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 I 

[SV] 

 

Ezimoha, Stella (2020). Kunskapsbrist eller värderingstvist? Den romantiska liberalismens 

frihetsideal i ett urval västerländska länders asylprövning då sexuell läggning eller 

könsidentitet åberopas som asylskäl. Uppsala: Teologiska institutionen. 
 

 

Sammanfattning: 

 

Då asylsökande åberopar sexuell läggning eller könsidentitet som asylskäl, är den egna 

berättelsen inte sällan den enda bevisning som finns att tillgå. Detta innebär att 

trovärdigheten i den asylsökandes framförande av sin berättelse tillmäts stor vikt. 

Tidigare forskning har funnit att trovärdighetsbedömningen i västerländska länders 

asylprövning påverkas av vilken handläggare som hanterar ärendet, och dennas 

stereotyper av sexuell läggning och könsidentitet. Förekomsten av stereotyper har 

härletts till kompetens- eller rutinbrist. Exempelvis har det anförts att asylprövande 

myndigheter och domstolar lider brist på normkritik och nyanserad kunskap i hbtq+-

personers olika omständigheter och leverne. Denna studie erbjuder en annan hypotes, 

med utgångspunkt i etablerad politisk teori och samtida statsvetenskaplig forskning: Att 

ideologin romantisk liberalism präglar västerländska länders asylprövning. Det finns 

empiriskt stöd för att människor i västvärlden i allt större utsträckning värdesätter 

individuell frihet. Tidigare forskning har antagit att detta värdesättande leder till ökad 

tolerans och välkomnande av ökad mångfald. Ett sådant positivt förhållande ifrågasätts 

emellertid av flera statsvetare, däribland den svenska statsvetaren Gina Gustavsson. I en 

avhandling från 2014 presenterar Gustavsson en beskrivning av en romantisk gren inom 

liberalismen. Denna ideologi framhåller ett obevekligt, provokativt och kreativt uttryck 

för individens originalitet: både vad avser beskrivningar av vad människan är, och 

värderande utsagor om hur människan bör vara. En sådan syn, menar Gustavsson, är en 

förrädisk förståelse för frihet som kan urarta i intolerans, trots att den utges för det 

motsatta. Med ideologianalys prövas rätts- och myndighetsmaterial från ett urval 

västerländska länders asylprövning mot en idealtyp av den romantiska liberalismen. 

Resultatet är att den romantiska liberalismens frihetsideal i flera avseenden kommer till 

uttryck i urvalet västerländska länders asylprövning. Slutsatsen är att beslutsfattare och 

utredares upptagenhet av särskilda uttryck för den asylsökandes identitet, kan förstås 

som en manifestation av den romantiska liberalismens frihetsideal. Detta snarare än som 

uttryck främst för kompetens- och rutinbrist, såsom tidigare forskning konstaterat. 

Vidare förs en diskussion kring betydande spänningar mellan den romantiska 

liberalismen och mänskliga rättigheters universella anspråk. Detta särskilt avseende 

asylsökandes begränsade möjlighet eller avsikt att leva upp till romantiskt liberala 

frihetsideal.   
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[ENG]  

Ezimoha, Stella (2020). Is it Rather a Matter of Values? On the Romantic Liberalism and its 

Freedom Ideals in a sample of Western Asylum Procedures were Lgbtq+-claims are made.  

 

Uppsala: Department of Theology.  

 
(Alternative title). A master's dissertation in Human Rights, 30 credits. 

 

 

Abstract: 
 

As asylum seekers invoke sexual orientation or gender identity as a reason for asylum, their 

own story is often the only evidence available. This means that the credibility of asylum 

seeker's presentation of their story, often is given great importance. Previous research shows 

that credibility assessments in Western countries can differ depending on the sexual 

orientation and gender identity stereotypes of the case officer who is handling the case. The 

existence of stereotypes has been related to lack of skills or routine. For example, it is in 

previous research stated that asylum reviewing authorities and courts suffer from a lack of 

norm criticism and nuanced knowledge of lgbtq+-persons' different circumstances and living. 

This study offers another hypothesis, based on established political theory and contemporary 

political science research: That the ideology romantic liberalism characterizes the asylum 

procedure in Western countries. There is empirical support for the fact that people in the 

Western world increasingly value individual freedom. Previous research has assumed that 

such values leads to increased tolerance and a welcoming of diversity. However, such a 

positive relationship is questioned by the Swedish political scientist Gina Gustavsson. In 

Gustavssons’ dissertation from 2014, a description of a romantic branch of liberalism is 

presented, which elevates a relentless, creative and provocative expression of the individual's 

originality: both in terms of descriptions of what an individual is, and evaluative statements 

about what an individual should be. Such a view, Gustavsson says, is a treacherous 

understanding of freedom that can degenerate into intolerance, even though it is issued to 

stand for the contrary. With ideology analysis, judicial and governmental material from a 

sample of Western countries' asylum procedures is tested against an ideal type of romantic 

liberalism. The results of the analysis show that the ideal of freedom of romanticism, in 

several respects, can be found in the asylum procedure in a sample of Western countries. The 

conclusion is that decision makers and investigators' preoccupation with specific expressions 

of the identity of the asylum seeker can be understood as a manifestation of the freedom 

ideals in the romantic liberalism. This rather than a lack of skills and routine, as previous 

research has found. Furthermore, a discussion is held regarding that there is considerable 

tension between romantic liberalism and the universal claims of human rights. This 

particularly regarding the asylum seekers' limited ability or intention to live up to the freedom 

ideals of the romantic liberalism. 
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1. Bakgrund 

 

ästerlänningen tror sig skildra världen kallt och sakligt, 

men det egna perspektivet producerar i själva verket den 

värld han eller hon tror sig beskriva neutralt. Det är som i 

historien om den franska författaren Maupassant, som 

alltid önskade inta sin lunch vid Eiffeltornet därför att det 

var den enda plats i hela Paris där han slapp se 

byggnadsverket. Där kunde han sitta i världens centrum och 

se med ögonen […] utan att behöva bli påmind om att hans 

blick styrdes av det faktum att han hörde hemma i centrum”.1 

 

 

Västerländska länders asylprövning, då sexuell läggning eller könsidentitet 

åberopas som asylskäl, har kritiserats i flera avseenden. Bland annat för att 

den stöds på bristande underlag och otillräcklig kunskap om rättsläget i den 

asylsökandes hemland. Därtill för att orimliga krav på att uttömma inhemska 

rättsmedel, ställs på den asylsökande; särskilt då rättsmedel i vissa länder är 

bristfälliga eller inte möjliga att tillgå utan risker. Ytterligare ett avseende 

som har kritiserats, är den trovärdighetsbedömning vari utredaren ser till den 

asylsökandes berättelse. Bland annat bedöms huruvida framförandet är 

sammanhängande och detaljerat. Den asylsökande är också utredaren 

behjälplig, genom att besvara dennes frågor.  Den asylsökandes berättelse är 

inte sällan den enda bevisning som finns att tillgå, i de fall sexuell läggning 

eller könsidentitet åberopas som asylskäl. Därför kan trovärdigheten i 

berättelsen tillmätas stor vikt av beslutsfattare. I händelse av att den 

asylsökande bedöms som icke-trovärdig, anges det ofta i termer av att ”den 

sexuella läggningen inte har gjorts sannolik”.  Tidigare forskning har funnit, 

att denna bedömning påverkas av vilken handläggare som hanterar ärendet 

och dennas stereotyper av sexuell läggning och könsidentitet. Denna 

godtycklighet är central, i invändningar mot att västerländska länders 

asylprövningar är rättsosäkra och kvalitetsbristande.  

 

 
1 Jonsson (2011:519). 

”V 
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Dessa invändningar kan förstås i kontexten av en vidsträckt kritik av 

mänskliga rättigheter som västerländska. Enligt kritiken präglas mänskliga 

rättigheter, trots sitt universella anspråk, i olika hänseenden av en 

västerländsk förståelse.2 Exempelvis har det framförts att västerlandet har en 

hegemonisk position (Morris 2011); att traditionella värderingar presenteras 

som transkulturella och universella, fastän de är präglade av västerländsk 

demokrati (Namli 2014:132); och att mänskliga rättigheter upprätthåller 

hierarkiska relationer mellan europeiska och icke-europeiska populationer 

(Mutua 2008:7). Mutua utvecklar: 

 

“The human rights corpus, taken as a whole, as a document of ideals and 

values, particularly the positive law of human rights, requires the 

reconstruction of states to reflect the structures and values of governance 

that derive from Western liberalism, especially the contemporary 

variations of liberal democracy practiced in Western democracies”.3 

 

Mörkenstam (2004:342) påtalar att skillnadsblindhet och likhet inför lagen; 

det som ofta hävdas vara den liberala demokratins kärna, alltmer anses vara 

otillräckligt, för att garantera att alla individer behandlas med lika omtanke 

och respekt. De senaste decennierna har det framhållits, att skillnader i fråga 

om kultur, identitet och intressen, måste uppmärksammas och erkännas 

politiskt. Såsom Mörkenstam förstår det, vilar den förändrade synen på 

idealet om likabehandling som grund för jämlikhet, bland annat på ett 

antagande: Att det inte anses vara rimligt att söka upprätthålla en illusion om 

att stater är neutrala och opartiska, eftersom alla stater konstruerar, bekräftar 

och påtvingar samhällsmedlemmar vissa värden, levnadssätt och identiteter. 

Västerländska länders bemötande av asylsökande kan tänkas vara ett exempel 

på detta.  

 

 

 

 
2 En västerländsk förståelse kan förklaras som ett synsätt där övriga delar av världen inkluderas eller anses fullgoda, 
först då de blir föremål för västerländsk dominans och erövring. Enligt en västerländsk förståelse är västerländska 
normer och värderingar en utgångspunkt i möte med det omgivande samhället. 
3 Mutua (2008:41). 
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1 . 1  Problemformulering och relevans 

 

Carol Bacchi (2009:1) menar att eftersom alla handlingsplaner och lagförslag 

har till syfte att förändra, innehåller de även en uppfattning av vad problemet 

anses vara. Utbildningar i normkritik är en återkommande åtgärd, när 

myndigheter och rättsinstanser vill komma till bukt med brister i 

trovärdighetsbedömningar av hbtq+4-personer.5 Denna åtgärd kan härledas 

till tidigare forskning, där orsaken till bristerna i fråga härleds till stereotyper 

av hbtq+-personer och avsaknad av normkritik. Vilka åtgärder som anses 

tillämpbara, styrs således av hur problemet har formulerats. Det är därför av 

stor betydelse, att grundorsaken till ett särskilt problem utreds noggrant. 

Brister i trovärdighetsbedömningar av hbtq+-personer har i begränsad 

utsträckning relaterats till någon särskild idémässig kontinuitet. Detta trots 

vetenskapliga teorier om och stöd för ideologiers betydelse i bemötande av 

minoriteter. Ej heller har bristerna i någon avsevärd omfattning analyserats, 

med utgångspunkt i etablerad och samtida politisk teori. I denna studie är 

ambitionen att erbjuda detta, genom att ställa upp en alternativ 

problemformulering: Att en liberal ideologiströmning som fått fäste i 

västvärlden utgör en grundorsak till brister i västerländska länders 

trovärdighetsbedömningar av hbtq+-personer.  

Tidigare forskning ger empiriskt stöd för att människor i västvärlden i större 

utsträckning än de i övriga delar av världen, värdesätter individuell frihet. I 

studier har det också antagits, att denna omständighet leder till tolerans och 

välkomnande av mångfald. Detta antagande förefaller emellertid rimma illa 

med att västvärlden skulle uppvisa brister i form av stereotyper och avsaknad 

av normkritik, i bemötandet av asylsökande. I denna studie är ansatsen att 

denna diskrepans kan förklaras utifrån den svenska statsvetaren Gina 

Gustavssons teori om romantisk liberalism. Gustavsson ifrågasätter att 

västvärldens ökade fokus på individuell frihet nödvändigtvis leder till 

öppenhet och tolerans. Tvärtom, menar Gustavsson, riskerar vissa frihetsideal 

 
4 Homosexuella, bisexuella, trans- och queerpersoner. Vad akronymen bör innefatta är omtvistat, varför en 
medvetenhet om detta signaleras genom det ”+” som används i denna studie. 
5 Exempelvis konstateras kunskapsbrist vid handläggning av hbtq+-ärenden, i Migrationsverkets årsredovisning 
2014. Som åtgärd anges utbildningsinsatser i hbtq+-frågor och normkritik: ”Ett särskilt 
kompetensutvecklingsprogram för hbt-specialister har utarbetats och består av grundläggande och fördjupad 
utbildning i normkritik […]” (Migrationsverket 2014: 22–25).  
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att föda rop på tvång, förbud och provokation – i befrielsens namn.            

Isaiah Berlin (2008:168) uppmanade till att ta hänsyn till de idéer som 

dominerar ”vår egen värld”. Särskilda idéer kan enligt Berlin växa utom vår 

kontroll och leda till motsatsen till vad de ursprungligen representerade 

(1996:237). Impulsen att överföra personliga ideal på minoriteter i frihetens 

namn, är dessutom mycket stor (Galston 2002:15–27; Joppke 2007 och 

Rostbøll 2009). Om vi menar allvar med frihet och tolerans måste vi därför, 

såsom Berlin förstod det, vara ständigt uppmärksamma på om förståelsen för 

dessa värden är motsägelsefull och inbjuder till paternalism och intolerans. 

Särskilt uppmärksamma bör vi, enligt Berlin, vara om värdena syftar till det 

motsatta. Mänskliga rättigheter har ett universellt anspråk om alla människors 

lika värde och rättigheter. Därför finns det skäl att intressera sig för om en 

ideologisk förståelse av frihet förekommer i västerländska länders 

trovärdighetsbedömning och om en sådan förståelse står i motsägelse till de 

mänskliga rättigheternas universella anspråk.  

 

Den vetenskapliga relevansen i denna studie härleds till det nya substantiella 

bidrag som den ger. Dels till det forskningsfält som problematiserar de 

mänskliga rättigheternas universella anspråk. Därtill till det begränsade utbud 

av studier som behandlat ideologiers eventuella betydelse för västerländska 

länders asylprövning. De fynd som denna studie genererar, kan 

förhoppningsvis gagna teoribildningen och verka disciplinutvecklande. En 

ökad förståelse för en ideologis eventuella innebörd för ett urval 

västerländska länders asylprövning berör också de mänskliga rättigheternas 

legitimitet i en bredare samhällelig kontext. Därjämte är samtida diskussion 

om flyktingar och hbtq+-personers rättigheter högaktuell. Studien har därför 

även utomvetenskaplig relevans. 
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1 .2 Syfte och frågeställning  

 

Det överordnade syftet med denna studie är att åstadkomma en vidgad 

förståelse för en ideologis eventuella betydelse för västerländska länders 

asylprövning, då sexuell läggning eller könsidentitet åberopas som asylskäl. 

