftersom 

utgångspunkten för diskursanalys är konstruktivistisk. Vi menar att det finns flera sätt att tolka 

materialet och att resultatet är vår tolkning. Därför diskuterar vi inte undersökningen utifrån 
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kriterier som reliabilitet och validitet, eftersom dessa förutsätter att det går komma fram till en 

sanning (Bryman 2011, s. 354). Vi eftersträvar istället transparens genom att redogöra för vårt 

tillvägagångssätt vid urval, granskning av materialet samt hur vi kommit fram till resultatet. På 

så vis finns möjligheten för andra att undersöka vårt tillvägagångssätt och resultat.  

 

3.6.1 Material och urval  

Materialet som ligger till grund för analysen är domar i migrationsmål från 

Migrationsdomstolen vid Förvaltningsrätten i Malmö. Domstolen prövar olika typer av mål, 

men urvalet för vår studie är de som rör uppehållstillstånd. Det riktade urvalet har gjorts i 

överenskommelse med domskrivningsgruppen.  

 

Urvalet består av domar där de klagande är en familj. Valet att utgå ifrån mål med familjer 

grundar sig i den studie som Migrationsverkets har genomfört av familjeärenden utifrån ett 

jämställdhetsperspektiv. Enligt Europakonventionen räknas i första hand familj som “gifta 

makar och deras minderåriga barn” (SOU 2006:6, s. 251). Vi gör en extensiv tolkning av 

begreppet familj. Det innebär att alla typer av familjekonstellationer inkluderas i urvalet, oavsett 

om det är en ensamstående förälder med barn, par utan barn eller andra sammansättningar.  

 

På grund av undersökningens begränsade tidsram består stickprovet av de 50 senast avslutade 

målen från en förteckning på 1455 migrationsmål. Av de 50 domarna exkluderades nio med 

anledning av att de handlar om avskrivning och därmed inte innehåller alla delar i vår 

intertextuella kedja. Det slutliga urvalet som ligger till grund för analysen består således av 41 

domar vilka är avslutade mellan 30 november 2016 och 29 mars 2017. Vi har gått igenom 

förteckningen för att urskilja vilka domar som faller inom ramen för våra uppställda kriterier. 

De klagande i familjemål anges med beteckning “[för- och efternamn] m.fl.” i målförteckningen 

och det var på så vis vi kunde identifiera dem.  

 

3.6.2 Granskningen av materialet 

Vi skapade i ett tidigt skede en uppfattning om domarnas omfattning och uppbyggnad genom 

att fysiskt gå igenom pärmar med domar vilka tillhandahålls för allmänheten vid receptionen 

på Förvaltningsrätten i Malmö. Vid detta tillfälle lästes fem domar vilka är inkluderade i urvalet. 

Under tiden hade vi en pågående dialog om vad vi uppmärksammade och förde anteckningar. 

Därefter beställdes samtliga domar digitalt. Eftersom vi först ville sätta oss in i vårt teoretiska 
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och metodologiska ramverk samt tidigare forskning inom området, dröjde det en tid innan vi 

läste fler domar. När vi återupptog granskningen av domar läste vi tillsammans igenom tre 

stycken för att försäkra oss om att vi genomför analysen på ett likartat sätt. Därefter delade vi 

upp domarna mellan oss och fortsatte att läsa, anteckna och diskutera. Efter att vi läst omkring 

tio domar vardera började vi se återkommande och relevanta mönster. Det var först då vi kunde 

urskilja de diskurser som anges i analyskapitlet. Vid den fortsatta granskningen var vi 

uppmärksamma på dessa. Vi återgick även till redan lästa domar för att försäkra oss om att 

dessa granskats på ett likadant sätt.  

 

Utifrån vår intertextuella kedja har vi jämfört ord och meningar för att identifiera diskurserna i 

respektive del. Exempel på hur den intertextuella kedjan har använts finns schematiskt 

presenterat i bilaga 1.  

 

3.6.3 Juridisk metod 

Vi utgår inte ifrån lagstiftning i den studien, men använder den vid ett fåtal tillfällen för att 

beskriva relevanta begrepp eller förhållanden. I dessa fall använder vi oss av den objektiva 

lagtolkningsmetoden, vilken lägger vikt vid textens ordalydelse (Lehrberg 2016, s. 245). Vi 

anser att denna metod varit tillräcklig för att ge en förståelse av lagtexten.  

 

3.6.4 Etiska överväganden  

De domar som utgör materialet i vår undersökning är offentliga handlingar vilket innebär att 

vem som helst kan begära ut och läsa dem. Således har vi inte behövt förhålla oss till kravet om 

samtycke eller kravet om konfidentialitet. Med hänsyn till de asylsökandes situation har vi ändå 

valt att koda4 domarna. Vi bedömer att det är viktigare att värna om personers integritet än 

undersökningens transparens. Därför redogör vi inte för namn eller målnummer i den här 

uppsatsen.  

 

3.6.5 Forskarens roll  

Det är viktigt att inte låta sina egna värderingar ta över analysen. Inom ramen för 

socialkonstruktionismen finns det “alltid andra positioner varifrån verkligheten skulle se 

annorlunda ut” (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 29). Vi gör medvetna såväl som 

omedvetna val utifrån våra utgångspunkter och vår syn på världen (Winther Jørgensen & 

                                                
4 Kodnyckel finns hos uppsatsförfattarna. 
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Phillips 2000, s. 29). Den bild som resultatet speglar i analysen är således vår tolkning, vilket 

innebär att någon annan kan komma fram till ett annat resultat. Eftersom vi delvis har 

Migrationsverkets granskning som bakgrund för studien, kan vi ha blivit färgade av dess resultat 

och letat efter liknande tendenser. Det kan ha haft betydelse för vad vi uppmärksammat i 

domarna.  

 

Det kan enligt Winther Jørgensen och Phillips (2000, s. 28) vara svårt att urskilja diskurser om 

man själv är verksam i kontexten där materialet skapas och undersöks. Därför anser vi att det 

är en fördel att vi har inte varit delaktiga vid domskrivningen. På så vis har vi möjlighet att 

ställa oss främmande inför materialet. 
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4. Analys och resultat 
I det här kapitlet redovisar vi resultat som vi kommit fram till under analysen. Som framgår i 

metodkapitlet har vi använt oss av Faircloughs tredimensionella modell vid granskningen av 

domar. Resultatet redovisas utefter modellens tre dimensioner: text, diskursiv praktik och social 

praktik. I den första dimensionen redogör vi för texternas uppbyggnad och ger exempel utifrån 

textens modalitet och hur de asylsökande benämns. I den andra dimensionen har vi identifierat 

fyra diskurser vilka påvisar hur de asylsökande skildras i texterna. I den tredje dimensionen 

sätter vi de två tidigare dimensionerna i en bredare social kontext och diskuterar vilken 

betydelse domskrivningen har för strävan att uppnå de jämställdhetspolitiska målen. Således 

använder vi oss av den första och andra dimensionen för att besvara den första frågeställning 

och därefter den tredje dimensionen för att besvara den andra frågeställningen. 

 

4.1 Text 
Vi har valt att inte lägga lika mycket fokus vid den första dimensionen som vid de två 

efterföljande, eftersom det i huvudsak är inom dessa som vi besvarar våra frågeställningar. Den 

första dimensionen är dock viktig, eftersom diskurserna skapas och/eller reproduceras genom 

texten. Därför skapar vi först en förståelse för språket på en mer grundläggande nivå, för att 

sedan kunna genomföra analysen i den andra och tredje dimensionen.  

 
4.1.1 De kommunikativa händelsernas uppbyggnad 

Fram tills nu har vi använt begreppen domar och mål, men som framgår i den intertextuella 

kedjan (se figur 3) består vår kommunikativa händelse inte enbart av domar. För att kunna göra 

en interdiskursiv analys, anser vi att det är nödvändigt att också granska Migrationsverkets 

beslut. Därför ingår även beslutet i kedjan. I analysen diskuterar vi de olika delarna var för sig 

och i förhållande till varandra, då är det viktigt att veta vilken del vi syftar på. I fortsättningen 

använder vi Migrationsverkets beslut då vi hänvisar till kedjans första del och domen vid 

hänvisning till enbart domen. Som visas i figur 3 är domen uppdelad i tre delar: del 1) yrkanden 

och inställning, del 2) skälen för avgörandet och del 3) avgörande. Det är också på detta sätt vi 

kommer att hänvisa till domens delar i analysen. När vi skriver mål syftar vi på hela den 

intertextuella kedjan som består av både Migrationsverkets beslut och domen med dess tre 

delar.  
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När vi läst målen har vi noterat att varken Migrationsverkets beslut eller domarna följer exakt 

samma struktur. Trots det har vi kunnat urskilja en grundstomme som återkommer i de flesta 

av texterna. För att ge en förståelse för uppbyggnaden av den kommunikativa händelsen följer 

nedan en beskrivning av denna.  