Hypotesen är att romantiska liberala frihetsideal kommer till uttryck i 

trovärdighetsbedömningar av hbtq+-personer i västerländska länders 

asylprövning. Det explicita syftet är således att med ideologianalys undersöka 

detta förhållande. Syftena uppnås genom att besvara frågeställningen: 

 

Kommer den romantiska liberalismens frihetsideal till uttryck i ett urval 

västerländska länders asylprövning då sexuell läggning eller könsidentitet 

åberopas som asylskäl? I så fall, hur?  
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2. Forskningsöversikt  

 

Denna studie placerar sig inom det forskningsfält som behandlar liberal 

ideologi och rättsskipning. Studien ”Autonomy, Respect, and Arrogance in 

the Danish Cartoon Controversy” (2009) är gjord av den danska statsvetaren 

Christian F. Røstboll. I studien undersöks huruvida det autonoma försvaret av 

yttrandefrihet kan förstås som en form av upplysningsliberalism, som 

inbjuder till respektlöshet gentemot minoriteter. Røstboll utgår ifrån den 

empiriska premissen att vissa minoritetsgrupper inte tillmäter individuell 

autonomi samma värde som vissa liberala teoretiker gör - och som den danska 

majoriteten påstås göra. Som exempel ser han, liksom Gustavsson (2013), till 

den yttrandefrihetsdebatt som följde publiceringen av 

Muhammedkarikatyrerna i Jyllandsposten. Røstboll menar att när autonomi 

betraktas som ett karaktärsideal som måste främjas som ett mål i sig, och som 

något som vissa samhällsmedlemmar saknar, finns inga moraliska 

betänkligheter över hur vi bemöter varandra. Om yttrandefrihet motiveras av 

denna syn på autonomi, kan yttrandefrihet lätt (om inte nödvändigtvis) 

behandlas så att vissa anses ha uppnått idealet, medan andra anses ha 

misslyckas. Som exempel argumenterar Røstboll att syftet med att publicera 

karikatyrerna möjligen inte var att främja autonomi bland muslimer, utan att 

exponera skillnaden mot dem i termer av karaktärsideal: Att muslimer, på 

grund av deras icke-reflektiva religiösa känslighet, förhindrar den typ av 

publika diskurs som autonoma människor har.  Istället förespråkar Røstboll 

en Kantiansk förståelse för autonomi, där det betraktas som något alla antas 

ha. Yttrandefrihet är enligt denna förståelse att människor ses som kapabla att 

styra vad de vill tro och göra.  Om yttrandefrihet istället motiveras av en sådan 

förståelse för autonomi, kommer det enligt Røstboll att avkräva oss en annan 

typ av ödmjukhet. En sådan ödmjukhet skulle enligt Røstboll ge en stark 

grund för lika respekt mellan människor från olika kulturer (2009:625).  
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”Conceptions of Tolerance and Intolerance in Denmark: From liberality to 

Liberal Intolerance?” (2013) är en studie av de danska statsvetarna Lasse 

Lindekilde och Tore Vincents Olsen. ”Free-mindedness” eller liberalitet har 

betraktats som en del av det danska nationella arvet och utgör en central 

diskursiv dimension i offentliga debatter om tolerans och gränser för tolerans 

i Danmark. ”Free-mindedness” eller liberalitet innebär dock inte att den man 

inte håller med, ska lämnas ifred. Tvärtom ska dessa bemötas i en uppriktig 

och öppen offentlig konfrontation, om vad som är rätt och fel. Liberalitet i 

denna mening innebär att inte hålla tillbaka i en håglös likgiltighet. Ej heller 

innebär det att anta social konformism, för att säkerställa social och politisk 

fred. Istället innebär liberalitet att kritisera och till och med förlöjliga allt man 

finner fel. Lindekilde och Olsen resonerar att denna liberalitet visserligen ger 

utrymme för tolerans, i betydelsen att få tänka och agera även på sådant vis 

som anses vara fel. Det lämnar emellertid lite utrymme för social tolerans, i 

betydelsen att inte klandra kulturella och religiösa sårbarheter (2012:92). I 

likhet med många andra europeiska länder, har Danmark bevittnat en reaktion 

på invandring och invandrande minoriteter. Inte bara har olika former av ny 

nationalism och nationalistisk intolerans uppstått. Lindekilde och Olsen 

beskriver en ”medborgarvändning” som understryker behovet av att 

säkerställa befolkningens engagemang för viktiga liberala demokratiska 

principer och värderingar (såsom demokrati, mänskliga rättigheter, 

jämställdhet, religiös frihet). Denna ”medborgarvändning” vill förmå alla 

medborgare i allmänhet, invandrare i synnerhet, att anta ett aktivt 

medborgarskap. Så inte bara på en nationell politisk nivå, utan i förhållande 

till alla samhällssfärer; familj, barnomsorgsinstitutioner, skolor, frivilliga 

föreningar, lokal politik och offentliga debatter. Migranter från icke-

västerländska länder anses därför kontroversiella, menar Lindekilde och 

Olsen, på grund av deras (så som det uppfattas) låga förmåga att integreras i 

det ”moderna” och ”liberala” danska samhället. Detta förhållningssätt 

gentemot migranter från icke-västerländska länder visar, hur den nationella 

och medborgerliga vändningen i viss mening kan förstås som ett minskande 

av utrymme för tolerans i Danmark. Det är, menar Lindekilde och Olsen, en 

slags paradoxal ”liberal intolerans”. 
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I ”The Closing of the Liberal Mind: How Groupthink and Intolerance Define 

the Left” (2016) resonerar Kim R. Holmes, doktor i historia med fokus på 

europeisk och amerikansk historia, att liberalismen har övergett sina rötter.6 

För tydlighetens skull kan nämnas att Holmes också tidigare var amerikansk 

biträdande statssekreterare och i roller har behandlat utrikes- och 

försvarspolitiska frågor. Holmes resonerar att liberalism, enligt en klassisk 

förståelse, var en grundsten för moderna demokratier. Den stod för respekt 

för individuella rättigheter, öppensinne, fri debatt och sakligt prövande av 

fakta.  Idag, menar Holmes, ser vi dock att det som benämns som uttryck för 

liberalism, manifesteras i arrogans och en oresonabel attityd gentemot andra 

åsikter än de egna. Detta är uttryck som inte gör sig skäliga att benämnas som 

liberalism, menar Holmes. Istället benämner Holmes utvecklingen i fråga 

som ”illiberalism”: I praktiken en kultur som i allt större utsträckning 

reflekterar en auktoritär, intolerant exklusivitet. Detta under en täckmantel av 

öppenhet och stöd för frihet.  

 

Holmes argumenterar för denna omständighet genom att presentera flera 

exempel. Exempelvis menar Holmes att de kallar sig för progressiva liberaler 

idag, är de som står i förgrunden för rörelser som stänger ned ”icke-

önskvärda” debatter på universitet. Progressiva liberaler är också de som inför 

nolltoleranspolicys, vilket enligt Holmes visar att de är oförmögna att hantera 

oliktänkande. ”Illiberalism” enligt Holmes grundar sig på en slags 

självuppvisning och tillhörighetsmanifestation. Intentionen med goda 

handlingar primärt är enligt Holmes ”illiberalism” att uppvisa sig själv som 

tolerant, snarare än att så vara: 

 

”Ask millennials, even relatively conservative ones, why they support 

same-sex marriage and the likely answer will be that they do not want 

to be seen as judgmental. Note the phrase ”seen as”. What matters is 

that everyone sees themselves as fitting into a clique, a class, a team, or 

some group cohort.” 

 

 

 
6 Den digitala version av Holmes (2016) i Google Scholar, en sökmotor för vetenskapliga publiceringar och tidskrifter, 
saknar sidnumrering, varför sådan inte anges här. Den tryckta versionen har eftersökts utan framgång.  
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2.1 Sammanfattning av forskningsöversikt 

 

Det för studien relevanta bidraget från Røstboll, Lindekilde och Olsen samt 

Holmes är att de identifierar exkluderande tendenser i samtida förståelser för 

liberalism: Røstboll visar att ett liberalt värde såsom autonomi riskerar att få 

exkluderande följder, om det betraktas som ett karaktärsideal som vissa 

samhällsmedlemmar har eller inte har; Lindekilde och Olsen resonerar att 

”free-mindedness”, när det förstås som ett ideal som medborgare bör anta och 

som vissa inte har, kan leda till minskad tolerans och icke-acceptans gentemot 

det som uppfattas vara i konflikt med ett önskvärt liberalt samhälle; Holmes 

finner att ”illiberalism”, som utges för att stå för öppenhet och frihet, i 

praktiken reflekterar en auktoritär, intolerant exklusivitet. Centralt i dessa 

studier är fyndet att praktiker som benämns som liberala, alltmer manifesteras 

i arrogans, intolerans eller en omedgörlig inställning gentemot de som har 

andra utgångspunkter än de egna. Trots de tre studiernas olika teoretiska och 

kontextuella utgångspunkter, har de gemensamt att de framför resonemang 

som stöder förekomsten av en samtida tendens: Att emedan identiteter, 

livsstilar och praktiker som tidigare var stigmatiserade nu omfamnas i 

offentligheten, dras gränserna för tolerans åt mer hårt för andra; särskilt för 

populationer som påstås inte leva upp till en liberal demokratisk standard.  

 

I samtliga tre studier ägnas fokus åt samtida förståelse av liberalism och dess 

betydelse för rättskipning av yttrandefrihet i någon mening. Det föreliggande 

studie gör, som dessa tidigare studier inte har gjort, är att behandla tendensen 

i fråga i kontexten av asylprövande rättskipning. I den tidigare forskningen 

framhålls att tendensen är genomgripande och präglar de västerländska 

samhällen som studerats. Därför är det troligt att anta att tendensen i så fall 

även kommer till uttryck i västerländska samhällens asylprövning. Detta är 

särskilt relevant i och med att icke-västerländska minoriteter, som enligt både 

Røstboll och Lindekilde samt Olsen är särskilt sårbara för att bli exkluderade, 

många gånger utgör gruppen asylsökande. Sammanfattningsvis visar 

forskningsöversikten att det finns en både relevant och aktuell kunskapslucka 

avseende om och hur mönster som tidigare uppdagats, kommer till uttryck 

även i asylprövande sammanhang.  
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3. Teoretiskt ramverk  

 

3.1 Positiv och negativ frihet 

 

Berlins ”Two concepts of liberty” (1958) var ursprungligen en föreläsning. 

Teorin, sedermera avhandlingen, kom att bli en av klassikerna inom politisk 

teori och en ofrånkomlig del i diskussioner om frihetsideal. Det finns förstås 

andra etablerade distinktioner av frihet: den mellan kollektiv och individuell 

frihet; den mellan dåtida och modern frihet (Constant 1988); den mellan vad 

Steven Lukes kallade frihetens tre ansikten: personlig autonomi, brist på 

allmänhetens inblandning och kraften i självutveckling (1973: 127–131) samt 

andra typer av positiv och negativ frihet, sedan termerna ursprungligen 

användes av till exempel T.H. Green (Simhony 1993; Dimova-Cookson 

2003). Nämnda diskussioner har emellertid främst berört vad frihet i sig är. 

Istället söker Gina Gustavsson uppnå en bättre förståelse för de typer av 

friheter som tillskrivs stort värde i livet, oberoende av hur de definierar 

frihetens natur. Detta gör Gustavsson med teoretisk utgångspunkt i Berlins 

två frihetsbegrepp. Därför är det i sin ordning att först se till dem. 

 

Negativ frihet besvarar enligt Berlin frågan: ”What is the area within which 

the subject […] is or should be left to do what he is able to do or be, without 

interference by other persons?” (2008b:169). Negativ frihet är således att vara 

fri från yttre intrång och begränsningar. De som förespråkar negativ frihet 

menar att sådana ingrepp och hinder är dåliga, i den mån som de begränsar 

människans frihet. Människor har emellertid ibland begränsat den negativa 

friheten för att uppnå andra mer populära värderingar, såsom säkerhet eller 

jämlikhet (2008b: 175, 176, 207). Ett värde som kan hota den negativa 

friheten är den positiva friheten. Den är enligt Berlin svaret på frågan ”What, 

or who, is the source of control or interference that can determine someone to 

do, or be, this rather than that?”. De som förespråkar positiv frihet lägger 

således tonvikt på att uppnå självbestämmande. Målet är inte att undvika yttre 

störningar, såsom den negativa friheten strävar efter, utan snarare att vara ett 

subjekt som är ”drivet av medvetna syften”. Det är således fråga om att vara 

ens egen mästare (2008b: 169, 178).  
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Berlins distinktion mellan negativ och positiv frihet är relevant för 

föreliggande studies ansats, av särskilt en anledning. Berlin tillstod att de två 

friheterna kan tyckas vara ”at no great logical distance from each other”. Han 

insisterade emellertid på att de två friheterna historiskt har utvecklats i olika 

riktningar och kommit i direkt konflikt med varandra (2008b: 178–179). 

Distinktionen mellan positiv och negativ frihet är således inte reducerbar till 

ett teoretiskt verktyg för att få konceptuell klarhet. Istället är det en viktig 

förståelse eftersom anhängare till respektive frihet kan förväntas hamna i 

politisk kamp med varandra.  

 

Berlin härledde de betänksamheter han hade kring positiv frihet, till det 

mänskliga psyket. Enligt Berlin har de positiva frihetsidealen två kännetecken 

som utgör en psykologisk risk. Dels dess fokus på interna, snarare än externa, 

hinder för frihet. Därtill dess fokus på ”freedom of preference formation” 

snarare än ”preference enaction”. Med andra ord menade Berlin att vi har 

anledning att förhålla oss försiktigt gentemot frihetsideal som betonar frihet 

från vissa icke önskade element av det inre psyket, snarare än frihet från yttre 

begränsningar. Risken föreligger, menade Berlin, att friheten att välja vad vi 

vill ha, underordnas friheten att agera i enlighet med våra existerande 

önskningar. Berlin tillstod dock att den positiva friheten också innefattar 

värdefulla friheter. Det väsentliga för Berlin är att den bör hanteras med 

vaksamhet med hänsyn till de risker som är förenade med att främja positiva 

frihetsideal. Berlin tillstod också att även den negativa friheten kan leda till 

katastrofala konsekvenser. En ohämmad negativ frihet kan exempelvis, 

menade Berlin, leda till att vi förbiser behovet av lagstiftning som gör livet i 

samhället möjligt. Den kan också leda till att vi förbiser fördelarna med 

avsättningar till välfärd, som ger alla de medel som är nödvändiga för att göra 

valfriheten meningsfull. Berlin vidhöll likväl (2008a: 39) att idén om negativ 

frihet åtminstone oftare har erkänts för vad den är. Positiv frihet däremot, 

förblir bedräglig då dess oskyldiga ursprungsidéer kan utnyttjas som 

täckmantel för att glorifiera auktoritet.  
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3.2 Romantisk liberalism  

 

I Gustavssons avhandling om förrädiska friheter presenteras samtida 

attityddata från tio rika västländer, däribland Sverige och USA. Resultaten 

visar ett behov av att åtskilja positiva och negativa frihetsattityder, eftersom 

de negativa (som avser att vara obehindrad av andra) leder till tolerans, medan 

de positiva (som avser att övervinna inre hinder) leder till intolerans. Tidigare 

läsningar av Berlin har enligt Gustavsson ensidigt fokuserat på Berlins kritik 

av den positiva frihetens upplysningsideal. Därför har de förbisett Berlins 

varningar för den positiva frihetens romantiska ideal, som kan vara av 

särskild relevans idag (2011:38, 39). Gustavssons tolkning av Berlin är att 

huvudbryet inte är huruvida den positiva friheten begreppsmässigt är felaktig, 

eller till och med utan värde. Snarare är idealen om positiv frihet kärnan, 

därest de inbjuder oss till att förbise eller till och med uppmuntra till tvång; 

något som ju vore i strid med den negativa friheten. Särskilt intressant blir det 

om detta sker utan att vi erkänner att vi gör det; ”för vi kan nu påstå att vi 

agerar på frihetens sida” (2011:17).  

 

Avhandlingens huvudbidrag är ett försök till att utveckla begreppet romantisk 

liberalism, som enligt Gustavsson är en uppfattning av liberalism som vurmar 

och främjar ett autentiskt självuttryck.7 Medan respektlöshet enligt 

upplysningspersoner är en bieffekt av att försöka upplysa de som förmodligen 

är i mörkret, är respektlöshet enligt den romantiska liberalismen något att 

sträva efter: Det är ett tecken på moralisk ställning, eftersom det visar att en 

person gör sitt yttersta för att uttrycka sina äkta känslor eller åsikter, och att 

hon inte låter sig hållas tillbaka av det faktum att det kan skada eller uppröra 

någon annan (2011:36).  

 

 

 
7 Romantisk liberalism är dock inte ett nytt begrepp eller fenomen, utan har teoretisk förankring i ett flertal studier. 
Gustavsson refererar bland annat till Lovejoys On The Discrimination of Romanticism (1948); Rosenblums Another 
Liberalism: Romanticism and the Reconstruction of Liberal Thought (1987); Riasanovskys The Emergence of 
Romanticism (1992); Larmores The Romantic Legacy (1996); Schmitts Political Romanticism (2011); och 
Stolzenbergs Liberalism in a Romantic State (2009). 
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Gustavsson föreslår att vi, om vi ska förstå ursprunget till samtida källor för 

respektlöshet i frihetens namn, måste erkänna att upplysningsliberalismen 

utmanas av en romantiskt liberal tankegren som möjligen är än mer populär 

och aggressiv. Därför är framtida forskning enligt Gustavsson nödvändig, för 

utreda om romantisk liberalism är närvarande i andra situationer och, på 

liknande vis, leder till att respektlöshet främjas.8 Gustavsson framhåller att 

teoretiker inte enkom bör analysera idéer i allmänhet, utan i synnerhet de som 

är populära i vår samtid. Dessa idéer kan kräva särskild uppmärksamhet och 

om de inte avslöjas, riskerar vi att acceptera dem som sanningar. Romantiska 

uppfattningar om frihet, såsom ideal om självuttryck och autencitet, kan 

exempelvis framstå som ”mjuka”, till och med terapeutiska, sanningar om 

mänsklig natur som är självklara att främja inom politik (2011:40, 41). Detta 

trots att de också är värderande ideal av vad som är det goda liv som vi alla 

borde sträva efter. Gustavsson framhåller att forskare som Inglehart, som 

studerat utvecklingen av människors värderingar över tid, tenderar att se ideal 

om självuttryck som en symbol för mänsklig utveckling.9 Emedan 

Gustavsson vidhåller att detta nödvändigtvis inte är falskt, framhåller hon att 

självuttryck, även om det visserligen är ett väsentligt mänskligt behov, också 

är ett populärt och därför kraftfullt ideal: ”A particular conception of the 

good” i Rawlsianska termer (Rawls 1993:9–13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
8 Exempelvis pekar Gustavsson (2011:36) på diskussioner om muslimsk slöja, utbildningspolitik och prostitution som 
sådana möjliga situationer. 
9 Detta kan förklaras av att Inglehart m.fl. omfamnar Maslows kritiserade behovsteori inom psykologin, som antar 
att det finns en allmänt giltig hierarki av mänskliga behov, där självuttryck har den högsta positionen (Inglehart och 
Welzel 2005: 33, 139 refererade i Gustavsson 2011:41). 



 

 14 

3.2.1 Den romantiska liberalismens kännetecknande frihetsideal 

 

Gustavsson framhåller att försök till att fånga essensen av romantikens tanke, 

ofta inleds med en deklaration av att det är en närmast omöjlig uppgift 

(Lovejoy 1948; Riasanovsky 1992:69; Berlin 2001:1 refererade i Gustavsson 

2011:118). Gustavsson har emellertid inte för avsikt att åstadkomma en 

definition av romantikens tanke. Istället erbjuds en beskrivning av några av 

romantikens mest återkommande individualistiska ideal. Gustavsson 

resonerar att även om romantiken troligen främst är känd för sina politiska 

kopplingar till konservatism, nationalism och till och med fascism, finns det 

viktiga delar av den romantiska tankebildningen som idealiserar individuell 

frihet, och därmed framstår som mer naturligt allierad till liberal politik (jmf 

Larmore 1996 refererad i Gustavsson 2011:188).  

 

Romantiken beskrivs ofta som en fatal attack på idén att dygd består i kunskap 

om och lydnad under tingens sanna natur. Detta är ett fundamentalt antagande 

i de flesta tidigare moraliska tankar, inklusive inom upplysningen. 

Romantikerna ersatte idealet om jaget som underkastas vetenskapen, med en 

upphöjning av den oändliga vilja som skapar, snarare än finner, moraliska 

värden. Främst av allt, upphöjde romantikerna egot: Den outhärdliga vilja 

som strävar mot självhävdelse snarare än underkastelse (Rorty 1989:7; Berlin 

2001:119; Schmitt 2011:18 refererade i Gustavsson 2011:119). 

Upplysningens filosofer härledde vår identitet till det universella, såsom till 

vårt gemensamma förnuft. Romantiker invände att vår identitet ligger i det 

specifika, alltså i det som skiljer oss från varandra. Det är bara i opposition 

och möte med motstånd, resonerade romantiker såsom idealisten Johann 

Gottlieb Fichte, som vi blir fullt medvetna om vårt sanna jag. Gustavsson 

nämner också Julien Sorel, huvudperson i Stendhals franska roman ”Le 

Rouge et le Noir” från 1830-talet, som visar hur vi måste komma i konflikt 

med samhället för att uppleva vår verkliga individualitet (Rosenblum 

1987:32; Berlin 2001:94–97 refererade i Gustavsson 2011:119).  

 

 



 

 15 

I romantikens tradition finns en central förebild: Artisten eller poeten, som 

båda utgör urtypen för kreativt uttryck, mer specifikt självuttryck, vilket är en 

central dygd i den romantiska traditionen (Abrams 1975:21–22; Schmitt 

2011:18 i Gustavsson 2011:119). Romantiken har, såsom Rosenblum 

(1987:5) konstaterar, en ständig ”romantisk upptagenhet av individualitet och 

självuttryck”. Liknande observerar Larmore (1996:3) att konstnärlig 

kreativitet genom självuttryck inte bara konstnärens, utan allas, uppdrag 

enligt romantiken. Så observerade även Berlin (2001:58), exempelvis i att den 

tyska filosofen Johann Gottfried Herder trodde att människan, genom att inte 

uttrycka sin sanna natur, begränsar eller till och med skadar sig själv.  

 

Det självuttryck som romantiker vurmade för, var av en viss typ: Äkta och 

hängivet. För romantiker likställs ofta autencitet eller att vara sann mot sig 

själv, med att vara naturlig, spontant och ”icke-reflekterande” (Larmore 1996: 

83). Den viktigaste plikten är att inte förråda sig själv, vilket enligt filosofen 

Henry David Thoreau (1960) är den ultimata anledningen till civil olydnad. 

Var individs viktigaste engagemang är således dennas egna samvete. Enligt 

romantiken är den verkligt heroiska individen inte bara den som uttrycker sitt 

autentiska jag. Det ska också ske till varje pris: Obevekligt och utan rädsla, 

även inför martyrskap. För en romantisk liberal är det viktigaste att vara sann 

mot sig själv, att vägra kompromissa och att hålla fast vid sin ståndpunkt, 

även om det leder till öppen konflikt och en hånfull ton i det offentliga 

samtalet. Med andra ord är det motivet som räknas mer än konsekvenser. Med 

ett centralt ideal att vara dedikerad, är de största synderna enligt romantiken 

sålunda inte osedlighet, egoism eller hänsynslöshet - utan inskränkthet, 

hyckleri och feghet (Rosenblum 1987:19, 45–48, 117; Berlin 2001:139–141).  

 

Gustavsson beskriver också romantiken i kontexten av politiska och 

offentliga arenor. Romantikern tenderar reducera politik till en möjlighet för 

egot att uttrycka sig själv på ett provokativt vis. Politiska arrangemang blir 

därför, konstaterar Schmitt (2011:162), ”tillfälliga utgångspunkter för det 

kreativa egots romantiska produktivitet” och den offentliga sfären ”en arena 

för heroisk självvisning” (Rosenblum 1987:117–118,124).  

 



 

 16 

Sammantaget tenderar den romantiska tanken att välkomna uppror och 

provokation; inte för att det nödvändigtvis förbättrar samhället, utan för att 

det förbättrar individen och denna att kultivera sin individualitet (Berlin, 

2011:42,43). Gustavsson tillämpar sin beskrivning av den romantiska 

liberalismen på en samtida händelse: Kontroversen om Muhammedbilderna i 

Jyllands-Posten. Kort beskrivet var det tolv satirteckningar som publicerades 

i den danska dagstidningen Jyllands-Posten, den 30 september 2005. Bilderna 

sades föreställa den islamiska profeten Muhammed. Vissa av bilderna 

antydde ett samband mellan islam, terrorism och kvinnoförtryck. Flemming 

Rose, den kulturredaktör som publicerade bilderna, motiverade publiceringen 

med att allmänheten i Europa hade bevittnat allvarliga exempel på 

självcensur, med anledning av farhåga för eventuella våldsamma hot från 

grupper inom den muslimska minoriteten. Gustavsson argumenterar, att 

Roses positionering i frågan, i mångt och mycket ger uttryck för romantiska 

teman. Exempelvis verkar Rose, enligt Gustavsson, engagerad i det som 

Thoreau (1960: 226) kallade för att ”ge en stark dos av mig själv”. Precis som 

romantikerna, resonerar Gustavsson, visar Rose förakt mot den moraliska 

feghet som förmodligen exemplifieras av de som böjer sig för krav om att 

respektera religiös känslighet.  

 

Enligt Gustavsson är Roses uppfattning, liksom romantiker, att vår 

huvudsakliga skyldighet är att förbli sanna mot oss själva. Vidare påtalar 

Gustavsson att Rose upphöjer yttrandefrihet, inte bara som ett politiskt värde, 

utan som något mer ”existentiellt”. Yttrandefrihet, såsom Rose förstår det är 

en möjlighet att växa moraliskt, genom att uttrycka vårt sanna jag (enligt 

Gustavssons förståelse). Liberala rättigheter blir således medel för ett tydligt 

romantiskt ideal om det goda livet. Rose ger enligt Gustavsson uttryck för ett 

antagande om att identitet skapas genom att berätta sin unika historia, samt 

att provokation och konflikt är värdefulla aspekter av den offentliga debatten, 

eftersom de ger oss ett utlopp för den nästan oemotståndliga mänskliga lusten 

att uttrycka oss. Därför, menar Gustavsson, har vi skäl att konstatera att Rose 

stöder en romantisk uppfattning om mänskligt blomstrande (2011:120). 
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3.3 Sammanfattning av teoretiskt ramverk 

 

Det teoretiska ramverket består i huvudsak av Gustavssons beskrivning av 

den romantiska liberalismen, vilken har sin teoretiska utgångspunkt i Berlins 

distinktion mellan positiv och negativ frihet. Utifrån Gustavssons beskrivning 

kan den romantiska liberalismen sammanfattas som en ideologi som 

framhåller ett obevekligt, provokativt och originellt uttryck. Detta avser såväl 

beskrivande som värderande utsagor, då människan enligt den romantiska 

liberalismen i olika avseenden både är och bör vara kreativ, provokativ och 

originell. Gustavssons beskrivning tillämpas i studien genom att den 

operationaliseras till variabler i en idealtyp (se avsnitt 4.3.3 Idealtyp av den 

romantiska liberalismen). Materialet mäts sedermera mot denna idealtyp. 

Detta tillvägagångssätt redogörs för i nästföljande metodavsnitt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 18 

4. Metod 

4.1 Materialinsamling och urval 

 

Utgångspunkten för materialinsamlingen är att genom strategiskt urval med 

sikte på kvalitativa data, åstadkomma ett material vari en variation av 

kontexter representeras. Detta i hänseendet att åtminstone ett antal 

västerländska länders asylprövning behandlas i materialet. Därtill att 

perspektiv från både asylrättstillämpare och asylsökande skildras. Vilka 

länder som ingår i västvärlden, är omdiskuterat. Klart är i vart fall att de 

europeiska länderna enligt de flesta definitioner betraktas som västerländska. 

Av de europeiska länderna placerar sig bland annat Sverige, Tyskland och 

Nederländerna högst upp i mätningar av var positiva frihetsideal tillmäts vikt. 

Av denna anledning bestäms en önskvärd kärnvariabel för vilka studier som 

ska ingå i urvalet: Att de behandlar asylprövningen i europeiska länder eller 

i synnerhet de tre nämnda länderna.  

En slagning på orden ”lgbt” och ”asylum” i Google Scholar, en sökmotor för 

vetenskapliga publiceringar och tidskrifter, resulterade i ett urval av två 

studier. Valet av rapporten ”Fleeing homophobia” (2013) motiveras av att 

den, utöver sin innehållsmässiga relevans, har bred geografisk räckvidd över 

25 europeiska länder. Analysen i rapporten baseras på enkätsvar inhämtade 

från nationella experter i varje land, vilket bidrar med ett sakkunnigt 

perspektiv. Den andra rapporten, ”Between queer liberalism and muslim 

masculinities” (2019), baseras på intervjuer med asylsökande i Tyskland, 

vilket bidrar med ett perspektiv från de som är eller har varit föremål för 

trovärdighetsbedömningar. Vidare publicerades rapporten 2019, vilket 

innebär att den tidsmässigt är mycket aktuell. De båda studierna refereras i 

både vetenskapliga och utomvetenskapliga sammanhang.  
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Som svenskt fall sågs det initialt till Aino Gröndahls juridiska examensarbete 

(2012)10. Gröndahl är idag är verksam asylrättsjurist för hbtq+-personer i 

Sverige. Därför etablerades kontakt med Gröndahl, i syfte att utröna om det 

finns ytterligare material av relevans denna studie. I en mejlväxling i april 

2020 framkom att Gröndahl för närvarande bedriver en mer omfattande och 

uppdaterad rättsutredning än den från 2012, som ännu inte publicerats. Istället 

hänvisades till det svenska juridiska examensarbetet ”Fruktan och skam” 

(2016) vars resultat ska vara mycket aktuella. Slutsatserna i detta 

examensarbete, tar Gröndahl avstamp i och utvecklar i den kommande 

rättsutredningen. Gröndahl framhöll också den nederländska rapporten 

”Pride or shame” (2018). Slutsatserna i den rapporten är i de närmaste 

identiska med slutsatserna i Gröndahls kommande rättsutredning. Sålunda 

skedde ett så kallat snöbollsurval, där urvalet successivt vidgades och dess 

relevans bekräftades med stöd av en yrkesperson etablerad inom disciplinen.  