 

Migrationsverket börjar med att ange de sökandes dossiernummer, namn, födelsedag, kön och 

medborgarskap. Därefter redovisas beslutet, vad ansökan gäller och vilka bestämmelser som 

ligger till grund för beslutet. Verket tar sedan upp bevisningen i ärendet, vilken kan utgöras av 

olika handlingar och dokument, men består i huvudsak av de sökandes muntliga berättelse. I 

sin bedömning av bevisningen tar Migrationsverket ställning till trovärdigheten och 

tillförlitligheten. Därefter gör verket en bedömning av familjens rätt att stanna i Sverige. Till 

grund för deras beslut ligger relevant lagstiftning vilken reglerar rätten till skydd som flykting, 

alternativt eller övrigt skyddsbehövande. Verket prövar också om det föreligger ömmande 

omständigheter. Avslutningsvis följer information om utvisning, återvändande samt hur man 

överklagar beslutet.  

 

I domen från domstolen presenteras inledningsvis de klagande, motparten och vad saken gäller. 

Till skillnad från Migrationsverket skriver domstolen inte ut de klagandes kön utan bara deras 

namn och födelsedag. På förstasidan redovisas också domstolens avgörande. Vanligtvis följer 

sedan parternas yrkanden och inställning. Emellanåt är den detaljerad, omfattande och ny 

information kan tas upp och i andra domar är den mycket kort. Huruvida variationen beror på 

vad som förs fram av parterna eller vem som skriver domen kan vi inte svara på, eftersom vi 

inte närvarat vid förhandlingen. I efterföljande del, skälen för avgörandet, tar domstolen 

ställning till samma frågor som Migrationsverket gjort. Slutligen uppges om de klagande får 

stanna i Sverige. Det står också vilka som deltagit i avgörandet och oftast framgår det om rätten 

varit enig. 

 

4.1.2 Modalitet 

Som framgår i kapitlet om teori och metod handlar modalitet bland annat om huruvida 

textförfattaren gör sig själv synlig i texten och om påståenden presenteras som sanningar. Vi 

har sett att domarna bygger på meningar med olika grad av modalitet och att graden av modalitet 

även verkar variera mellan domarna. Eftersom fokus för vår analys ligger på dimension två och 

tre, har vi endast undersökt detta ytligt. För att tydliggöra olika sätt som domstolen kan uttrycka 

sig på följer nedan exempel på meningar från en dom.  
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I den första meningen gör sig domstolen synlig på ett sätt som betonar att det är domstolens 

bedömning: “Enligt migrationsdomstolen har familjen lämnat en sammanhängande och 

detaljerad berättelse” (mål 25, s. 4). I den andra meningen framgår det att det är ett sätt som 

saken kan bedömas på: “Särskilt [barnen] kan bedömas redan ha etablerat en påtaglig 

anknytning till Sverige och svenska förhållanden” (mål 25, s. 4). I den tredje meningen 

förmedlas påståendet som en sanning: “Familjen har nu vistats i Sverige i över två år, i vart fall 

för barnen en betydande tid” (mål 25, s. 4). Här framgår det att två år är en betydande tid för 

barnen. 

 
4.1.3 Övriga iakttagelser 

Vi har noterat ett flertal skillnader i hur Migrationsverket och domstolen uttrycker sig. Även 

domar emellan skiljer sig åt. Vi presentera fyra exempel på detta.  

 

För det första använder Migrationsverket “vi”, vilket domstolen inte gör: “Vi tar först ställning 

till om uppgifterna är tillförlitliga och trovärdiga” (mål 21, s. 5/17). Vi tolkar detta som att 

domstolen eftersträvar en mer formell ton i domarna. 

 

För det andra har vi uppmärksammat att domstolen benämner de klagande på olika sätt. 

Benämningarna nedan är tecken på att den individuella bedömningen syns i olika hög grad i 

domarna. Emellanåt benämns familjen som enhet och andra gånger utifrån den enskilda 

individen: 

• Klagandena 

• Familjen  

• Makarna 

• För- och/eller efternamn 

 

För det tredje har vi kunnat se att rubrikerna skiljer sig åt mellan domarna. I de domar där 

ömmande omständigheter skrivs ut som en rubrik står det emellanåt: “Särskilt och synnerligen 

ömmande omständigheter” (mål 34, s. 5). I andra domar står det: “Synnerligen ömmande 

omständigheter” (mål 4, s. 5). Båda exemplen är från domar där de klagande består av en familj 

med barn. För barn är det tillräckligt med särskilt ömmande omständigheter. Då särskilt inte 

förekommer i rubriken osynliggörs barn och rubriken signalerar att fokus för ömmande 
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Migrationsverkets 
beslut 

Domen 
 

omständigheter ligger på de vuxna. Vad vi kunnat utläsa finns det ingen anledning att inte 

inkludera både särskilt och synnerligen i rubriken.  

   

Slutligen vill vi belysa ett mönster i den målförteckning som vi använt oss av för att göra vårt 

urval. Mål med flera klaganden benämndes “för- och efternamn m.fl”. Efter en genomgång av 

målen som ingår i vårt urval kan vi konstatera att det i familjer bestående av man, kvinna (och 

barn) är namnet på mannen som står med i listan. Resten av familjen benämns “m.fl”. Dock 

finns det två undantag (mål 24 och 47) där det istället är kvinnans namn som står med. 

Målförteckningen ingår inte i materialet men vi anser ändå att resultatet är viktigt att belysa mot 

bakgrund av domstolens arbete för jämställdhet. 

 

4.2 Diskursiv praktik 
Med hjälp av Faircloughs andra dimension, diskursiv praktik, redogör vi för de diskurser som 

framkommit under granskningen av målen. De diskurser vi har identifierat som betydelsefulla 

för att besvara våra frågeställningar är 1) kvinnor som extra utsatta 2) mannen som norm 3) 

barnets bästa och 4) hot kopplat till heder. Diskurserna verkar i samma diskursordning och har 

emellanåt varit svåra att särskilja. Exempelvis kan en diskurs om kvinnors utsatthet lyftas också 

inom hedersdiskursen. Vidare har vi identifierat ytterligare diskurser som inte tas upp i den här 

uppsatsen, dels för att de faller utanför ramen för våra frågeställningar och dels på grund av 

brist på utrymme.  

 

Nedan redogör vi för hur de fyra diskurserna kommer till uttryck i målen. För att påvisa hur 

diskurserna produceras och/eller reproduceras, används i huvudsak vår intertextuella kedja för 

att göra en interdiskursiv analys. 

 
 
 
 
                                                                                          
 
                                                                                                                 
 
 
 
 
 
Figur 3. Vår illustration av en intertextuell kedja 

 

Del 2. 
Skälen för 
avgörandet 

 

Del 1.  
Yrkanden 

och 
inställning 

Del 3. 
Avgörande 
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För varje diskurs redovisas ett antal exempel för att visa hur och om diskurserna återfinns i 

kedjans olika delar. Vi har valt ut mål som vi tycker illustrerar diskurserna på ett framträdande 

sätt. Exemplen är inte representativa för alla mål och vi lyfter även exempel som avviker från 

de mönster vi identifierat. Det är också viktigt att påpeka att citaten är tagna ur sitt sammanhang.  

 

I samtliga citat har vi ersatt namn enligt följande: kvinnans namn: |K], mannens namn: [M], 

sonens namn: [S], dotterns namn: [D].  

 

4.2.1 Kvinnor som extra utsatta 

För att tydliggöra diskursen kvinnor som extra utsatta presentera vi utvalda exempel från fyra 

mål.  

 

I första exemplet (mål 15) syns diskursen kvinnor som extra utsatta i alla delar av den 

intertextuella kedjan. Migrationsverket skriver: “Vid ett återvändande till Bagdad har [K] ett 

manligt nätverk i form av sina bröder. Hon har därmed inte gjort sannolikt att hon vid ett 

återvändande dit skulle riskera förföljelse på grund av att hon är ensam kvinna” (mål 15, s. 

5/14). Kvinnan har berättat att hon känner rädsla för att återvända till hemlandet på grund av 

det allmänna säkerhetsläget där. Vidare fruktar hon de män som fört bort hennes man innan hon 

och barnen flydde till Sverige. Det framkommer inte att kvinnan själv framfört att hon är extra 

utsatt som kvinna. Ändå ser vi i citatet ovan att Migrationsverket resonerar kring hennes 

utsatthet som ensamstående kvinna. Diskursen syns även i följande citat från domens första del 

yrkanden och inställning: “Vidare känner [K] en välgrundad fruktan för förföljelse i form av 

hot, trakasserier och andra övergrepp på grund av sin könstillhörighet som ensam kvinna i Irak. 