4.1.1 Sammanfattning av materialinsamling och urval 

Sammanfattningsvis består materialet av fyra tidigare studier, som behandlar 

ett eller flera västerländska länders asylprövning då sexuell läggning och 

könsidentitet åberopas som asylskäl. Materialets omfång är begränsat med 

hänsyn till vad som är görbart inom ramen för denna studie. Även om 

generaliserbarhet inte är ett mål i sig, behandlas en variation av kontexter och 

länder. Materialet är därför, trots sitt begränsade omfång, tillräckligt rikt för 

att kunna dra slutsatser som ger riktning för det generella. Asylprövningar 

består av flera moment. För denna studie är enbart trovärdighetsbedömningen 

av intresse. I materialet refereras domstolar och myndigheters yttranden. 

Föreliggande studie har sålunda att förhålla sig till sekundärdata, delvis i form 

av juridiskt material. Det bör dock understrykas att det inte är den rättsliga 

tillämpningen som är föremål för analys. Studien syftar inte till att föra 

resonemang ur ett strikt juridiskt perspektiv. Juridiskt material är emellertid 

av intresse, då ideologier inte existerar isolerat ifrån rättsväsendet. Därför 

berör analysen implicit rättsväsendets tillämpning.  

 
10 En sammanfattad version utgavs samma år av RFSL, Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners 
och queeras rättigheter.  
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4.2 Materialöversikt 

 

Jensen och Spijkerboers rapport ”Fleeing Homophobia” (2013) är resultatet 

av en studie av hbtq+-asylsökande i 25 europeiska länder. I rapporten 

framkommer skillnader mellan hur de enskilda medlemsstaterna i Europeiska 

unionen hanterar specifika problem som uppstår, då människor flyr till 

medlemsstaterna från sina hemländer, på grund av sexuella läggning eller 

könsidentitet. Av studien framkom, att medlemsstaternas asylpraxis inte 

uppfyllde de normer som föreskrivs i internationella och europeiska 

flyktinglagar samt i konventioner om mänskliga rättigheter. Nationella 

myndigheter i europeiska stater förlitar sig dessutom i många fall på 

stereotyper, när de granskar asylansökningar med hbtq+-skäl. Exempelvis 

bygger juridiska beslut fortfarande ofta på idén att en asylsökandes sexuella 

läggning endast ska tas på allvar, när den sökande har en ”överväldigande och 

irreversibel” inre lust att ha sex med en person av samma kön. Den sökandes 

tillgång till internationellt skydd är därför avhängig huruvida denna kan leva 

upp till en stereotyp, är en slutsats. 

 

I Malmquists ”Fruktan och skam” (2016) granskas migrationsdomstolarnas 

tillämpning av gällande rätt i asylärenden då sexuell läggning, könsidentitet 

och könsuttryck åberopas som skyddsskäl. Tillämpningen analyserar 

Malmquist sedan utifrån genusrättsvetenskaplig queerteori. Av studiens 

resultat framgår att migrationsdomstolarnas trovärdighetsbedömningar dels 

hänvisar felaktigt till rättskällor, dels dömer utifrån stereotypa föreställningar. 

Heteronormativa föreställningar, enligt Malmquist utredning, genomsyrar 

avgöranden från såväl prejudicerande som underrättsinstanser. Malmquist 

slutsats är att detta är en stereotyp som baseras på en heteronormativ idé om 

att en heterosexuell cis-person11 utgör ett normaltillstånd, och att alla som inte 

är detta måste ha genomgått en krävande inre kamp samt internaliserat trans- 

och homofobi.  

 

 
11 En cis-person är en person vars biologiska kön överensstämmer med dess juridiska, sociala och upplevda kön. 



 

 21 

Nederländerna utmärkte sig i negativ mening, i Jensen & Spijkerboer (2013). 

Därför lämnade det nederländska statsrådet preliminära frågor på ämnet till 

den europeiska unionens domstol. Detta ledde till två förhandsavgöranden; 

XYZ- och ABC-domarna12, och så småningom till en ändring av den 

nederländska politiken. Den centrala forskningsfrågan i Jensens ”Pride or 

Shame?” (2018) är hur IND13, Migrationsverkets motsvarighet i 

Nederländerna, hanterar asylansökningar från hbtq+-personer med hänsyn till 

XYZ- och ABC-domarna. Detta besvaras utifrån en granskning av 40 beslut 

i ärenden där sexuell läggning eller könsidentitet åberopats som asylskäl. 

Studien fann, att det i 85% av de avslagna ansökningarna, hänvisas till att den 

sexuella läggningen inte gjorts sannolik. Samtliga brister i 

trovärdighetsbedömningen härleder Jensen till stereotyper om hbtq+. 

 

I Tschalaers ”Between queer liberalisms and Muslim masculinities” (2019) 

vilar fokus på korsningen mellan sexualitet och islam i Tysklands 

trovärdighetsbedömning av muslimska hbtq+-asylsökande. I studien 

intervjuas 15 stycken asylsökande hbtq+-personer. Därtill advokater och 

representanter från expertorganisationer. Tschalaers slutsatse är att 

beslutsfattare i Tyskland är mer benägna att bevilja skydd i de fall där 

asylsökande framgångsrikt antar tyska eller västerländska stereotyper av 

hbtq+-personer. Därtill, finner studien att acceptans och tolerans gentemot 

muslimska hbtq+-asylsökande, otydligt kopplas till konstruktioner av 

muslimska sexualiteter och maskuliniteter i rådande asyl- och 

invandringsdebatt i Tyskland.  

 

 

 

 

 
12 CJEU (Court of Justice of the EU) 7 November 2013, X, Y and Z v Minister voor Immigratie en Asiel, C-199/12, C-
200/12 and C-201/12, ECLI:EU:C:2013:720, and ABRvS [Administrative Jurisdiction Division of the Council of State] 
18 December 2013, ECLI:NL:RVS:2013:2423, (X) respektive CJEU 2 December 2014, A, B and C v Staatssecretaris van 
Veiligheid en Justitie, C-148/13, C-149/13 and C-150/13, ECLI:EU:C:2014:2406. 
13 The Immigration and Naturalisation Service. 
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4.3 Textanalytisk metod 

 

Alla texter uttrycker i någon bemärkelse fenomen i sin samtid. Texter visar 

också relationer mellan människor och grupper av människor, och kan ha stor 

påverkan på samhället. Därför är texter viktiga analysföremål för 

samhällsvetenskaperna (Bergström & Boréus 2018:17). Det finns en rad olika 

textanalytiska metoder. Valet av ideologianalys grundar sig på dess 

lämplighet, sett till studiens syfte och frågeställningar. Till skillnad från 

ideologianalysen, lämpar sig exempelvis innehållsanalysen särskilt för breda 

studier av textinnehållets mer lättillgängliga aspekter, snarare än för en djup 

förståelse av textinnehåll. Med hänsyn till denna studies ambition att nå en 

djupare förståelse också för implicita uttryck i ett mindre material, finns andra 

textanalytiska metoder som ger större nytta (Boréus & Kohl 2018:50, 52). En 

annan textanalytisk metod är argumentationsanalysen. Grundläggande delar 

är att se till arguments premisser och slutsatser, samt analysera dess giltighet 

och trovärdighet (2018: 96, 127). Denna studie syftar emellertid inte till att 

skönja eller bedöma argument, utan att identifiera eventuella uttryck för en 

ideologi. Därför är ideologianalysen bäst lämpad för denna studies syfte. 

 

4.3.1 Ideologianalys 

 

Idéer och ideologier är närvarande i alla sociala sammanhang. De påverkar 

människors tankar, tal och handlingar. Idéer utgör ett självklart intresse inom 

samhällsvetenskaperna, eftersom de kan hjälpa oss att förstå och förklara 

människors världsbilder, drivkrafter och målsättningar (Bergström & Svärd 

2018:133, 138). Även de sociala, kulturella och historiska omständigheterna 

kring idéer intresserar samhällsvetare. Exempelvis kan de studera hur idéer 

får spridning, hur idéers innebörd förändras över olika tider och kontexter, 

eller vilka konsekvenser idéer får för samhällsutvecklingen. Inom politisk 

teori och filosofi finns det också ett intresse för att granska idéers riktighet. 

Exempelvis genom att se till hur idéers underliggande premisser ser ut och 

om de är hållbara. I denna studie används ideologianalysen för att identifiera 

eventuella uttryck för den romantiska liberalismen. I slutet av studien förs 

också en diskussion kring om och i så fall vad den romantiska liberalismen 

har för betydelse för de mänskliga rättigheterna.  



 

 23 

Ideologianalyser kan genomföras på olika vis. Gemensamt för dem är 

emellertid ett antal antaganden. Ett av dem är den hermeneutiska insikten att 

människor är meningsskapande varelser. Språket används sålunda av 

människor som självmedvetna och reflekterande varelser, för att 

kommunicera, samarbeta och ge tillvaron mening (2018:139). För att förstå 

människor och deras samhällen, måste vi därför söka inblick i hur de själva 

ser på världen (se Glynos & Howarth 2007:12 som refereras i Bergström & 

Svärd 2018:139). Det idéanalytiska arbetet har en gemensam process: Såsom 

i denna studie, prövas antaganden mot texten som ”facit” (i denna studie 

utgörs sålunda ”facit” av den idealtyp av romantisk liberalism som antas 

komma till uttryck i materialet). Samtidigt kan upprepade läsningar generera 

nya infall och hypoteser om textens underliggande idéstruktur. En sådan 

retroduktiv forskningsstrategi ger förutsättningar för att formulera en så 

välunderbyggd och övertygande tolkning som möjligt (2018:139). Ytterligare 

gemensamt för ideologianalyser är det vetenskapsteoretiska antagandet, om 

själva möjligheten att studera något så abstrakt som idéer. Även om 

tillskrivningen av idéers ontologiska status skiljer idéanalytiker sinsemellan 

(Bergström & Svärd 2013:139 refererar exempelvis Hight 2008 och Cray & 

Schroeder 2015), tenderar de vara överens om att idéer kan studeras indirekt. 

Idéer kommer till uttryck, är idéanalytikerns hållning, i människors praktiker; 

såsom i tal, skrift och annat kommunikativt handlande. Sålunda är en 

grundtanke att människors idéer efterlämnar sig materiella spår, vilka 

möjliggör empiriska undersökningar (Bergström & Svärd 2018:139).  

Målet med ideologianalys i denna studie är att, utifrån sådana observerbara 

spår, producera en redogörelse för den bakomliggande idévärld som 

genererar just dessa uttryck i europeisk asylprövning. Detta med hypotesen 

att romantiska frihetsideal utgör idéernas konstitution och sammanhang samt 

ger upphov till de mönster som kan observeras i materialet (2018:139). 

Ideologianalysen kan, utöver dessa gemensamma drag, ha olika konkreta 

syften. Statsvetaren Ludvig Beckman (2005:14) har gjort en indelning som 

även Bergström och Svärd (2014:141) omfamnar: beskrivande, förklarande 

och idékritisk ideologianalys.  
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Även om det förekommer att dessa syften kombineras i samma idéstudie, 

framhåller Bergström och Svärd att det med hänsyn till forskningsdesign är 

viktigt att åtskilja dem. Detta då de avkräver idéanalytikern olika saker och 

på olika vis begränsar vilka slutsatser som är möjliga att dra om ett material. 

Den förklarande ideologianalysen studerar idéers orsaker och konsekvenser 

i ett större samhälleligt perspektiv. Frågor om idéers innehåll är här 

underordnade frågor om idéers uppkomst och följder (Beckman 2005:81–96; 

Vedung 1977, kap. 1 i Bergström & Svärd 2018:142).14 Idékritiska analyser 

har ett uttalat syfte att ta ställning till innehållet som undersöks (2018:143). 

Exempelvis kan frågor ställas såsom om innehållet består av följdriktiga 

påståenden, om det förekommer logiska felslut i resonemangen eller om 

centrala begrepp används på ett konsekvent sätt (2018:143, 144).  

Slutligen syftar den beskrivande ideologianalysen, vilken denna studie har 

som metod, till att beskriva de idéer som studeras. Metoden ska emellertid 

inte misstas för att endast generera beskrivningar, i form av rena 

sammanfattningar av det empiriska materialet. Istället kan den beskrivande 

ideologianalysen erbjuda ett vetenskapligt mervärde, förutsatt att 

beskrivningen utgörs av en analys och frambringar nya resultat (2018: 140). 

Exempelvis är mervärdet i denna studie att analysen eventuellt kan visa att, 

och i så fall hur, den romantiska liberalismen kommer till uttryck. Den 

beskrivande ideologianalysen kan användas för att, såsom i denna studie, 

söka omtolka tidigare studerade texter. Den kan också användas för att 

försvara eller kritisera en viss tolkning av en text, alternativt för att göra 

jämförelser mellan olika idéer. Den kan också, såsom ambitionen är i denna 

studie, användas för att söka säga något om materialet som inte säger sig 

självt. Exempelvis kan den beskrivande ideologianalysen användas för att 

identifiera vilka idéer som uttrycks, påvisa budskap som inte omedelbart 

framträder, eller uppmärksamma motsägelser eller oklarheter i en text 

(2018:141).  

 

 

 

 
14 Ronald Ingleharts studie om postmateriella värderingar är ett exempel på en studie med ett sådant förklarande 
syfte, då han intresserar sig för vilka samhälleliga skeenden som väckt en viss idéströmning. 



 

 25 

4.3.2 Ideologianalysens användbarhet 

 

Såsom alla metoder, har ideologianalysen både sina för- och nackdelar. Det 

bör först klargöras att idealtyper inte syftar till att helt och hållet motsvara 

verkligheten. De fungerar istället som renodlade bilder av fenomen, för att 

fånga mönster i det empiriska materialet. Det ”ideala” i idealtypen handlar 

således om en analytisk renodling av ett fenomen, där vissa aspekter 

framhålls för att de har ett teoretiskt värde. Idealtypen av romantisk liberalism 

utgör således en ”tankebild” som hårdrar vissa egenskaper, för att tydliggöra 

det egenartade i ideologin (Bergström & Boréus 2018:148). Bergström & 

Svärd (2018:165) framhåller att den kvalitativa analysen av idéer och 

ideologiskt innehåll gynnas av att den vilar på en logik, lånad från människors 

vardagliga praktiska handlande. Med fokus på beskrivande respektive 

värderande omdömen, varav de senare också kommer till uttryck i 

handlingsrekommendationer, erbjuder ideologianalysen inte bara en modell 

som visar på förhållandet mellan olika tankekonstruktioner. Den betonar 

också idéernas handlingsdrivande kraft.  