Motsvarande övergrepp kan även drabba hennes båda döttrar, då familjen saknar ett manligt 

nätverk” (mål 15, s. 2). Trots att familjen fick avslag på sin överklagan återfinns diskursen i 

domens andra del skälen för avgörandet: “[K] har även anfört att hon är i behov av skydd 

eftersom hon är kvinna, som därutöver står utan manligt nätverk. Landinformationen ger 

emellertid inte stöd för att dessa omständigheter i sig är tillräckliga för att hon ska anses vara i 

behov av internationellt skydd” (mål 15, s. 5).  

 

I det andra exemplet (mål 1) kan vi bara se diskursen i de två första delarna av kedjan. 

Migrationsverket skriver: “Av Migrationsverkets rapport framgår att den utdragna konflikten 

påverkar kvinnor i allt större utsträckning och att våld och exploatering av kvinnor ökar. 

Situationen för ensamstående kvinnor är svår och kvinnor och barn är särskilt utsatta på grund 



28 
 

av säkerhetsläget” (mål 1, s. 5/14). I domen förekommer diskursen endast under yrkanden och 

inställning: “Om hon återvänder kommer hon som ensamstående kvinna med tre barn att vara 

särskilt utsatt” (mål 1, s. 2). I den andra delen av domen, skälen för avgörandet, nämndes inte 

kvinnans utsatthet. En anledning till detta kan vara att det fanns andra “starkare” skäl vilka 

domstolen lade till grund för bedömningen att bevilja familjen uppehållstillstånd. 

 

I vårt tredje exempel (mål 16) tar diskursen sig uttryck i Migrationsverkets beslut: “[K] har 

även uppgett att hon riskerar sexuella övergrepp i Ukraina då hon är rom och kvinna […] I 

rapporten […] Women fearing gender based violence (mål 16, s. 5-6) framkommer att kvinnliga 

romer riskerar sexuella övergrepp” (mål 16, s. 6/15). I yrkanden och inställning skriver 

domstolen inte något som direkt speglar diskursen. Däremot står det att kvinnan anser att hon 

“på ett trovärdigt sätt berättat om de omständigheter som föranlett familjens flykt” (mål 16, s. 

2). Vi antar att omständigheterna är de som anförts i Migrationsverkets beslut, men att de i 

denna del av domen inte återges. Domstolen motiverar avslaget i skälen för avgörandet med att 

landinformationen inte ger “stöd för att den diskriminering och misstänksamhet som 

förekommer gentemot romer i Ukraina, i kombination med den allmänna situationen för 

kvinnor och barn, i sig är att betrakta som skyddsgrundande” (mål 16, s. 3).  

 

I likhet med de tre exemplen ovan synliggörs diskursen kvinnor som extra utsatta framför allt i 

mål där de asylsökande utgörs av ensamstående mödrar och deras barn. I några fall har 

diskursen tagit uttryck i mål med andra familjekonstellationer såsom kvinna, man och barn. I 

dessa mål är hotbilden mot kvinnan ofta kopplat till, vad vi tolkar som, hederskultur (se mål 14 

nedan). 

 

I mål med diskursen kvinnor som extra utsatta har vi inte kunnat se att frågan om hot och våld 

mellan makar lyfts annat än i ett mål där domstolen skriver: “Omständigheten att kvinnor i 

andra sammanhang utsätts för våld både inom och utom familjen är inte fråga för detta ärende” 

(mål 3, s. 3). Vi vet inte hur Migrationsverkets utredning eller den muntliga förhandlingen i 

domstolen går till. Således kan vi inte svara på om familjemedlemmarna i enrum har möjlighet 

att berätta om eventuellt våld inom familjen.  
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4.2.2 Mannen som norm 

Den andra diskursen som vi kunnat identifiera är mannen som norm. För att tydliggöra olika 

varianter av diskursen mannen som norm kommer vi presentera utvalda exempel från fyra mål. 

Vi tar även upp exempel från ett mål där diskursen inte gjort sig synlig.  

 

I vårt första exempel (mål 7) går det inte att utläsa diskursen i Migrationsverkets beslut. I 

yrkanden och inställning skriver domstolen: “De har redogjort för hur Aimaqgruppen tagit 

deras land och fördrivit dem och hur folk blev dödade i samband med detta” (mål 7, s. 2). Det 

framstår som att hela familjen varit föremål för utdrivningen. Samtidigt skriver domstolen att 

“hotbilden är [...] främst riktad mot [M]” (mål 7, s. 3). Mannen har berättat att han drivits ut ur 

sin hemby på grund av sin etniska tillhörighet. Händelsen inträffade innan familjen hade bildats, 

men övriga familjemedlemmar har åberopat samma skyddsskäl som mannen. Domstolen 

skriver i skälen för avgörandet: “Med hänsyn till vad [M] har berättat kring vad som skedde 

när han tvingades lämna sin hemby rör det sig om en allvarlig markkonflikt som inte kan bortses 

ifrån” (mål 7, s. 3). Eftersom domstolen uttryckligen skriver att det är hotbilden mot mannen 

som ligger till grund för deras bedömning, får vi på så vis en förklaring till varför mannens 

berättelse får större utrymme. Vidare framstår det som att hotbilden mot mannen “överförs” till 

resten av familjen: “[h]otbilden riktas mot familjen” (mål 7, s. 4). Med andra ord tolkar vi det 

som att mannens skyddsskäl osynliggör resten av familjen. 

 
Det andra exemplet (mål 18) är ytterligare ett mål där prövningen sker i huvudsak efter 

hotbilden mot mannen. Migrationsverket skriver: “Familjen [efternamn] har anfört att de 

riskerar att personligen förföljas […] på grund av [Ms] politiska engagemang och deltagande i 

strider” (mål 18, s. 6/15). Migrationsverket och domstolen har inte utrett någon direkt hotbild 

mot kvinnan och barnen. Varken en individuell sådan eller med anledning av deras relation till 

mannen. I yrkanden och inställning framgår också att mannen fört familjens talan: “[M] har 

lämnat en tydlig redogörelse av familjens skyddsskäl” (mål 18, s. 3). Vidare skriver domstolen 

i skälen för avgörandet att mannen “anses ha gjort sannolikt att det föreligger en personlig och 

konkret hotbild gentemot honom och hans familj på hemorten med anledning av hans politiska 

engagemang och uppfattning” (mål 18, s. 5-6). Hotbilden hänför sig till mannen personligen 
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men domstolen betraktar hela familjen som flyktingar och beviljar dem uppehållstillstånd. Det 

verkar till synes vara en fråga om principen om familjens enhet5, men det framgår inte.  

 
Det tredje exemplet (mål 5) skiljer sig något från ovan nämnda exempel. Det vi 

uppmärksammat i det här målet är främst att mannen kommer till tals i högre utsträckning än 

övriga familjemedlemmar. Migrationsverket utgår ifrån mannen när de skriver att “han och 

hans familj varit utsatta för hotelser år 2006 på grund av att han arbetade för [namn på arbetet]” 

(mål 5, s. 3/18). I yrkanden och inställning för mannen familjens talan vilket synliggörs i 

följande citat: “[M] anför bl.a. följande. De hänvisar till samma omständigheter som åberopats 

vid Migrationsverket” (mål 5, s. 2). I skälen för avgörandet står det att mannen i familjen, med 

anledning av hans tidigare arbete, “gjort gällande att han vid ett återvändande riskerar att 

utsättas för skyddsgrundande behandling” (mål 5, s. 4). Mannens berättelse utreds utförligt både 

i Migrationsverkets beslut och i domen, medan kvinnans och deras två gemensamma barns 

skyddsbehov förbises. När övriga familjemedlemmar nämns sker det i generella ordalag såsom 

när domstolen skriver att “[d]et har inte framkommit att familjen tillhör någon särskild 

riskgrupp som löper förhöjd risk att drabbas på grund av säkerhetssituationen” (mål 5, s. 5). 

Domstolen finner att det inte föreligger en hotbild mot mannen. Vad vi kan utläsa görs ingen 

utförlig bedömning av hotbilden mot övriga familjemedlemmar, ändå skriver domstolen att det 

inte “finns skäl att bevilja någon i familjen uppehållstillstånd” (mål 5, s. 5).  