 

Modellen är också skalbar, i den mening att den kan hantera flera olika nivåer 

av värden och mål; såväl det konkreta som det övergripande. Detta är 

metodens styrka, samtidigt som det kräver forskarens förmåga att avgränsa 

vad som verkligen är av intresse för studien, för att undkomma att uppgiften 

blir praktiskt övermäktig (2018: 165). Detta hanteras i denna studie dels 

genom att begränsa forskningsområdet till endast en del av asylprövningen, 

därtill genom att undersöka endast en ideologisk komponent (frihetsideal) av 

den romantiska liberalismen. Den beskrivande ansats som denna studie har, 

är heller inte ett problem i sig. Däremot kan det analytiska mervärdet 

fördjupas, om studien också kompletteras med en förklarande, idéprövande 

eller ideologikritisk ambition. Ett sådant analytiskt mervärde tillkommer i 

denna studie i och med den avslutande ideologikritiska diskussion som förs 

kring den romantiska liberalismens eventuella innebörd för de mänskliga 

rättigheterna. 
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Ideologianalytiker ställs inför svåra avvägningsfrågor vad avser 

analysverktygens utformning. Vilka egenskaper som ska tas med i 

analysverktyget och hur de ska definieras, är exempel på frågor vars svar med 

nödvändighet påverkar studiens resultat och kvalitet (2018:167). Bergström 

och Svärd (2018:168) pekar på risken med få och löst hållna kategorier, som 

kan leda till att resultaten blir ”banala och inte säger mycket mer än vad vilken 

ytlig läsning som helst skulle ha gjort”. Samtidigt kan många kategorier som 

utgör ett tätt raster, innebära tolkningsproblem. Exempelvis kan det med 

många likartade kategorier vara en tolkningsfråga till vilken en viss utsaga 

ska hänföras. Det innebär att olika observatörer lätt kan göra olika 

bedömningar, vilket gör intersubjektiviteten bristfällig (2018:168).   

För att hantera dessa problem i denna studie, har analysverktyget testats mot 

en liten del av materialet. Detta i syfte att skapa möjlighet att modifiera det 

inför den huvudsakliga läsningen. Exempelvis består Lindbergs (2017) 

modell för kvalitativ analys av idéer, av en beskrivande dimension 

(föreställningar om hur världen eller samhället är), en värdedimension 

(moraliska, politiska eller estetiska föreställningar om hur saker borde vara) 

och handlingsföreksrifter (handlingsförslag för att nå upp till sina 

grundläggande värdepremisser). Vid pilotstudien framkom dock att 

handlingsföreksrifter, såsom i politiska manifest eller andra idébärande 

dokument, inte är vanligt förekommande i den typ av rätts- och 

myndighetsmaterial som här analyseras. Av denna anledning görs inget 

kategoriskt urskiljande av den handlingsorienterade aspekten i 

värdedimensionen. Eventuella handlingsföreksrifter som uttrycks, i så fall 

troligtvis mycket implicit, presenteras följaktligen inom ramen för 

värdedimensionen. Denna primärläsning av materialet har givit 

förutsättningar för ett analysverktyg som är pricksäkert nog att åstadkomma 

meningsfulla resultat. 
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Vad avser validitet, finns det en risk att väl utvecklade och specificerade 

analysmodeller frestar till att påtvinga materialet modellen. Utsagornas 

betydelse kan också tänjas dithän att de kan krängas in i modellen. Däremot 

kan en för grov och trubbig utformning innebära att analysen enbart blir en 

grovsortering av materialet (2018:166). För att uppnå god validitet krävs 

således eftertänksamhet och noga avvägning i utformningen av 

analysverktyg. I denna studie är idealtypen utformad så att det består av den 

romantiska liberalismens typiska egenskaper vad avser frihetsideal. Dessa har 

för trovärdighetens skull insamlats utan omdaning15 från det teoretiska 

ramverket. Den beskrivande dimensionen i idealtypen ger uttryck för vad som 

enligt den romantiska liberalismen är, medan den värderande dimensionen 

ger uttryck för vad som värderas vara viktigt, oriktigt, eftersträvansvärt, 

välkomnat eller ett ideal. Variablerna i idealtypen är rikt formulerade, på så 

vis att de ger tydlig riktning för vad som kan identifieras som uttryck för den 

romantiska liberalismen i materialet. Samtidigt är idealtypen inte så utvecklad 

och specifik att den påtvingas materialet och omöjliggör en tolkning. 

Exempelvis hade en sådan specifik idealtyp kunnat ange exakt hur den 

romantiska liberalismen kommer till uttryck, med exempel från specifika fall 

(såsom Gustavssons analys av den danska chefredaktören Rose).  

 

Hållningen i denna studie är dock att kontextuella skillnader möjliggör att 

sådana uttryck kan se olika ut, varför ett så spetsigt utformat analysverktyg 

inte hade varit funktionellt. Utformningen av analysverktyget är istället noga 

avvägd, så att det är tillräckligt pricksäkert för att kunna identifiera mönster 

av den romantiska liberalismen men inte så snävt att det omöjliggör en väl 

underbyggd tolkning. Validitetsrisken har också tagits hänsyn till genom högt 

ställda krav på transparens. Exempelvis redovisas i analysdelen både 

eventuellt stöd för den romantiska liberalismens förekomst i materialet, och 

fynd som visar på motsatsen. Därtill motiveras varje bedömning utförligt. 

Detta bidrar till tydlighet och transparens, vilket ger läsaren möjlighet att själv 

följa hur analysverktyget tillämpas. 

 

 

 
15 Det vill säga så som de framgår i det teoretiska ramverket utan omformulering. 
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4.3.3 Idealtyp av den romantiska liberalismens frihetsideal 

 

Analysfrågor relevanta för studien är huruvida och i så fall i vilken grad de 

undersökta texterna överensstämmer med idealtypen av romantisk liberalism, 

på vilka områden likheterna eller skillnaderna är störst samt om olika aktörer 

eller texter skiljer sig åt i sitt förhållande till den romantiska liberalismen 

(2017:149).  

 

Tabell 1: Idealtyp av den romantiska liberalismens frihetsideal 

 

 

  

Beskrivande omdömen Värderande omdömen 

 
Härleder människans identitet till det 
specifika som skiljer oss från varandra, 
snarare än det gemensamma 
universella 
 
Det är bara i opposition och motstånd 
som vi blir fullt medvetna om vårt 
sanna jag 
 
Autencitet är att vara sann mot sig 
själv; naturlig, spontan och ”icke-
reflekterande 
 
Genom att inte uttrycka sin sanna 
natur, begränsar eller till och med 
skadar människan sig själv 
 
Politiska arrangemang är tillfälliga 
utgångspunkter för det kreativa egots 
romantiska produktivitet och en 
möjlighet för egot att uttrycka sig själv 
på ett provokativt vis 
 
Den offentliga sfären är en arena för 
heroisk självvisning 
 
Var individs viktigaste engagemang är 
dennas samvete 

 
Idealisering av individuell frihet: 
 
- Upphöjning av den oändliga vilja som 
skapar, snarare än finner, moraliska 
värden 
 
- Upphöjning av egot, den outhärdliga 
vilja som strävar mot självhävdelse 
snarare än underkastelse 
 
Dedikation är ett centralt ideal. Den 
största synden är inte osedlighet, 
egoism hänsynslöshet; utan 
inskränkthet, hyckleri, feghet 
 
Den viktigaste plikten är att inte 
förråda sig själv. Var individs viktigaste 
engagemang är dennas eget samvete 
 
Att uttrycka sitt autentiska jag ska ske 
till varje pris: Obevekligt och utan 
rädsla 
 
Det viktigaste är att vara sann mot sig 
själv, vägra kompromissa och hålla fast 
vid sin ståndpunkt; även om det leder 
till öppen konflikt och hånfull ton i det 
offentliga samtalet 
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5. Analys 

För att underlätta läsningen av analysen, inleds avsnittet med ett antal 

klargöranden. I vissa av fallen nämns de asylsökande vid fingerade namn. 

Vidare nämns i vissa fall vilka världsdelar som de asylsökande kommer ifrån, 

utan specifikation om vilket land som är i fråga. Detta har författarna till 

materialet gjort, i syfte att åstadkomma ökad oidentifierbarhet, med hänsyn 

till de bestämmelser om sekretess som omfattar asyl- och utlämningsärenden. 

I denna studie återanvänds detta grepp utan omdaning. Så görs dels med 

hänsyn till högt ställda krav på transparens, därtill för att vetskap om vilken 

världsdel den asylsökande flyr ifrån, kan tänkas vara relevant för läsaren. 

Variationen av grepp i denna studie beror således på att författarna till de olika 

materialen har hanterat återgivningen av ärenden olika, med hänsyn till var 

lands särskilda bestämmelser.  

 

I detta avsnitt refereras primärkällor till citat, det vill säga till målnummer, i 

alla fall sådana finns tillgängliga. Målnummer är dock inte alltid kända, av 

samma sekretesskäl som ovan nämnt. Författarna till materialet har i vissa 

känsliga fall, fått tillgång till mål via direktkontakt med berörd rättsinstans, 

myndighet eller asylsökande. Detta under villkor att målet inte görs 

identifierbart i materialet.16 I de fall ett målnummer inte är känt, hänvisas till 

huvudmaterialet. Slutligen kan nämnas, att alla fetmarkeringar och 

kursiveringar i texten är gjorda för föreliggande studie. Fetmarkeringar syftar 

till att framhäva delar i citat som styrker analysen. Kursiveringar görs av den 

asylsökandes svar när en konversation återges mellan denna och utredaren, i 

läsbarhetssyfte. 

 

 

 

 

 
16 Detta är en ofrånkomlig omständighet. Samtliga citat som saknar hänvisning till målnummer, är emellertid 
hämtade ur de studier i materialet som finansierats av, eller framtagits med hjälp från, aktörer såsom EU, UNHCR 
eller berörda rättsinstanser (alla citat i det juridiska examensarbetet Malmquist 2016 har en hänvisning till 
målnummer). Benägenheten att återge citat på ett felaktigt vis torde således vara låg, vilket talar för en hög 
tillförlitlighet.  
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5.1 Beskrivande dimension 

 

En aspekt i den romantiska liberalismens beskrivande dimension, är 

antagandet att människans identitet härleds till det specifika; till det som 

skiljer oss från varandra, snarare än det universella och gemensamma. Detta 

antagande kommer till uttryck i följande citat: 

”Han har inte kunnat redogöra for sina inre processer och tankar i samband med att han 

kommit till insikt om sin homosexualitet. Mot bakgrund av det sociala stigma som 

finns kring homosexualitet i Bangladesh och det faktum att homosexuella 

handlingar där är förbjudna i lag finner migrationsdomstolen att det inte är 

trovärdigt att NN insikt om sin sexuella läggning inte skulle ha medfört några 

djupare överväganden eller inre processer.”17 

 

”Inte sannolikt att han inte reflekterar över den problematiken som finns för 

homosexuella i landet. Borde ha berättat mer utförligt och detaljerat eftersom ett 

avvikande från den heterosexuella normen borde vara särskilt påtagligt i ett land 

som Nigeria.”18 

 

”Även om A inte själv har känt exempelvis stigma och skam, kan det ändå antas att en 

person som levt i ett samhälle där homosexualitet är förbjudet, och som själv anser 

sig tillhöra denna grupp, skulle ha funderat kring dessa känslor eller i vart fall 

kunna ge en mer nyanserad och personlig bild än den som A har lämnat.”19 

 

”Vidare har uppgifterna om hans tankar och känslor kring att vara homosexuell i ett 

samhälle där detta är stigmatiserat och förbjudet varit vaga och detaljfattiga.”20  

 

Hur någon kommer till insikt om sin sexuella läggning eller könsidentitet, 

skiljer från person till person.  För vissa är det sedan barnsben en upplevelse 

av självklarhet. För andra sker det först i möte med likasinnade. För en del 

utvecklas insikten genom ett långsiktigt bearbetande; förknippat med positiva 

känslor för en del, i upplevelse av fruktan, stigma och skam för andra. Citaten 

ovan kan tänkas förstås som ett intresse för hur den asylsökande upplevt 

eventuellt utanförskap och stigmatisering. Det framgår emellertid att 

domstolen ser denna typ av utanförskap från gemenskapen som en 

förutsättning, för att komma till insikt om den egna identiteten. Exempelvis 

uttrycker domstolen i det första citatet att det, mot bakgrund av stigmat kring 

och kriminaliseringen av homosexualitet i Bangladesh, inte är trovärdigt att 

den asylsökandes insikt om sin sexuella läggning inte medfört några djupare 

överväganden eller inre processer. Resonemanget visar att insikten om den 

egna identiteten antas åstadkommas, när den sätts i relation till den allmänna 

uppfattningen om identiteten. Därtill att insikten således med nödvändighet 

 
17 Målnummer FST_UM7143-15. 
18 Målnummer FST_UM6226-15. 
19 Målnummer FST_UM7420-15. 
20 Målnummer FST_UM1698-16. 
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antas medföra inre processer. På detta vis blir det tydligt att trovärdigheten 

bedöms utifrån om den asylsökande har upplevt sin identitet som specifik och 

urskiljande från det gemensamma. Även i det andra citatet ges det uttryck för 

antagandet att den asylsökande borde ha reflekterat över sin identitet som 

homosexuell, i termer av att den avviker från den heterosexuella normen. I 

det tredje citatet uttrycks bokstavligen att det kan antas att en person som 

tillhör en stigmatiserad grupp, bör kunna återge en personlig bild av detta. 

Även i det fjärde citatet bedöms trovärdigheten utifrån att den asylsökandes 

haft detaljfattiga tankar och känslor kring att dennas sexuella läggning är 

stigmatiserad. I ytterligare ett fall uttrycks detta beskrivande omdöme mycket 

explicit:  

”Med tanke på den fara för egna säkerheten i Nigeria för homosexuella är det 

anmärkningsvärt att den sexuella läggningen uppges vara ”normaltillstånd” för 

honom.”21  

 

I ovan citat finner domstolen det anmärkningsvärt att den asylsökande, mot 

bakgrund av den allmänna inställningen till homosexuella i landet, finner sin 

sexuella läggning vara ett ”normaltillstånd” för honom. Detta ”för honom” 

ger tydligt uttryck för att den asylsökande självuppfattning om sin identitet, 

antas formas som specifik i relation till värdegemenskapen i hemlandet. En 

alternativ tolkning av domstolen, hade kunnat vara att den asylsökandes är 

trovärdig, då han själv uppger att han finner sin sexuella läggning vara ett 

normaltillstånd för honom. Detta oberoende av vad den allmänna 

uppfattningen i hemlandet är. En annan tolkning av domstolen hade kunnat 

vara att den asylsökande kan finna sin sexuella läggning vara ett 

”normaltillstånd” för honom, även om han är införstådd i att den inte anses 

vara det enligt allmän uppfattning i Nigeria. Domstolens resonemang ger 

dock uttryck för antagandet att den egna identiteten med nödvändighet 

formas, av att den anses avvika från det gemensamma. Detta stöder 

tolkningen att domstolen utgår ifrån den romantiska liberalismens antagande 

att människans identitet härleds till det specifika; till det som skiljer oss från 

varandra, snarare än det universella och gemensamma.  