 
 
Som det visar sig i den interdiskursiva analysen av mål 5 har mannen en framträdande roll, men 

diskursen mannen som norm skildras inte på samma sätt av Migrationsverket som av 

domstolen. Migrationsverket skriver exempelvis upprepade gånger: “[M] och hans familj” (mål 

5, s. 6/18) och “honom och hans familj” (mål 5, s. 7/18). Domstolen gör inte en sådan skildring 

i domen. Istället används olika pronomen för att hänvisa till de klagande. Vi har identifierat 

manliga respektive kvinnliga pronomen. Resultatet i tabell 1 nedan visar att mannen får stort 

utrymme i domen jämfört med kvinnan. Vidare hänvisar domstolen till familj* fem gånger 

medan barnen, precis som kvinnan, osynliggörs i domen (se bilaga 2). 

 
 
 
 

                                                
5 Principen syftar till att hålla samman familjen och är enligt svensk praxis primärt tillämplig när en 
person i kärnfamiljen erhållit status som flykting. Principen kan också tillämpas för familjemedlemmar 
till en alternativt skyddsbehövande (SOU 2006:6, s. 261-262). 
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Tabell 1. Jämförelse av hänvisningar till mannen respektive kvinnan i dom 5.6  
 
Han* 
41 

Hon 
0 

Honom 
8 

Henne* 
0 

[M]s namn 
7 

[K]s namn 
1 

 
 
I det fjärde exemplet (mål 40) har vi uppmärksammat att Migrationsverket uttrycker sig på ett 

liknande sätt som i exemplet ovan. I verkets trovärdighetsbedömning av familjens uppgifter är 

det i stort sett bara mannens berättelse som framförs: “[M] har på ett sammanhängande sätt 

berättat” (mål 40, s. 5/14), “[M] har berättat” (mål 40, s. 5/14) och “den diskriminering som 

[M] utsatts för” (mål 40, s. 6/14). Kvinnan nämns bara ett fåtal gånger: “[M] och [K] har på ett 

sammanhängande sätt berättat att de har utsatts för verbala kränkningar” (mål 40, s. 6/14). 

Domstolen uttrycker sig inte på samma sätt som Migrationsverket. I stycket om yrkanden och 

inställning använder domstolen mest familjen när de refererar till de klagande. 

Migrationsverket lägger stort fokus på mannens asylskäl, men i skälen för avgörandet kopplar 

domstolen asylskälen till hela familjen: “Familjen [efternamn] har åberopat skriftlig bevisning”, 

“Rätten har därför att ta ställning till familjen[s] [efternamn] berättelse” (mål 40, s. 3). Vår 

första reaktion när vi läste mål 40 var att domstolen motverkar att den ojämställda diskurs som 

återfinns i Migrationsverkets beslut reproduceras i domen. Dock ifrågasätter vi om 

ojämställdheten har åtgärdats i praktiken.  

 

Migrationsverket utgör den ena parten, samtidigt är det deras beslut och utredning som ligger 

till grund för domstolens bedömning. På så vis är domstolen “bunden” till Migrationsverkets 

arbete i frågan om vad som har utretts. Eftersom vi inte närvarat under den muntliga 

förhandlingen för mål 40, kan vi inte svara på vem som fått utrymme att tala. I motsats till 

domen i mål 40, kan ett annat mål nämnas. I den domen framgår det tydligt att både kvinnan 

och mannen har hörts under förhandlingen: “[M] har hörts vid förhandlingen i 

migrationsdomstolen” (mål 50, s. 2) och “[K] har hörts vid förhandlingen i 

migrationsdomstolen” (mål 50, s. 5). Eftersom detta inte redovisas i mål 40 kan vi inte uttala 

oss om ifall kvinnan kommit till tals under förhandlingen.  

                                                
6 * innebär att sökningen inkluderar både han och hans, henne och hennes.  
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Vi vill lyfta att det i flera mål inte går att urskilja diskursen mannen som norm. Som sista 

exempel tar vi därför upp mål 17, i vilket det framkommer att hotbilden mot familjen är riktad 

från kvinnans släktingar. I Migrationsverkets beslut lyfts både kvinnans och mannens utsatthet: 

“[M] och [Ms] mor misshandlades och [K] fördes bort från bostaden med tvång” (mål 17, s. 

4/17). I domen är den första delen, yrkanden och inställning, kort och innehåller inte något vi 

kan koppla till den här diskursen. I skälen för avgörandet nämns kvinnans namn vid ett flertal 

tillfällen, men inte mannens. Vid ett tillfälle tycks domstolen nämna honom, men då endast i 

relation till kvinnan: “[K] är dessutom efterlyst av Afghanska myndigheter på grund av att hon 

flydde med en man” (mål 17, s. 2). 

 

Sammanfattningsvis är det i ett flertal mål mannen i familjen som varit föremål för hot och 

kvinnans och barnens skyddsskäl tas inte upp i samma utsträckning. Detta trots att det ska göras 

en individuell bedömning av de sökandes skyddsbehov. Ofta åberopar övriga 

familjemedlemmar samma asylskäl som mannen men det framgår inte alltid på vilket sätt skälen 

hänförs till dem. Avslutningsvis vill vi nämna att diskursen mannen som norm oftast framgår 

kontextuellt och det har därför varit svårt att ta fram enstaka meningar för att synliggöra denna.  

 

4.2.3 Barnets bästa 

Under granskningen av målen har vi reagerat på att ålder är viktig omständighet. Mest 

framträdande är ålder i mål där det förekommer barn. Således är den tredje diskursen som vi 

identifierat barnets bästa.  

 

Barn är personer under 18 år (2005:716 [UtlL] 1:2), och vid asylprövning ska man ta särskild 

hänsyn till barnets bästa (1:10 UtlL). Eftersom bestämmelserna om barnets bästa återfinns i 

rättskällorna, menar vi att diskursen har sitt ursprung i den bredare juridiska diskursordningen, 

vilken diskursordningen på Förvaltningsrätten i Malmö är en del av. Således är 

Migrationsverket och domstolen obligerade att ta hänsyn till barnets bästa. I samtliga mål med 

barn finns hänvisningar till lagstiftning och konventioner som rör barn specifikt. Vi har dock 

uppmärksammat att det inte alltid framkommer hur man tagit särskild hänsyn till barnet i det 

aktuella målet. För att tydliggöra diskursen barnets bästa följer exempel från tre mål.  

 

I det första exemplet (mål 6) visar Migrationsverket, utöver en standardtext om barnets bästa, 

att de till viss del tagit barnets situation i beaktning: “Migrationsverket gör bedömningen att 
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[barnen] inte skulle ta skada i sin psykologiska utveckling av att följa med sin mamma till 

hemlandet” (mål 6, s. 10/17). Även i yrkanden och inställning i domen tas barnens situation 

upp: “De båda äldsta döttrarna har bevakats av okända män” (mål 6, s. 2). I domens andra del, 

skälen för avgörandet, är det dock otydligt på vilket sätt barnperspektivet har varit närvarande. 

Utöver ena dotterns hälsotillstånd, nämns inte barnen i någon större utsträckning. Ändå står det 

att “[d]omstolen har beaktat att prövningen även gäller barn” (mål 6, s. 6). 

 

Det andra exemplet (mål 5) har vi tidigare använt för att påvisa diskursen mannen som norm, 

men målet är även intressant utifrån diskursen barnets bästa. Migrationsverket utreder sonens 

hälsotillstånd väl och skriver: “Av [Ss] intyg framgår det att även [S] påverkats av händelserna 

han fått bevittna i hemlandet och genomgår en psykoeduktiv behandling” (mål 5, s. 10/18). I 

yrkanden och inställning framgår det att “[S] lider av trauma till följd av sina upplevelser och 

är i behov av vård” (mål 5, s. 2). I skälen för avgörandet behandlas barnens situation inte, 

förutom i generella ordalag. Trots det avslutar domstolen med att skriva: “Vid bedömningen 

har bestämmelsen om barnets bästa särskilt beaktats” (mål 5, s. 5-6). I detta exempel kan vi se 

konsekvensen av två diskurser i samma diskursordning. Diskursen mannen som norm 

överskuggar diskursen barnets bästa. Dock är det enligt Winther Jørgensen och Phillips (2000, 

s. 65) inte ovanligt att diskurser kan stå i konflikt med varandra, likväl som de kan verka i 

samklang.  