 

 
21 Målnummer FGO_UM838-15. 
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Antagandet kommer till uttryck i flera andra exempel i materialet. Här i citat 

från en intervju med Michael från Afrika i oktober 2015: 

“What did it do to you, when you noticed you had feelings for a boy, even though it 

is a taboo? – We did a lot together. My brother often hit me, because I like boys.  

 

Let me ask you the question again and explain it better. You said that a relationship 

between two boys is a taboo in your country of origin. I can imagine that it was 

difficult for you to find out you like a boy although this is not customary in your 

country of origin and it is considered wrong by people. Can you tell me what this 

felt like for you?”22 

 

På det vis som utredarens fråga är ställd i det första stycket: ”What did it do 

to you [...]”, ger det uttryck för antagandet att Michael nödvändigtvis har 

drabbats av, att han insåg att han hade känslor för en kille även om det är tabu. 

En alternativ formulering av frågan hade exempelvis kunnat vara om och i så 

fall hur Michael drabbats, när han insåg att han har känslor för en kille: ”Has 

it done anything to you?”. Istället insinueras genom formuleringen att 

Michael måste ha relaterat insikten om sin sexuella läggning till att den är 

tabu, och därtill drabbats av det. Detta är ytterligare ett exempel på antagandet 

att människans identitet härleds till det specifika; till det som avviker från det 

gemensamma. Liknande resonemang förs av Migrationsdomstolen:  

”/…/ Att A på sätt som han uppgett alltid varit övertygad om hur han vill leva och att 

han känt att han har en rätt till det samt att han därmed inte låtit det libanesiska 

samhällets syn på homosexuella ge honom tvivel inför sig själv är därför en 

omständighet som i det här fallet talar emot de åberopade skyddsbehovet [...].”23 

 

Av citatet framkommer att Migrationsdomstolen inte enbart förväntar sig att 

den asylsökande ska ha reflekterat över det libanesiska samhällets syn på 

homosexuella. För att skyddsbehovet ska anses skäligt, antas den asylsökande 

också ha ”låtit det libanesiska samhällets syn på homosexuella ge honom 

tvivel inför sig själv”.24 Detta kan relateras till fallet ovan med den 

asylsökande från Nigeria. Även i detta fall hade en annan tolkning kunnat 

vara, att den asylsökande både kan vara införstådd i det libanesiska samhällets 

syn på homosexuella och inte låta denna allmänna uppfattning styra den egna 

självbilden. Istället finner Migrationsdomstolen att den asylsökandes 

övertygelse om hur han vill leva, är en besynnerlig omständighet. 

 
22 Jensen och Spijkerboer (2013:59). 
23 Målnummer FMA_UM342-16. 
24 Även Malmquist (2016:40) framhåller det problematiskt att skam antas vara nödvändigt för trovärdigheten som 
hbtq+-person: ”UNHCR beskriver hur detta är ett möjligt frågeområde, inget krav för att vara trovärdig som HBTQI-
person. Men, tagna ur sitt sammanhang som det gjorts i den svenska överrättsdomen, ger det en missvisande bild 
av UNHCR:s riktlinjer”. 
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Anmärkningsvärt är också att Migrationsdomstolen bedömer det tala emot 

det åberopade skyddsbehovet, att den asylsökande känt att han har en rätt till 

att leva som han vill. Den asylsökande rättspatos förväntas således helt 

kapitulera inför hemlandets värdegemenskap och självbilden antas formas 

utifrån att den avviker från det gemensamma. Detta stöder tolkningen av 

citatet som ett uttryck för den romantiska liberalismen.  

 

I detta citat frågar utredaren i den rumänska asylprövningen vad den 

asylsökande tänker kring homosexualitet, och om det är en normal relation: 

“Interviewers of the Romanian Office for Immigration asked: ”What do you think 

about homosexuality? Is it a normal relationship or a physical or psychological 

problem?”25 

 

Att den asylsökandes uppfattar sin homosexualitet som normal, torde 

emellertid vara underförstått av utredaren. Det är ju skälet till att personen i 

fråga söker asyl, då denna vill kunna leva som homosexuell. Därför är en 

rimlig tolkning att utredaren är intresserad av den asylsökandes självbild i 

relation till samhällets syn på homosexualitet.26 En tolkning skulle kunna vara 

att detta intresse syftar till att få kännedom om hur den asylsökande uppfattat 

det att vara homosexuell i hemlandet, för att kunna bedöma ett eventuellt 

skyddsbehov. Detta talas dock emot av i vart fall två skäl. För det första, är 

frågan inte formulerad på ett sådant vis, att den fokuserar på den asylsökandes 

upplevelse. Exempelvis hade frågan i så fall kunnat formuleras: ”Påverkas 

dina möjligheter att leva som homosexuell av samhällets syn på 

homosexualitet, och i så fall hur?”. Istället är frågan ställd som att den syftar 

till att fastställa en sakuppgift: om homosexualitet uppfattas som normalt eller 

inte. För det andra, är svaret på den frågan samt på huruvida homosexualitet 

uppfattas som ett fysiskt eller psykiskt problem, ofta känt för beslutsfattare. I 

den landinformation som åberopas som stöd för bedömningen, är den 

asylsökandes hemlands medicinska, politiska och rättsliga kontext central.27 

 
25 Jensen och Spijkerboer (2013:55). 
26 Tolkningen får stöd i att även Jensen och Spijkerboer (2013:55) förstår utredarens fråga som ett sådant intresse: 
“[...] This might illicit a useful narrative about claimants’ personal views of themselves, and the views their society 
held of homosexuality”. Deras tolkning är dock att frågan, beroende på kontext, kan förstås som homofobisk. 
27 Landinformation berör bland annat landets politiska eller sociala omständigheter, säkerhetsläget och situationen 
för de mänskliga rättigheterna, lagstiftningen och tillgången till hälso- och sjukvård. Detta konstaterar också 
”Romanian Office for Immigration” på sin hemsida: http://igi.mai.gov.ro/en/content/information-home (Hämtad 
2020-05-20). 

http://igi.mai.gov.ro/en/content/information-home
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Av dessa skäl är en rimlig tolkning att utredarna ställer frågan, för att de vill 

se hur den asylsökande resonerat kring sin identitet i relation till samhällets 

syn på den som avvikande i relation till det ”normala”. Ytterligare en 

beskrivande dimension i den romantiska liberalismen, är antagandet att det 

bara är i opposition eller motstånd som människan blir fullt medveten om sitt 

sanna jag. Antagandet kommer till uttryck i följande citat:  

”Att få insikt om sin sexuella läggning och samtidigt förstå̊ homosexuellas utsatta 

situation förefaller av A:s beskrivningar inte ha inneburit några större svårigheter 

för honom utan han uppger att han accepterat att han är den han är vilket 

Migrationsdomstolen finner anmärkningsvärt med tanke på synen på homosexuella 

i hans omgivning.”28 
 

”Vid den muntliga förhandlingen har vittnet Stig-Åke Petersson29 uppgett att man inte 

kan utgå ifrån att en homosexuell person som kommer från ett område där denna 

läggning inte år accepterad alltid ifrågasätter sina känslor eller upplever ett stigma och 

ett utanförskap. Om en asylsökande åberopat att han eller hon riskerar förföljelse på 

grund av sexuell läggning, och det i hemlandet varken är socialt accepterat eller lagligt 

med samkönade handlingar eller relationer, anser migrationsdomstolen att det ändå 

är rimligt att förvänta sig att den asylsökande vid något tillfälle ifrågasatt sig själv 

och sin läggning och känt en oro inför framtiden.”30 

 

Att genomgå en process mot självmedvetenhet eller självacceptans, säger 

inget om trovärdigheten i en persons sexuella läggning eller könsidentitet. 

Alla genomgår inte denna typ av processer.31 Inställningen till den egna 

identiteten kan dessutom vara mångbottnad och situationsbunden. För vissa 

kan en sådan situation präglas av känslor som upprymdhet, frigörelse och 

glädje. Detta ibland parallellt med underliggande känslor av skam och oro. I 

Migrationsdomstolens resonemang ovan framkommer emellertid antagandet 

att en utmaning och besvär är en förutsättning för, eller i vart fall en 

ofrånkomlig del i, att komma till insikt om sig själv. Att inte uppleva 

svårigheter vid insikt om den egna identiteten, verkar för domstolen vara en 

bekymmersam omständighet som sänker den asylsökandes trovärdighet. 

Även i den nederländska asylprövningen kommer detta antagande till uttryck. 

Jensen (2018:56) skriver att:  

“it becomes clear from the examined files that the ‘internal struggle’ plays a major 

part in the assessment, and the absence of a struggle or other negative emotion is 

often held against the person concerned. Crying seems to be helping too” 

 
28 Målnummer FMA_UM3720-15. 
29 Stig-Åke Petersson är rådgivare på RFSL. 
30 Målnummer FMA_UM342-16. 
31 Detta konstaterar även Jensen (2018:55): “Asylum seekers often do not understand what a ‘process of awareness 
or self-acceptance’ is, because they have never heard of it and/or because they have not experienced anything like 
that, although the interviewers and decision-makers speak about the process of awareness and the process of self-
acceptance as if it is something actually existing, almost tangible and very obvious, rather than an idea or a concept. 
This is sometimes a cause for peculiar dialogues”. 
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Som tidigare sagt kan insikt ”sitt sanna jag” kan präglas av positiva känslor, 

även för en asylsökande. Exempelvis kan vetskap om andra likasinnade ge en 

känsla av tillhörighet, även om denna tillhörighet inte yttras i den direkta 

omgivningen. Förståelsen för den egna identiteten kan väcka känslor av 

självtillräcklighet och trygghet. Upplevelser av lust och fjärilar i magen kan 

också förekomma, liksom för den heterosexuella. Jensens analys av att intern 

kamp utgör en stor del i utredningen; att en avsaknad av intern kamp eller 

andra negativa känslor kan emellertid hållas emot den sökande; samt att 

asylsökande kan gråta för att öka sina chanser att bedömas trovärdig, stärker 

tolkningen att det är fråga om den romantiska liberalismens antagande att det 

bara är i opposition eller motstånd som människan blir fullt medveten om sitt 

sanna jag. Vidare kan vi se till den nederländska asylprövningens intervju av 

Linda från Afrika 2016: 

”Did you have any difficulty with realizing you were a lesbian? – Personally, I had 

no difficulty with this, because from a very young age I played with girls. But when I 

grew older, it became more difficult. I was in a society in which I couldn’t be honest 

about my feelings. I couldn’t say that I felt more for women than for men.” 

 

Detta fall är något ”mildare” jämfört med tidigare exempel, i avseendet att 

frågan till Linda formulerats så att den är öppen. Exempelvis hade frågan 

kunnat inledas ”what difficulty have you had [...]”, för att insinuera ett 

antagande om att Linda har upplevt en svårighet. Den som gör en mycket 

implicit tolkning kan visserligen hävda, att förekomsten av frågan i citatet i 

sig ger uttryck för ett sådant antagande. Med reservation för en sådan djärv 

slutsats, kan det i vart fall konstateras att frågan ger uttryck för intresse för 

svårigheter i direkt relation till insikt om den egna identiteten. Att utredaren 

bedömer Lindas trovärdighet på basis av huruvida hon upplevt svårigheter, 

får stöd i att hennes ansökan blev avslagen och att Jensen (2018) gör samma 

tolkning.32 Det romantiskt liberala antagandet kommer till uttryck i detta citat: 

“Of a man who has had homosexual contacts for twelve years now, one may expect 

that he can describe more extensively and in more detail how he experiences his 

stated orientation and which process he has gone through in his disclosure. He only 

indicates that he liked having contact with boys and that he liked it when boys touched 

him. When he had sexual contact with a man for the first time, he liked it. The 

statements of the person concerned that he had no difficulty accepting his 

homosexuality and that he only liked it, render insufficient insight into how he 

experienced his orientation and feelings.”33  

 

 
32 Jensen (2018:58) hänvisar till citatet och Linda som ett exempel på personer som inte genomgått en kamp och 
inte bedömts vara trovärdiga.  
33 Jensen (2018:58). 
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Domstolen uttrycker skepsis inför att Arthur från Asien, mot bakgrund av att 

ha haft homosexuella kontakter i 12 år, inte kan beskriva en process mot insikt 

mer utförligt och detaljerat. Att Arthur uttrycker positiva känslor och 

acceptans inför de gånger han haft samröre med en man, finner domstolen 

anmärkningsvärt. Domstolen uttrycker att Arthur ”bara indikerar” på att han 

uppskattat samröre med andra killar. Detta ”bara” ger uttryck för domstolens 

antagande att Arthur ska indikera på andra upplevelser än enbart 

uppskattning. När Arthur hade sex med en man för första gången, gillade han 

det. Detta konstaterar domstolen, som om har Arthurs gillande relevans för 

hans trovärdighet. Även i detta exempel ter sig den asylsökandes trovärdighet 

vara avhängig att denna detaljerat och utförligt kan redogöra för en process 

mot att bli medveten om sitt ”sanna jag”. Domstolen ger också uttryck för att 

en sådan process med nödvändighet är förknippad med svårigheter. Detta 

framkommer exempelvis i domstolens yttrande, att uteblivandet av 

svårigheter i Arthurs insikt om sin identitet, visar på otillräcklig insikt: 

“The person concerned has not gone through an acceptance process, which is 

surprising now that homosexual acts have been criminalised in his country of 

origin. One may expect that he would have had fear of being cast out, of not being 

accepted, fear of the future or fear of his life. None of this has become apparent. It 

appears from his statements that he did not have any doubts. From a person in this 

kind of situation one would expect that he can speak at length, convincingly and 

clearly about the emotions he had experienced then. A progressive line should be 

discernible in this. The person concerned has not been able to do this. From the 

foregoing it becomes clear that the person concerned cannot indicate which emotions 

he experienced during his awareness process and his process of self-acceptance. Of 

someone who is actually gay one would expect that he can indicate which emotions 

he experienced, since this has a profound effect in somebody’s personal life. In this 

respect, the person concerned is not convincing.” 