 

Vi anser att vårt tredje exempel (mål 38) har ett tydligt barnperspektiv och diskursen barnets 

bästa förekommer i alla delar av den intertextuella kedjan. Migrationsverket skriver: “Inte heller 

barnens hälsotillstånd är att anse som särskilt ömmande” (mål 38, s. 9/16). Även i yrkanden och 

inställning berörs vikten av en stabil anknytning till samhället och hur en utvisning kan “skada 

[barnens] psykosociala utveckling avsevärt. Familjen har bott i Sverige under en avsevärd tid 

och barnen har anpassat sig väl till det svenska samhället” (mål 38, s. 3). Vidare lägger 

domstolen stor vikt vid barnperspektivet i skälen för avgörandet: “Migrationsdomstolen finner 

vid en sammantagen bedömning av omständigheterna i målet, och med särskild hänsyn till [Ss] 

ålder och långa vistelsetid i Sverige samt situationen för honom i Saudiarabien, att det föreligger 

sådana särskilt ömmande omständigheter som avses i 5 kap. 6 § utlänningslagen” (mål 38, s.10). 

I det här målet påverkar diskursen barnets bästa utfallet och föranleder att sonen i familjen 

beviljas uppehållstillstånd. Övriga familjemedlemmar beviljas uppehållstillstånd med 

anledning av principen om familjens enhet.  
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Som framgår i exemplen ovan syns diskursen barnets bästa i varierande grad. Domar bygger 

till stor del vidare på Migrationsverkets beslut, vilket kan vara en förklaring till varför 

domstolen emellanåt anger att de beaktat barnets bästa trots att det inte framgår hur. 

 

4.2.4 Hot kopplat till heder 

Den fjärde diskursen som vi har identifierat är hot kopplat till heder. Vi har upptäckt ordet heder 

i sju mål. Även om inte begreppet heder nämns diskuteras ändå hot som vi tolkar som 

hedersrelaterat i några mål. För att tydliggöra diskursen hot kopplat till heder följer nedan tre 

exempel.  

 

I det första exemplet (mål 14) nämner både Migrationsverket och domstolen begreppet heder. 

Familjen har uppgett för Migrationsverket att bakgrunden till deras flykt är att ena dottern är en 

känd sångerska i hemlandet vilket “[Ms] bröder och far tyckte [...] var skamligt och ansåg att 

ett arrangerat äktenskap mellan [D1] och [D2] och deras kusiner skulle kunna återställa en del 

av familjens heder” (mål 14, s. 3/16). Döttrarna var dock emot äktenskapen och vid ett 

återvändande till sitt hemland riskerar de att mördas av sina släktingar. Migrationsverket 

bedömde situationen som “kopplad till att de inte agerat i enlighet med vad som förväntas av 

dem som kvinnor” (mål 14, s. 6/16). I domens yrkanden och inställning återfinns inte 

hedersaspekten. Det kan bero på att hotbilden redan är fastlagen och att det istället är en fråga 

om ifall internflyktalternativet är rimligt. I skälen för avgörandet gör domstolen en annan 

bedömning: “med anledning av vad som framkommit angående den relativa och osäkra 

tillgången till skydd mot hedersrelaterade brott i KRI, anser domstolen att omständigheterna i 

målet är sådana att det inte kan anses föreligga ett relevant internflyktsalternativ” (mål 14, s. 5). 

Trots att det enligt domstolen inte föreligger enskilda skyddsskäl för mannen, beviljades hela 

familjen uppehållstillstånd mot bakgrund av principen om familjens enhet. Utöver ett annat mål 

(mål 30) är det här vårt enda exempel där begreppet heder nämns och där vi kan se att 

hedersaspekten ligger till grund för uppehållstillstånd. 

 
I det andra exemplet (mål 25) nämns begreppet heder enbart i namnet på en rapport som 

Migrationsverket utgått ifrån för att fatta sitt beslut. Migrationsverket skriver att mannens familj 

inte accepterat makarnas äktenskap på grund av religiösa skäl: “Det är [Ms] föräldrar som ligger 

bakom att familjen riskerar att dödas vid ett återvändande“ (mål 25, s. 3/18). Även i yrkanden 

och inställning lyfts detta: “När [M] och [K] gifte sig var de införstådda med vilka svårigheter 

deras giftermål kunde medföra [...] Den som ringde kallade honom avfälling och undrade bl.a. 
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hur han vågade komma till deras drusiska område med sin smutsiga familj” (mål 25, s. 2). I 

skälen för avgörandet kan vi inte urskilja hedersdiskursen. Det enda som vi eventuellt kan 

koppla till denna är följande citat: “Migrationsdomstolen ifrågasätter inte att familjen i olika 

avseenden kommit att leva i en utsatt social och kulturell situation” (mål 25, s. 4). 

 
I det tredje exemplet (mål 2) skriver inte Migrationsverket begreppet heder explicit men 

diskuterar kring begreppet. Det framgår i Migrationsverkets beslut att mannen och kvinnan 

önskat gifta sig, men precis som i mål 25 har den asylsökandes familj motsatt sig detta av 

religiösa skäl. Kvinnan var bortlovad till sin kusin och hon har berättat för Migrationsverket att 

“farbrodern kommer att rikta hat mot [M] för att han tagit något som rätteligen tillhör 

farbroderns familj” (mål 2, s. 6/16). I domen finns ett inledande stycke, i vilket det framgår: 

“Som grund för sin ansökan uppgav de i första hand en hedersrelaterad konflikt med [Ks] 

familj” (mål 2, s. 2). Begreppet heder nämns inte i skälen för avgörandet, men det framgår att 

kvinnan uppgett “att hon har varit bortlovad sedan barndomen” (mål 2, s. 5).  

 

Avslutningsvis vill vi belysa att heder inte är ett oproblematiskt begrepp. Enligt Kamali kopplas 

heder ofta till en viss grupp av invandrare inom vilken kvinnorna framställs som förtryckta och 

männen som förtryckande. Detta kan vara en orsak till att vi ibland upplever en svårighet i att 

skilja mellan hedersdiskursen och diskursen kvinnor som extra utsatta. Enligt Andersson är det 

viktigt att vara uppmärksam på sina egna föreställningar om sociala och kulturella 

omständigheter. Därför vill vi lyfta att de exempel där vi identifierat diskursen hot kopplat till 

heder - trots att ordet heder inte nämns - bygger på våra föreställningar om vad som ingår i 

begreppet heder.  

 
4.2.5 Övergripande iakttagelser 

Det är svårt att uttala sig om exakt hur många gånger de olika diskurserna förekommer. Vi ser 

inte heller någon anledning att göra detta, eftersom förutsättningarna ser olika ut för respektive 

diskurs. Diskursen kvinnor som extra utsatta har vi främst kunnat se i mål där det är en 

ensamstående kvinna som ansöker om uppehållstillstånd tillsammans med sina barn. Det gör 

antalet mål där diskursen förekommer begränsat. Det samma gäller diskursen barnets bästa. Det 

finns inte alltid barn i familjerna och då finns det ingen anledning att diskutera frågan. Vi har 

dock kunnat se att i mål (mål 6, 15, 49 med flera) där de asylsökande utgörs av en kvinna med 

barn kan hot mot den vuxne mannen i familjen lyftas, trots att han inte sökt tillsammans med 

resten av familjen. Vi tolkar detta som en variant av diskursen mannen som norm. Det är också 
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den diskursen som vi bedömer har tagit sig flest uttryck och är mest återkommande. Diskursen 

syns i att det främst är mannens asylskäl som framförs, men också i hur Migrationsverket och 

domstolen uttrycker sig rent språkligt. Både heder och barnets bästa har varit svåra att urskilja. 

Om vi bara utgår ifrån hur många gånger ordet heder eller ordet barn nämns kan vi konstatera 

att heder är den minst förekommande diskursen och barnets bästa den mest förekommande. Det 

vi kan se är att hedersaspekten diskuteras utan att ordet heder nämns. Det motsatta gäller för 

diskursen barnets bästa. I varje mål där det förekommer barn nämns det att bedömningen av 

barnets bästa måste finnas med, men det syns inte alltid om och hur den bedömningen har gjorts. 

 
4.3 Social praktik 
Det här är den sista dimensionen av vår analys. I den diskuterar vi vilken betydelse tidigare 

dimensioner får för domstolens arbete med att bidra till att de jämställdhetspolitiska målen 

uppnås. Vi menar att jämställdhet i domstolens diskursordning får betydelse för alla människors 

möjlighet att forma samhället och sina egna liv. 

 

Genom att bredda analysen kan vi diskutera betydelsen av domskrivningens skildring av de 

asylsökande på tre nivåer. Nivåerna är nära sammanlänkade och skildringen kan få 

konsekvenser på flera nivåer. Vi tar först upp vilken betydelse texten och diskurserna kan få för 

de asylsökande på en individnivå. Därefter diskuterar vi hur domstolens interna verksamhet 

påverkas av vad som uttrycks i domarna. Vi resonerar även kring förhållandet mellan 

Migrationsverket och domstolen. Avslutningsvis strävar vi efter att lyfta analysen till en 

samhällelig nivå i relation till de jämställdhetspolitiska målen.  