 

Uttryckligen framgår av citatet, att domstolen finner det förvånande att Arthur 

inte genomgått en process av acceptans eller upplevt rädsla. Visserligen kan 

det för bedömandet av rådande och framtida skyddsskäl vara relevant, att höra 

till den sökandes nuvarande upplevelse av oro och rädsla. Att det är 

domstolens syfte i detta fall talas emot av i vart fall tre omständigheter. För 

det första, skriver domstolen uttryckligen att den rädsla som de intresserar sig 

för, är den som upplevts i dåtid: ”One may expect that he would have had 

[...]”, ”he did not have doubts [...]”, ”the emotions he had experienced then 

[...]”. Detta talar för att domstolen söker fastställa trovärdigheten i den 

asylsökandes identitet, genom att utröna hur han i dåtid hanterat insikten om 

denna - snarare än att utreda den asylsökandes skyddsskäl baserat på 
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nuvarande upplevelser. För det andra, vittnar domstolens resonemang om en 

verklighetsuppfattning av att oro och rädsla är en förutsättning för att bli 

trovärdig i sin identitet. Exempelvis skriver domstolen att någon som faktiskt 

är gay, kan förväntas kunna indikera på sådana känslor. Resonemanget ger 

uttryck för att omständigheten att Arthur inte indikerar på sådana känslor, 

innebär att han inte är trovärdig i hans identitet som gay. Domstolen rentav 

konstaterar detta, i sista meningen i citatet. För det tredje, konstaterar 

domstolen som vore det ett faktum, att sådana känslor har (en annan, mer 

förbehållsam formulering hade kunnat vara ”kan ha”) djupgående effekter i 

någons personliga liv. Opposition och motstånd är således inte främst 

upplevelser i olika situationer enligt domstolen, utan grundläggande och 

avgörande faktorer för legitimiteten i den asylsökandes identitet. 

Tillsammans ger detta stöd för tolkningen att domstolen, liksom den 

romantiskt liberala, uppfattar att trovärdigheten i någons identitet avgörs av 

huruvida självinsikt åstadkommits genom en process präglad av svårighet. 

 

I juni 2015 hålls en kompletterande intervju med Joe från Afrika: 

“Can you describe the feeling when you actually found out that you were attracted to 

boys? – Exactly like how it feels for a woman when she is attracted to a man. That’s 

how I feel. 

 

Can you explain what this feeling is like? – I liked it, and it made me happy. When I 

saw somebody I liked, I was happy. I couldn’t express it then; this is what I mean by 

saying it was very difficult. Even if I wanted, I couldn’t tell it to anyone. […] 

 

Do I understand you correctly, that at the moment you actually realized it, you had a 

happy and pleasant feeling? – Yes. 

 

Did you have any other feelings at that moment? – Nothing else, except the pain I felt 

that I couldn’t make it public.  

 

You were twenty when you found out you were attracted to men. How did you deal 

with this? – I did everything in secret, because I couldn’t make it public.  

 

How did you deal with this emotionally? – I liked it in my body. All my problems have 

to do with how other people feel about it.  

 

Have you gone through a process of self-acceptance? – I have accepted that I am like this.  

 

Let me repeat my question (with additional explanation). – No, I have never gone 

through a process like that.”34 

 

 

 
34 Jensen (2018:58–59). 
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Utredaren förefaller inte godta att Joe hade en positiv upplevelse, av att 

komma till insikt om sin sexuella läggning. Istället återupprepar och 

omformulerar utredaren frågan, på ett vis som vittnar om att det förväntas 

något annat än positiva upplevelser35. Exempelvis frågar utredaren om denna 

förstått rätt, att Joe hade positiva känslor när han kom till insikt om att han 

var attraherad till killar. När Joe svarar ja, frågar utredaren om Joe inte 

upplevde andra känslor vid stunden, som om vore de positiva känslorna inte 

nog. Joe svarar nej. Utredaren frågar kort därefter igen, hur Joe emotionellt 

hanterade insikten om sin sexuella läggning. Tillslut frågar utredaren om Joe 

genomgått en process av självacceptans. Joe uppger att han har accepterat den 

han är. Utredaren ber att få återupprepa frågan, och utvecklar innebörden av 

en process mot självacceptans. Joe svarar att en sådan process har han inte 

genomgått. Av utdraget kan alltså avläsas att utredaren inte finner det 

tillfredställande att Joe varken upplevt negativa känslor när han kommit till 

insikt om sin identitet, eller genomgått en process mot självacceptans.36 Detta 

vittnar om den romantiska liberalismens beskrivande omdöme, att vi bara i 

opposition och motstånd blir fullt medvetna om vårt sanna jag.  

 

Ytterligare en iakttagelse i materialet stärker hypotesen att en underliggande 

ideologi, snarare än främst krass kunskapsbrist, präglar asylprövningen: 

“Although there does not need to be a struggle with self-acceptance, this does not apply 

at all to the individual involved here. To the question about a struggle he answers: 

‘No, I didn’t have a struggle with it. I have just remained who I was.”37 

 

I citatet framgår att beslutsfattaren visar att denna besitter kunskap, men 

sedermera motsäger kunskapen med alternativa utsagor. Domstolen inleder 

med att framhålla kunskap om att en kamp med att acceptera sig själv på intet 

vis är erforderlig. Kort därefter konstaterar domstolen dock att en sådan kamp 

trots detta inte alls varit aktuell för den asylsökande i fråga. Att domstolen 

motsäger den kunskap som nyss åberopats, talar för att bedömningen präglas 

av en ideologisk uppfattning om vad som är erforderligt, vilken ges 

överordnad betydelse.  

 
35 Denna tolkning stöds av att Jensen (2018:58) hänvisar till citatet som ett exempel på personer som inte 
genomgått en kamp och därför inte bedömts vara trovärdiga. 
36 Joes ansökan avslogs, sedan domstolen inte fann honom trovärdig. 
37 Jensen (2018:58). 
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Liksom tidigare utdrag, visar ger citatet också stöd för förekomsten av den 

romantiska liberalismens beskrivande omdöme att det bara är i opposition och 

motstånd som människan kan hitta sitt ”sanna jag”. Detta eftersom att Frank 

bedömdes vara icke-trovärdig och sedermera fick sin asylansökan avslagen. 

Ett liknande exempel på när kunskap åberopas men sedan motsägs, är ett 

tidigare citerat yttrande från Migrationsdomstolen: 

”Vid den muntliga förhandlingen har vittnet Stig-Åke Petersson uppgett att man 

inte kan utgå ifrån att en homosexuell person som kommer från ett område där 

denna läggning inte år accepterad alltid ifrågasätter sina känslor eller upplever 

ett stigma och ett utanförskap. Om en asylsökande åberopat att han eller hon riskerar 

förföljelse på grund av sexuell läggning, och det i hemlandet varken är socialt accepterat 

eller lagligt med samkönade handlingar eller relationer, anser migrationsdomstolen 

att det ändå är rimligt att förvänta sig att den asylsökande vid något tillfälle 

ifrågasatt sig själv och sin läggning och känt en oro inför framtiden.”38 

 

Först påtalar Migrationsdomstolen den kunskap som Stig-Åke Petersson, 

tillika rådgivare på RFSL, framfört i sitt vittnesmål. Därefter förkastas denna 

kunskap till fördel för Migrationsdomstolens uppfattning om att det ändå är 

rimligt att förvänta sig att den asylsökande vid något tillfälle ifrågasatt sig 

själv och sin läggning. Några särskilda belägg för att det är en rimlig 

förväntan presenteras inte. Denna tendens får stöd av Jensens (2018:49–50) 

iakttagelse i den nederländska trovärdighetsbedömningen: 

“The credibility of a stated sexual orientation is not supposed to be assessed on the 

basis of appearance, but sometimes appearance plays a part. In the file of an asylum 

seeker, for instance, it says that given his life and statements it is credible that he is 

bisexual but that, although appearance is actually not used as an assessment 

criterion, you can also tell from his appearance and attitude”   

 

Av citatet framgår att utredaren först konstaterar att utseende inte är ett 

tillämpbart bedömningskriterium. Trots detta, tillägger utredaren, kan den 

asylsökandes bisexuella läggning avläsas utifrån dennas utseende och attityd. 

Utredaren konstaterar alltså först att denna är införstådd i att utseende inte är 

ett aktuellt bedömningskriterium, för att sedan förkasta detta vetande till 

fördel för en motstridande uppfattning. Även i Tschalaer (2019:8) återfinns 

tendensen i fråga: 

“Although the Court of Justice of the EU has established in 2014 that questions about 

the asylum applicant’s sex life were not permissible, gay, lesbian, trans, and intersex 

asylum applicants are often expected to be able to mobilize painful and for some 

shameful memories in regard to their desires and sexual activities.”39 

 
38 Målnummer FMA_UM342-16. 
39 Som stöd för detta hänvisar Tschalaer (2019:8) till en EU-finansierad studie av hbtq+-asyl i Tyskland. Studien 
resulterade ibland annat en rapport, som visar att frågor till asylsökande om bland annat sexuella positioner och 
erfarenheter av analsex är vanliga (Held, Nina/ Rainbow Refugees Cologne-Support Group e.V./ Aidshilfe Düsseldorf, 
You’re Welcome – Mashallah Düsseldorf/ Kölner Flüchtlingsrat e.V./ Rubicon e.V. Baraka/ Projekt Geflüchtete 
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Trots att EU-domstolen 2014 inrättat att frågor om den asylsökandes sexliv 

inte är tillåtet, vilket får anses vara en uppsträckning från en tungviktig aktör 

i sammanhanget, förväntas asylsökande att dela med sig av deras eventuella 

sexuella begär eller aktiviteter. Detta är alltså ytterligare ett exempel som ger 

stöd för tolkningen att beslutsfattare åsidosätter kunskap till fördel för en 

motstridande uppfattning, som kan härledas till ideologiska omdömen. 

 

Ytterligare ett av den romantiska liberalismens beskrivande omdömen, är att 

autencitet och att vara sann mot sig själv, innebär att vara naturlig och ”icke-

reflekterande”. Som tidigare påtalat bedöms ibland trovärdigheten i den 

asylsökandes sexuella läggning eller könsidentitet, utifrån dennas utseende. 

Detta trots att utseende inte är ett giltigt bedömningskriterium. Samtidigt 

framkommer att det, för att beslutsfattare ska finna den asylsökandes identitet 

autentisk, inte får framstå som att asylsökande har reflekterat över uttrycket:  

“For them [decision-makers] it’s usually like this: You’re not gay enough, so you are 

not gay, or, you are gayer than the standard, so you are faking it and you’re not being 

gay. I wore make-up on the day of my interview and presented a certain gender 

expression which could have played against me. He [the decision-maker] could easily 

have said; You could not be wearing make-up at 10 in the morning, so you are not 

being yourself and this is fake and you just like doing it for the sake of the interview 

and you are not that [gender nonbinary].” 40 

 

“Another gender non-binary friend, Walid remembers, wore make-up and a dress for 

the asylum interview and got rejected because their appearance was deemed as 

not credible.”41 

 

Av citaten ovan framgår att beslutsfattare lägger vikt vid huruvida den 

asylsökandes estetiska uttryck är naturligt eller tillgjort. Denna bedömning 

har sedan bäring för om domstolen finner den asylsökandes identitet vara 

autentisk eller inte. Exempelvis framkommer av citaten ovan att den 

asylsökande vid en intervju bar smink och gav uttryck för en särskild 

könsidentitet. Beslutsfattare avfärdade då trovärdigheten i den asylsökandes 

könsidentitet, på grund av att hans estetiska uttryck ansågs tillgjort för 

intervjuns skull; det vill säga att den asylsökande skulle ha reflekterat över 

uttrycket för ett särskilt syfte.  

 

 
Queere Jugendliche/ Fachstelle Queere Jugend NRW/ Schwules Netzwerk NRW, ‘Projektbericht: Erfahrungen 
ETHNIC AND RACIAL STUDIES 15 mit der Anhörung von LSBTIQ* Geflüchteten’, September 2018).  
Elektronisk länk: https://schwules-netzwerk.de/wp-content/uploads/2018/10/Projektbericht-zurAnh%C3%B6rung-
von-LSBTIQ-Gefl%C3%BCchteten.pdf (hämtad 2020-05-07). 
40 Ur Tschalaers (2019:8) intervju med Rzouga Selmi i Heidelberg, Tyskland den 15 januari 2019. 
41 Ur Tschalaers (2019:8) intervju med Walid Berrich i Dresden, Tyskland den 19 januari 2019. 

https://schwules-netzwerk.de/wp-content/uploads/2018/10/Projektbericht-zur-Anh%C3%B6rung-von-LSBTIQ-Gefl%C3%BCchteten.pdf
https://schwules-netzwerk.de/wp-content/uploads/2018/10/Projektbericht-zur-Anh%C3%B6rung-von-LSBTIQ-Gefl%C3%BCchteten.pdf
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Av detta framgår att utredaren ser ett förhållande mellan ett oreflekterat, 

naturligt uttryck och huruvida den asylsökandes identitet är autentiskt. 

Ytterligare ett fall i en tysk förvaltningsdomstol 2016 ger stöd för detta 

antagande: 

“In fact, seven out of forty study participants claim that their asylum cases have been 

rejected because they did not “look” gay or trans. An administrative court case from 

2016 confirms such findings. There, the judge rejected a young Iranian’s asylum appeal 

because his homosexuality was deemed not credible. The decision states that the 

asylum applicants lacked a credible gay/queer appearance (the claimant was 

wearing nail polish and make-up in court). For the judge, the use of make-up and 

nail polish seem exaggerated and thus not credible.” 42 

 

Domstolen anför ordagrant att på grund av att den asylsökandes bärande av 

smink och nagellack verkar överdrivet, anses inte identiteten som 

homosexuell vara trovärdig. Detta stärker tolkningen att det är fråga om den 

romantiska liberalismens beskrivande omdöme att autencitet är att vara 

naturlig, spontan och icke-reflekterande.   

 

I materialet framkommer också att utredare intresserar sig för den 

asylsökandes eventuella samröre med hbtq+-verksamheter. Utredare i bland 

annat Belgien, Storbritannien, Frankrike, Cypern, Nederländerna, Tyskland 

och Irland ger uttryck för en förväntan om att asylsökande ska ha särskild 

sakkunskap om kreativa ”hbtq+-uttryck”. Exempelvis framkommer att 

utredare har utfrågningar av den asylsökande om populära ”kändisar”, 

böcker, magasin och sammanhang relaterade till hbtq+: 

“In the United Kingdom, the First-Tier Tribunal could not accept that a Ugandan 

lesbian woman was not more familiar with lesbian books and magazines. 