 

Innan de olika nivåerna presenteras vill vi betona att studien utgår ifrån ett 

socialkonstruktionistiskt förhållningssätt. Vi vill inte ge sken av att vår tolkning är den enda 

möjliga eller att vi har för avsikt att presentera en “sanning”. Istället strävar vi efter att med 

hjälp av teori och tidigare forskning förklara och diskutera vad vi uppmärksammat under 

analysen.  

 
4.3.1 Asylsökande 

För de asylsökande får besluten och domarna livsavgörande konsekvenser. Det mest påtagliga 

är givetvis om de beviljas uppehållstillstånd. Vi har inte kunskap att uttala oss om ifall 

domstolen gjort en korrekt bedömning. Avgörandet är av intresse för oss, eftersom det säger 

något om diskursernas betydelse för utfallet. Vi kan till exempel se att kvinnors utsatthet lyfts 
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i flera mål, men vi kan inte urskilja något mönster av att utsattheten leder till att de får 

uppehållstillstånd. Inom diskursen mannen som norm har vi uppmärksammat att det i flera mål 

är mannens asylskäl som ligger till grund för hela familjens ansökan. I vissa fall har skälen varit 

tillräckliga för att familjen ska få uppehållstillstånd och andra gånger inte. I de mål där 

begreppet heder används har vi i två fall kunnat se att det utgör skäl för uppehållstillstånd. Det 

är egentligen bara diskursen barnets bästa som får tydliga konsekvenser för avgörandet. 

Eftersom det endast krävs särskilt ömmande omständigheter för barn har vi kunnat se exempel 

där dessa omständigheter gör att familjen får stanna. 

 

Att kvinnors utsatthet inte tycks uppfylla kriterierna för uppehållstillstånd behöver inte betyda 

att domskrivningen producerar ojämställdhet. Istället kan ojämställdheten grunda sig i 

rättskällorna. Forskare såsom Bladini och Schömer ifrågasätter bilden av rätten som objektiv 

och neutral. Schömer skriver att lagstiftningens könsneutrala utformning kan fungera 

diskriminerande och reproducera ojämställda relationer. Om lagstiftningen utgår ifrån mannen 

som norm kan det leda till att hot som oftast är riktade mot kvinnor inte är skyddsgrundande i 

samma utsträckning som hot riktade mot män. Som vi kan se i mål A och B uppstår det problem 

när den könsneutrala lagen kommer i kontakt med en könad verklighet. Detta fick konkreta 

konsekvenser i syskonens liv. Flickan hade - på grund av sin könstillhörighet - sämre 

förutsättningar än sin bror att delta i samhällsaktiviteter. Hennes anknytning till Sverige 

bedömdes som svagare än hans vilket resulterade i att han fick uppehållstillstånd medan hon 

fick återvända till hemlandet. 

 

Utöver frågan om vilka asylskäl som är tillräckliga för uppehållstillstånd finns det andra sätt 

som texterna kan påverka de asylsökande. Det sätt som vi tycker är mest framträdande är hur 

diskursen mannen som norm reproduceras i domarna, vilket framgår i tidigare nämnda exempel. 

På en individnivå kan mannen som norm ha betydelse för vem som kommer till tals vid 

asylprövningen. Trots att familjen sökt asyl i världens fjärde mest jämställda land har vi 

uppmärksammat mål där kvinnor knappt kommer till tals. Diskursen får konsekvenser även 

utanför individnivån vilket diskuteras i efterföljande avsnitt. 

 

4.3.2 Domstolens interna verksamhet 

Som vi har nämnt i kapitlet om teori och metod är domskrivningen bara en av flera diskursiva 

praktiker på domstolen. För att domstolens verksamhet ska kunna sägas vara jämställd, krävs 

att diskursordningens alla delar genomsyras av jämställdhet, däribland domskrivningen. För 
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domstolen är således frågan om jämställdhet i domar central och utgör ett led i strävan efter att 

uppnå de jämställdhetspolitiska målen.  

 

För att ojämställda relationer ska upphöra, krävs det enligt Schömer en uppmärksamhet på 

skillnader som råder mellan könen, och inte ett könsneutralt förhållningssätt. Lagstiftningens 

ojämställda utformning grundar sig inte i diskursordningen på domstolen. Med anledning av 

sin roll i den bredare juridiska diskursordning, bidrar dock domstolen till att ojämställda 

mönster reproduceras. Mönster som får konkreta konsekvenser för personers liv.  

 

Diskursen mannen som norm har tagit sig uttryck genom bland annat att det i stort sett alltid är 

mannens namn som står i målförteckningen, genom att uttryck som “[M] och hans familj” 

används i domarna samt att mannens asylskäl överskuggar övriga familjemedlemmars skäl. 

Vidare har det emellanåt visat sig att mannen får mer utrymme i texterna. Vi menar att diskursen 

mannen som norm i domarna kan få betydelse för domstolens jämställdhetsarbete utanför 

domskrivningen. Enligt Bladini formas normer och värderingar av diskurser. Hon skriver att de 

som dömer behöver vara medvetna om sina egna normer och värderingar, eftersom dessa 

påverkar deras rättsliga vetande. På liknande sätt är teoretiker inom feminist legal theory 

kritiska till påståendet om att rätten endast grundar sig på rättskällorna. I Johannessons 

avhandling lyfts studier där det framkommit skillnader vid asylprövning som troligtvis beror på 

beslutsfattarnas och domarnas egna attityder och synsätt. Diskurserna i domskrivningen kan 

därför få betydelse för det rättsliga vetandet på domstolen. 

 

Vi menar att domstolen har möjlighet att förändra diskriminerande diskurser och i 

förlängningen ojämställda maktförhållanden. Om kvinnor får utrymme att tala, eller om 

domstolen aktivt ställer frågor till henne under förhandlingen menar vi att domstolen har 

möjlighet att åtgärda eventuella brister vid den individuella bedömningen. Genom att “klumpa 

ihop” familjen som en enhet även i mål där mannen har fört familjens talan riskerar domstolen 

att osynliggöra det faktum att kvinnan inte fått något utrymme.  

 

Vi har sett att begreppet heder sällan används i målen. Det kan bero på att det är de konkreta 

sakförhållandena som ligger till grund för avgörandet. Således kan det ses som irrelevant att 

tillskriva sakförhållanden ett hedersmotiv. Dessutom är begreppet kritiserat av bland andra 

Kamali. Han är skriver att uppdelningen mellan “invandrarkultur” och majoritetssamhället kan 

leda till andrafiering. Mot bakgrund av Kamalis beskrivning kan det vara ett medvetet beslut 
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av domstolen att exkludera begreppet för att undvika strukturell/institutionell diskriminering. 

Det som motsäger ett medvetet beslut är att begreppet används i vissa mål. Vi menar att en 

inkonsekvens i användningen av hedersbegreppet kan leda till en osäkerhet på domstolen kring 

vilken betydelse hedersaspekten har. Eftersom hedersrelaterat våld och förtryck inskränker 

människors möjlighet att forma samhället och sina egna liv anser vi att heder är en 

jämställdhetsfråga.  

 

Även om vi uppmärksammat diskurser och uttryckssätt som vi uppfattar som problematiska, 

vill vi understryka att texten i domarna till stor del är fri från ojämställt språkbruk. Pettersson 

gjorde liknande observationer i sin studie, vilket hon förklarade med att domar är dokument där 

det ställs höga krav på formalitet. 

 

4.3.3 Migrationsverket hantering av framtida mål 

Winther Jørgensen och Phillips skriver om ett ömsesidigt förhållande mellan språkbruk och 

diskursordning. Mot bakgrund av att Migrationsverkets beslut ligger till grund för domen, är 

diskursordningarna på Migrationsverket och domstolen tätt sammankopplade och kan påverka 

varandra. Genom att inkludera verkets beslut i vår interdiskursiva analys undersökte vi om och 

hur diskurser reproduceras från en diskursordning till en annan. Med andra ord anser vi att 

språkbruket i beslutet kan påverka språkbruket i domen. Vidare kan man lyfta frågan om ifall 

språkbruket i domar kan påverka språkbruket i Migrationsverkets beslut genom att anställda på 

verket läser domarna. Det är dock inget vi har undersökt.  

 

Det är svårt att urskilja var en diskurs har sitt ursprung, exempelvis om Migrationsverket 

producerar diskursen mannen som norm eller reproducerar den mot bakgrund av en rådande 

diskurs i samhället. Vår interdiskursiva analys är inte tillräcklig för att ge svar på den frågan. 

 

4.3.4 Samhället 

Enligt feminist legal theory är rätten en social institution med makt att förändra ojämställda 

relationer mellan könen. Domstolen är en del av rätten, eller den bredare juridiska 

diskursordningen, och har därför också en viktig funktion i arbetet för jämställdhet i övriga 

samhället.  
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Migrationsverkets beslut och efterföljande dom har sin grund i rättskällorna. Enligt Schömer 

har rätten sina rötter i en patriarkal ordning, vilket kan vara orsaken till att vi återfunnit 

diskursen mannen som norm i domarna. Även teoretiker inom feminist legal theory anser att 

rätten är ett ojämställt system. Dessutom innefattar teorin kritik mot påståendet om rätten som 

ett autonomt system. Istället anses rätten både påverka och påverkas av övriga samhällets 

normer och värderingar.  

 

Som det framgår i temat makt och överordning i den tidigare forskningen framför både van 

Dijk och Kamali att det finns överordnade grupper som påverkar maktstrukturer i samhället. 

Författarna använder termer som eliter, institutioner och grindvakter. Vi menar att domstolen 

innehar en sådan roll och att den därför har makten att producera och/eller reproducera 

föreställningar på en samhällelig nivå. Även om domar är dokument med lågt läsarantal anser 

vi att det finns ett intresse för dem hos allmänheten, eftersom migration är ett aktuellt och 

medialt uppmärksammat ämne. Därför kan föreställningar om bland annat kön, vilka 

reproduceras genom diskurserna i domarna, spridas i samhället.  
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5. Avslutande diskussion 
I det här kapitlet för vi en avslutande diskussion. I första avsnittet återkopplar vi till 

undersökningens syfte och besvarar våra frågeställningar genom att sammanfatta vad vi kommit 

fram till under analysen. Därefter lyfter vi några utvecklingsmöjligheter för Förvaltningsrätten 

i Malmö och avslutningsvis belyser vi områden och frågor för framtida forskning.   

 
5.1 Slutsats 
Syftet med den här studien har varit att undersöka jämställdhet i domskrivningen, språkbrukets 

effekter samt att bidra till en kritisk språkmedvetenhet. Genom att granska språket i beslut och 

domar har vi kunnat identifiera diskurser som har betydelse för arbetet med jämställdhet på 

domstolen.  

 

Hur skildras de asylsökande utifrån kön, ålder och andra sociokulturella omständighet i 

domskrivningen på Migrationsdomstolen vid Förvaltningsrätten i Malmö?  

Vi har besvarat denna frågeställning genom analysens första och andra dimension. I 

textdimensionen har vi bland annat sett att särskilt inte alltid inkluderas i rubriken för ömmande 

omständigheter, trots att det ingår barn i familjen. Detta gör att barn osynliggörs. Dessutom 

använder domstolen olika benämningar för de asylsökande och synliggör därigenom i 

varierande grad vem som kommer till tals.  

 

I den andra dimensionen har vi identifierat fyra olika diskurser. Diskursen kvinnor som extra 

utsatta och diskursen mannen som norm är kopplade till könsaspekten i frågeställning. Under 

analysen har vi sett exempel på att kvinnor framställs som extra utsatta på grund av sin 

könstillhörighet. När det handlar om mäns utsatthet framstår hotbilden som mer personlig och 

inte generellt kopplad till gruppen män. Mannen har även en framträdande och aktiv roll i flera 

av våra exempel, medan övriga familjemedlemmar osynliggörs. Vi kan därför se att 

asylsökande skildras olika utifrån kön. Vidare har vi med hjälp av diskurserna barnets bästa och 

hot kopplat till heder diskuterat ålder och sociokulturella omständigheter. De gånger då ålder 

får mest framträdande betydelse för hur asylsökande skildras är när det handlar om barn. Det är 

fastslaget i rättskällorna att särskild hänsyn ska tas till barnets bästa, men detta syns inte alltid 

i målen. Hedersdiskursen har vi snarare kunnat urskilja i beskrivningen av hotbilden än i 

skildringen av de asylsökande. Trots en inkonsekvens i användandet av begreppet heder har vi 
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ändå sett att både ålder och sociokulturella omständigheter tas med i skildringen av de 

asylsökande. 

 

Vilken betydelse får skildringen för domstolens arbete med att bidra till att de 

jämställdhetspolitiska målen uppnås?  

Denna frågeställning svarar vi på i analysens tredje dimension. För att kunna bidra till att de 

jämställdhetspolitiska målen uppnås krävs det att jämställdhet är integrerad i domstolens alla 

diskursiva praktiker, inklusive domskrivningen. Ojämställda uttryckssätt och diskurser, vilka 

ger män en mer framträdande roll, hindrar domstolen från att bli en jämställd myndighet. 

Dessutom kan otydligheten i skildringen av hedersaspekten och hänsyn till barnets bästa få 

betydelse för hur domstolen behandlar frågor som påverkar människors möjlighet att forma 

samhället och sina egna liv.  

 

Sammanfattningsvis menar vi att skildringen av de asylsökande får konsekvenser för 

domstolens arbete för jämställdhet på flera olika nivåer. Genom en kritisk språkmedvetenhet 

finns det dock möjligheter för domstolen att motverka spridningen av ojämställda diskurser och 

på så vis bidra till att de jämställdhetspolitiska målen uppnås.  

 
5.2 Utvecklingsmöjligheter 
Inom feminist legal theory är syftet att lyfta kritik mot ojämställda strukturer, men också 

presentera tänkbara lösningar. Därför vill vi lyfta några av våra tankar kring 

utvecklingsmöjligheter för domstolen.  

 

Även om majoriteten av domarna är fria från ojämställt språkbruk har vi ändå kunnat identifiera 

diskursen mannen som norm i domskrivningen. Ofta verkar den ha sitt ursprung i 

Migrationsverkets beslut, men reproduceras i domarna. Domstolen kan inte styra över vilka 

asylskäl familjen anger och ofta verkar det vara mot mannen som den största hotbilden är riktad. 

Däremot har domstolen möjlighet att höra och ställa frågor till kvinnan under den muntliga 

förhandlingen när det förefaller som att det uteslutande är mannen som kommit till tals tidigare. 

Dessutom kan domstolen undvika språkbruk som sprider bilden av mannen som norm. Detta 

kan bland annat ske genom att utesluta uttryck som “[M] och hans familj”.  

 

Utifrån ett socialkonstruktionistiskt synsätt menar vi att det går att förändra ojämställda 

diskurser. Genom att integrera jämställdhet i verksamheten på domstolen och ta fasta på de 
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jämställdhetspolitiska målen finns det möjlighet att i förlängningen förändra ojämställda 

maktrelationer. Inom ramen för JiM försöker Förvaltningsrätten i Malmö att föra in en ny 

diskurs där jämställdhet ligger i fokus för språkbruket. För att diskursen ska få fäste krävs det 

att ojämställda diskurser synliggörs och problematiseras. Vi hoppas att vi med den här 

uppsatsen kan bidra till en språkmedvetenhet som förenklar detta.  

 

van Dijk och Kamali skriver att överordnade grupper ofta förnekar diskriminering inom den 

egna verksamheten och förskjuter ansvaret. I vår kontakt med anställda på domstolen har vi 

tvärtom sett en vilja att belysa ojämställdhet inom myndigheten. Därför ser vi med tillförsikt på 

domstolens möjlighet att integrera jämställdhet i sin verksamhet.  

 

5.3 Framtida forskning 
Under uppsatsarbetets gång har det uppstått många frågor och tankar som vi på grund av brist 

på tid och utrymme inte haft möjlighet att gå djupare in på. Nedan tar vi upp några av dessa 

som hade varit intressanta att undersöka närmare.  

 

Som framgår tidigare i uppsatsen har vi använt oss av en binär könsuppdelning. Dessutom är 

alla familjer i målen präglade av heterosexuella förhållanden, vad vi kunnat utläsa. Eftersom 

jämställdhet handlar om mer än bara relationen mellan män och kvinnor, behöver man också 

undersöka andra könsidentiteter och sexuella läggningar utanför heteronormen. 

 

Den första delen av vår intertextuella kedja utgörs av Migrationsverkets beslut. Eftersom vi 

endast använder oss av beslut som har överklagats, har vi ingen uppfattning om hur diskurserna 

tar sig uttryck i beslut där de asylsökande beviljas uppehållstillstånd. I framtida studier skulle 

det därför vara intressant att jämföra beslut med olika utfall. Ett annat tänkbart 

undersökningsområde är att utveckla den intertextuella kedjan genom att följa familjer under 

asylprocessen, från första mötet på Migrationsverket till en eventuell avkunnad dom.  

 

Avslutningsvis vill vi lyfta viss kritik mot vår egen undersökning mot bakgrund av vad de los 

Reyes beskriver som problemformuleringsprivilegiet. Det är regeringen som har initierat JiM, 

som sedan tillämpas och tolkas av myndigheter. På Förvaltningsrätten i Malmö har vi varit i 

kontakt med domare och jurister när vi utformat studiens inriktning. Vår enda kontakt med 

asylsökande, bortsett från en muntlig förhandling som vi närvarat vid, har skett via beslut och 
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domar. Med andra ord har berörda personer inte fått uttala sig om hur de upplever eventuella 

brister i jämställdhet. Vi kritiserar att kvinnliga asylsökande osynliggörs genom ojämställda 

diskurser, men samtidigt har vi inte låtit några asylsökande uttala sig i vår undersökning. Såldes 

har vi ingen uppfattning om vad de anser om jämställdheten på Migrationsverket eller 

domstolen. Det är vår förhoppning att framtida forskning inom det här området kommer ge 

större plats åt de asylsökandes röster.  
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7. Bilagor  
 
7.1 Bilaga 1  
 
Kvinnor som extra utsatta  
 

Mål Migrationsverkets beslut Yrkanden och inställning Skälen för avgörandet Avgörande 

15 “Vid ett återvändande till 
Bagdad har [K] ett manligt 
nätverk i form av sina bröder. 
Hon har därmed inte gjort 
sannolikt att hon vid ett 
återvändande dit skulle 
riskera förföljelse på grund 
av att hon är ensam kvinna” 
(s. 5/14) 

“Vidare känner [K] en 
välgrundad fruktan [...] på 
grund av sin könstillhörighet 
som ensam kvinna i Irak. 
Motsvarande övergrepp kan 
även drabba hennes båda 
döttrar, då familjen saknar ett 
manligt nätverk som kan 
företräda dem eller skydda 
dem” (s. 2) 

“[K] har även anfört att 
hon är i behov av skydd 
eftersom hon är kvinna, 
som därutöver står utan 
manligt nätverk. 
Landinformationen ger 
emellertid inte stöd för att 
dessa omständigheter i 
sig är tillräckliga för att 
hon ska anses vara i 
behov av internationellt 
skydd” (s. 5) 

Avslag 

1 “Av [MVs]rapport framgår 
att den utdragna konflikten 
påverkar kvinnor i allt större 
utsträckning och att våld och 
exploatering av kvinnor ökar. 
Situationen för ensamstående 
kvinnor är svår och kvinnor 
och barn är särskilt utsatta på 
grund av säkerhetsläget i 
Bagdad” (s. 5/14) 

“Om hon återvänder kommer 
hon som ensamstående kvinna 
med tre barn att vara särskilt 
utsatt” (s. 2) 

 Bifall 

16 “[K] har även uppgett att hon 
riskerar sexuella övergrepp i 
Ukraina då hon är rom och 
kvinna […] I rapporten […] 
Women fearing gender based 
violence (s. 5-6) 
framkommer att kvinnliga 
romer riskerar sexuella 
övergrepp” (s. 6/15) 

 “stöd för att den 
diskriminering och 
misstänksamhet som 
förekommer gentemot 
romer i Ukraina, i 
kombination med den 
allmänna situationen för 
kvinnor och barn, i sig är 
att betrakta som 
skyddsgrundande” (s. 3)  
 

Avslag 
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Mannen som norm 
 

Mål Migrationsverkets beslut Yrkanden och inställning Skälen för avgörandet Avgörande 

7  “hotbilden är [...] främst riktad 
mot [M]” (s. 3) 

“Med hänsyn till vad [M] 
har berättat kring vad 
som skedde när han 
tvingades lämna sin 
hemby rör det sig om en 
allvarlig markkonflikt 
som inte kan bortses 
ifrån” (s. 3) 
 
“[h]otbilden riktas mot 
familjen” (s. 4) 

Bifall 

18 “Familjen [efternamn] har 
anfört att de riskerar att 
personligen förföljas […] på 
grund av [Ms] politiska 
engagemang och deltagande i 
strider” (s. 6/15) 

“[M] har lämnat en tydlig 
redogörelse av familjens 
skyddsskäl” (s. 3) 

“anses ha gjort sannolikt 
att det föreligger en 
personlig och konkret 
hotbild gentemot honom 
och hans familj på̊ 
hemorten med anledning 
av hans politiska 
engagemang och 
uppfattning” (s. 5-6) 

Bifall 

5 “han och hans familj varit 
utsatta för hotelser år 2006 
på grund av att han arbetade 
för [namn på arbetet]” (s. 
3/18) 

“[M] anför bl.a. följande. De 
hänvisar till samma 
omständigheter som åberopats 
vid Migrationsverket” (s. 2) 

“gjort gällande att han 
vid ett återvändande 
riskerar att utsättas för 
skyddsgrundande 
behandling” (s. 4) 

Avslag 
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Barnets bästa 

 
Mål Migrationsverkets beslut Yrkanden och 

inställning 
Skälen för avgörandet Avgörande 

6 “Migrationsverket gör 
bedömningen att [barnen] 
inte skulle ta skada i sin 
psykologiska utveckling av 
att följa med sin mamma till 
hemlandet” (s. 10/17) 

“De båda äldsta döttrarna 
har bevakats av okända 
män” (s. 2) 

“[d]omstolen har beaktat att 
prövningen även gäller barn” 
(s. 6) 
 

Avslag 

5 “Av [Ss] intyg framgår det 
att även [S] påverkats av 
händelserna han fått bevittna 
i hemlandet och genomgår 
en psykoeduktiv 
behandling” (s. 10/18) 

“[S] lider av trauma till 
följd av sina upplevelser och 
är i behov av vård” (s. 2) 

“Vid bedömningen har 
bestämmelsen om barnets 
bästa särskilt beaktats” (s. 5-
6) 

Avslag 

38 “Inte heller barnens 
hälsotillstånd är att anse som 
särskilt ömmande” (s. 9/16) 

“Att barnen inte beviljas en 
stabil anknytning till 
samhället riskerar att skada 
deras psykosociala 
utveckling avsevärt. 
Familjen har bott i Sverige 
under en avsevärd tid och 
barnen har anpassat sig väl 
till det svenska samhället” 
(s. 3) 
 

“[MD] finner vid en 
sammantagen bedömning av 
omständigheterna i målet, 
och med särskild hänsyn till 
S1 ålder och långa vistelsetid 
i Sverige samt situationen för 
honom i Saudiarabien, att det 
föreligger sådana särskilt 
ömmande omständigheter” 
(s. 10) 

Bifall 
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Hot kopplat till heder  
 

Mål Migrationsverkets 
beslut 

Yrkanden och inställning Skälen för avgörandet Avgörande 

14 “[Ms] bröder och far tyckte 
[...] var skamligt och ansåg 
att ett arrangerat äktenskap 
mellan [D1] och [D2] och 
deras kusiner skulle kunna 
återställa en del av familjens 
heder” (s. 3/16) 

 “med anledning av vad som 
framkommit angående den 
relativa och osäkra 
tillgången till skydd mot 
hedersrelaterade brott i KRI, 
anser domstolen att 
omständigheterna i målet är 
sådana att det inte kan anses 
föreligga ett relevant 
internflyktsalternativ” (s. 5) 

Bifall 

25 “Det är [Ms] föräldrar som 
ligger bakom att familjen 
riskerar att dödas vid ett 
återvändande” (s. 3/18) 

“När [M] och [K] gifte sig 
var de införstådda med vilka 
svårigheter deras giftermål 
kunde medföra [...] Den som 
ringde kallade honom 
avfälling och undrade bl.a. 
hur han vågade komma till 
deras drusiska område med 
sin smutsiga familj” (s. 2) 
 

“Migrationsdomstolen 
ifrågasätter inte att familjen 
i olika avseenden kommit 
att leva i en utsatt social och 
kulturell situation” (s. 4) 

Bifall  
 

2 “farbrodern kommer att 
rikta hat mot [M] för att han 
tagit något som rätteligen 
tillhör farbroderns familj” 
(s. 6/16) 

“Som grund för sin ansökan 
uppgav de i första hand en 
hedersrelaterad konflikt med 
[Ks] familj” (s. 2) 
(Återfinns i ”bakgrund”) 

“att hon har varit bortlovad 
sedan barndomen” (s. 5) 

Avslag 
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7.2 Bilaga 2  

Hänvisar 
till: 

Antal 

familj* 5 

barn* 1 

son* 2 

pojke* 0 

S vid namn 3 

dotter* 0 

flicka* 0 

D vid 
namn 

3 

 