Comparable examples are reported from France and the Netherlands.”43 

 

I ett cypriotiskt fall framkommer ett liknande intresse: 

“Questions are often asked with respect to familiarity with gay scenes in the country 

of origin and in the country of refuge. Although some authorities state that these types 

of questions are only asked as a means of extra proof, people are frequently refused 

asylum when they do not know the correct answers. In Cyprus, declarations of 

LGBTI organisations and membership of LGBTI social networking sites are taken 

into account.”44 

 

“In Cyprus, a gay applicant was asked if he was a member of any gay social network 

site. When he answered positively, he was requested to give his personal password 

in order to check this statement. This overly intrusive question gives the impression 

that the asylum authorities want to know not just whether he was a member of a gay 

network site, but what sexual activities he engaged in on that site.”45 

 

 
42 Målnummer 3 K 314.15 A från Gerichtsentscheidungen Berlin / Brandenburg den 7 september 2016. 
43 Immigration and Asylum Chamber 30 January 2011, BN (Uganda) i Jensen & Spijkerboer (2013:57). 
44 Jensen och Spijkerboer (2013:53). 
45 Jensen och Spijkerboer (2013:55). 
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Av citatet ovan framgår att asylsökande nekas asyl om de svarar fel på frågor 

om hbtq+-sammankomster. Vidare framkommer att engagemang i ett hbtq+-

forum är så relevant för den cypriotiska trovärdighetsbedömningen, att en 

asylsökande ombads uppge sitt personliga lösenord till ett sådant forum. Detta 

i syfte att kontrollera giltigheten i hans påstående om medlemskap. Intresset 

kommer till uttryck också i ett fall från Storbritannien: 

“In the United Kingdom, evidence of witnesses and declarations of LGBTI 

organisations, who have worked closely with the asylum seeker, such as the UK 

Lesbian and Gay Immigratrion Group, are taken into consideration. Membership of 

LGBTI organisations can also be submitted [...].”46  

 

Av citatet framgår att medlemskap och vittnesmål från hbtq+-organisationer 

som haft samröre med den asylsökande, tas i beaktande. Även i Tyskland är 

den asylsökandes samröre med hbtq+-verksamheter av intresse:  

“Danijel Ćubelić, LGBTQI+ commissioner at the Office for Equal Opportunities at the 

city of Heidelberg, confirms such observation. According to him, the asylum seeker’s 

class and education background combined with their access to local queer and gay 

refugee organizations in Germany is instrumental for a successful asylum claim.”47  

 

Enligt citatet ovan är engagemang i lokala hbtq+-organisationer 

instrumentellt för att beviljas asyl, enligt en hbtq+-kommissionär. Intresset 

för den asylsökandes samröre med hbtq+-verksamheter framkommer också i 

Tschalaer (2019): 

“Like Rzouga, the other LGBTQI+ refugees I interviewed who made successful 

asylum claims were assigned male at birth, well-educated, and they all came from an 

activist background.”48  

 

I citatet konstateras att de hbtq+-flyktingar som beviljats asyl och som 

Tschalaer (2019) intervjuat, alla kommer från en bakgrund av aktivism. 

Citaten ger uttryck för uppfattningen att den asylsökande ska ha en bakgrund 

som aktivist eller politiskt engagerad för hbtq+-rättigheter.  

 

Att det i trovärdighetsbedömningar tillmäts stor vikt att den asylsökandes haft 

samröre med hbtq+-verksamheter, vilket citaten ovan från olika länders 

asylprövning visar, är problematiskt. Detta eftersom det är vanligt 

förekommande att hbtq+-aktivister hotas, tvingas fly utomlands eller i värsta 

fall gå under jord för att undgå att bli mördade, eftersom hbtq+ uppfattas 

 
46 Jensen och Spijkerboer (2013:53–54). 
47 Ur Tschalaers (2019:7) intervju med Danijel Ćubelić i Heidelberg, Tyskland den 15 januari 2019. 
48 Ur Tschalaers (2019:7) intervju med Rzouga Selmi i Heidelberg, Tyskland den 15 januari 2019. 
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provokativt. Därför undviker många hbtq+-personer att ingå i politiska 

sammanhang, på grund av rädsla. En tolkning skulle kunna vara att frågorna, 

mot bakgrund av dessa omständigheter, ställs i syfte att utreda om det 

föreligger risk för förföljelse. Formuleringarna av frågorna vittnar dock om 

att det inte är syftet. De berör varken den asylsökandes eventuella fruktan 

inför, eller utsatthet i samband med, politiska eller kreativa evenemang. 

Istället ter sig frågorna uteslutande syfta till att fastställa om den asylsökande 

engagerat sig i eller har de rätta svaren om sådana engagemang, utan några 

betänkligheter kring den asylsökandes eventuella utsatthet. Av denna 

anledning är det en befogad tolkning att citaten ger uttryck för några av den 

romantiska liberalismen beskrivande omdömen. Dessa anger att politiska 

arrangemang dels är tillfälliga utgångspunkter för det kreativa egots 

romantiska produktivitet. Därtill en möjlighet för egot att uttrycka sig själv 

på ett provokativt vis. Den offentliga sfären anses dessutom vara en arena för 

heroisk och martyrliknande självvisning.49 Detta framkommer också av vad 

en asylsökande i Tyskland berättar:  

“The sexual part of it [asylum interview] and your affiliation with organizations and 

groups and circles is – it’s a big part of how credible you are as a gay person […] 

So the perfect profile will be gay enough for their standards. That is someone who is 

in a gay organization here and used to be in gay organizations in their home 

country.”50 

 

I citatet framgår att det inte är den asylsökandes eventuella upplevelser av 

utsatthet som utredaren intresserar sig för, utan endast för huruvida den 

asylsökande haft samröre med en organisation - som om skulle det vittna om 

trovärdighet. Citatet visar dessutom att utredaren är av uppfattningen att den 

asylsökandes eventuella engagemang i organisationer ger riktning för i vilken 

utsträckning den asylsökande är trovärdig som homosexuell. Detta framgår 

dels uttryckligen i meningen ”it’s a big part of how credible you are as a gay 

person […]”. Därtill i att vara “gay enough” enligt utredarnas standard, 

 
49 Denna tolkning stöds av beskrivningar av att denna heroiska och martyrliknande självvisning tar sig i uttryck just i 
aktiva ställningstaganden och fokus på motiv snarare än konsekvenser: Berlin var “highly aware that the retreat to 
the inner citadel can take the romantic form of ‘the worship of the heroic martyr, the lonely thinker or artist’, who 
must turn his back to this vulgar world in order to be truly free” (1997:242; 2001:36–37 i Gustavsson 2014:70). 
Gustavsson (2014:117,119) skriver om den romantiska liberalismen att “our most important duty in this view is to 
ourselves, to display what we authentically think and feel – sometimes, it seems, even at the cost of martyrdom” 
samt att “the truly heroic individual, finally, does not only express her authentic self. She also does so at whichever 
cost: fearlessly, relentlessly, even in the face of martyrdom. Motive, in other words, counts more than consequences, 
in this romantic tradition”. När Gustavsson (2014:124) identifierar inslag av den romantiska liberalismen i 
Jyllandspostens chefredaktör Rose Flemmings argumentation, motiverar hon: “his hero is not the reflective 
philosopher, but the creative artist, ready to face martyrdom rather than to compromise his integrity”. 
50 Ur Tschalaers (2019:6–7) intervju med Rzouga Selmi i Heidelberg, Tyskland den 15 januari 2019. 
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innebär att ingå i en ”gay organization”. I citatet framgår också att utredaren 

är intresserad av den asylsökandes engagemang både i mottagarlandet och i 

hemlandet (som troligen är en riskmiljö sedan den asylsökande flytt därifrån). 

Detta talar för att utredaren fäster vikt vid om den asylsökande riskfyllt 

utlämnat sig på det vis som medlemskap i en hbtq+-organisation innebär i 

utsatta miljöer, vilket ger stöd för tolkningen att det är fråga om det romantiskt 

liberala omdömet att den offentliga sfären är en arena för heroisk och 

martyrliknande självvisning. Omdömet i fråga framkommer tydligt även i ett 

irländskt fall: 

“In the case of a gay Ugandan male, an Irish decision maker stated ‘it was put to the 

applicant that his knowledge of homosexual meeting points, websites, clubs or was 

very limited’, to which he replied that he did not want to campaign for the rights of 

homosexuals, he was happy with [his partner] and did not need to include other people 

or find out how they lived. The applicant is a well educated person and it is not credible 

that as an alleged homosexual man he would show such little interest or knowledge 

in matters that affect him. This casts doubt upon the credibility of the applicant.”51 

 

Av citatet ovan framgår att beslutsfattaren konstaterat för den asylsökande att 

hans kännedom om homosexuella träffpunkter, hemsidor, klubbar eller 

samlingar som motsätter sig homosexualitet är mycket begränsad. Detta 

vittnar om att beslutsfattaren finner sådan kännedom vara relevant för 

trovärdighetsbedömningen. Den asylsökande svarar att han inte är intresserad 

av att bedriva kampanj för homosexuellas rättigheter. Han uppger att han är 

lycklig med sin partner och inte har för avsikt att beblanda sig i andras 

livssituation. Sedan den asylsökande är välutbildad, finner beslutsfattaren att 

det inte är trovärdigt att en homosexuell man visar så lite intresse för ämnen 

som påverkar honom. Detta som om vore hemsidor och klubbar intressen som 

en homosexuell person med nödvändighet har. Politiskt och kulturellt 

engagemang är således inte främst fråga om ett valfritt deltagande, utan en 

för trovärdigheten nödvändig sysselsättning för det kreativa egots romantiska 

produktivitet.  

 

 

 

 

 
51 Refugee Applications Commissioner, 2009. Refererat i Jansen och Spijkerboer (2013:201). 
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I ytterligare exempel framgår att utredare verkar anta att det i hbtq+-

sammanhang går att identifiera hbtq+-personer utifrån deras beteende. Därtill 

att en hbtq+-person i egenskap av sin identitet, har ett särskilt uttryck eller 

särskild sakkunskap: 

“Questions asked in Belgium on gay life in the country of origin include: Do you know 

popular stars with the reputation of being LGBT in your country of origin? How 

can you recognise another gay person on his conduct? Where do LGBTs meet in 

the city? Are there cruising places? Where did you go to negotiate same-sex sexual 

desires?”52 

 

En tolkning skulle kunna vara att detta ger uttryck för att beslutsfattare har 

stereotyper av hbtq+-personer.53 Det är inte otänkbart. Flera omständigheter 

talar dock för att romantiskt liberala ideal kan utgöra en grund för sådana 

stereotyper. Exempelvis frågar utredaren hur den asylsökande kan identifiera 

en annan homosexuell person utifrån dennas beteende. Formuleringen ”hur” 

(en alternativ, mer förbehållsam formulering är om) visar att utredaren rentav 

antar att människor uttrycker deras identitet på ett så originellt och 

utmärkande vis, att de kan identifieras med blotta ögat. Därtill frågar 

utredaren om den asylsökande känner till populära “kändisar” som har ryktet 

att vara hbtq+-personer. Varför kännedom om populära ”kändisar” har 

relevans för den asylsökandes skyddsbehov, framgår inte. En tolkning är att 

domstolen finner att sådan kännedom är erforderlig för att vara en trovärdig 

hbtq+-person. Eftersom individens kreativa produktivitet enligt ett sådant 

resonemang anses ha bäring för trovärdigheten för den egna identiteten, är en 

rimlig tolkning att det är fråga om den romantiska liberalismens beskrivande 

omdöme om det kreativa egots produktivitet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
52 Jensen och Spijkerboer (2013:57). 
53 Exempelvis tolkar Jensen och Spijkerboer (2013:57) citatet så: “In many cases, credibility findings were closely 
related to assumptions on the part of the interviewer or the decision maker as to how a ‘true’ lesbian, gay, bisexual, 
trans or intersex person behaves, or about what LGBTI people know”. 
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5.1.1 Sammanfattning av beskrivande dimension 

 

I analysen av den beskrivande dimensionen har stöd visats för en förekomst 

av en majoritet av den romantiska liberalismens beskrivande omdömen. Ett 

omdöme är att människans identitet härleds till det specifika som skiljer oss 

från varandra, snarare än det gemensamma. Detta kommer till uttryck i 

antaganden om att insikt om den egna identiteten kan åstadkommas; endast 

eller främst, när den sätts i relation till den allmänna uppfattningen. Flera 

exempel visar att trovärdigheten i den asylsökandes identitet bedöms utifrån 

om den asylsökande relaterat till sin egen identitet som avvikande. Omdömet 

att det bara är i opposition och motstånd som vi blir fullt medvetna om vårt 

sanna jag, kommer också till uttryck i materialet. Detta då beslutsfattare 

finner att utmaning och besvär är en förutsättning för, eller i vart fall en 

ofrånkomlig del i, att komma till insikt om sig själv. Flera exempel visar att 

beslutsfattare finner det vara en trovärdighetssänkande omständighet, att en 

asylsökande inte upplevt svårigheter vid insikt om den egna identiteten. 

Analysen ger stöd för förekomsten av omdömet att autencitet är att vara sann 

mot sig själv; naturlig, spontan och ”icke-reflekterande”. Detta då 

beslutsfattare finner att den asylsökandes trovärdighet sänks, på grund av att 

dennas uttryck uppfattas tillgjort och reflekterat. Slutligen har det i analysen 

frambringats stöd för att beslutsfattare finner politiska arrangemang vara 

tillfälliga utgångspunkter för det kreativa egots romantiska produktivitet, och 

en möjlighet för egot att uttrycka sig själv på ett provokativt vis. Detta 

uttrycks i förväntningar om att den asylsökande ska ha engagerat sig i kreativa 

ting; såsom magasin och ”kändisar”, och i politiska hbtq+-sammanhang (trots 

att sådant uppfattas som provokativt i flera av de asylsökandes hemländer). I 

analysen har det också framhållits stöd för att beslutsfattare tenderar betrakta 

den offentliga sfären som en arena för heroisk självvisning. Detta kommer till 

uttryck i förväntningar om att den asylsökande ska ha tagit aktiva 

ställningstaganden och haft fokus på motiv snarare än (många gånger 

riskfyllda) konsekvenser. Analysen fann inte något explicit uttryck för två 

beskrivande omdömen.54 Denna omständighet behandlas i avsnitt 6. Resultat.  

 
54 Detta avser omdömena ”genom att inte uttrycka sin sanna natur, begränsar eller till och med skadar människan 
sig själv” respektive ”var individs viktigaste engagemang är dennas samvete”. 
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5.2 Värderande dimension 

 

I materialet framkommer flera exempel på när fokus ägnas åt de sökandes 

sexuella förehavanden.55 Nedan presenteras flera sådana exempel, därefter 

följer en tolkning av dessa: 

 

“Some Irish practitioners reported that homosexual applicants were questioned about 

the number of sexual partners and frequency of sexual relationships.”56  

 

Av detta citat framgår, att det i den irländska asylprövningen förekommer att 

homosexuella asylsökande tillfrågas om antal partners och frekvensen av 

deras sexuella relationer. 

 

 “In Bulgaria questions were reported like: How many partners did you have? Are 

you passive or active in your sexual contacts?”57 

 

Av citatet framgår, att asylsökande i Bulgarien tillfrågas hur många partners 

de haft. Därtill om de är passiva eller aktiva i sexuella kontakter.  

 

“Also in Austria, explicit and degrading questions about sexual positions and the 

number of partners were reported in interrogations at the Federal Asylum Office 

(Bundesasylamt) as well as at the Asylum Court. A young man from Somalia was asked 

in his interrogation at the Bundesasylamt Graz when he had a homosexual encounter 

for the first time [...].”58 

 

Citatet ovan skildrar hur asylsökande i Österrike får explicita frågor om bland 

annat antal partners och om det första homosexuella umgänget. 

 

 “A credible gay person is a person who is super relaxed to speak to them [decision-

maker/translator] about when he had last sex and how it was.” 59 

 

I Tysklands asylprövning ställs frågor om när den asylsökande senast hade 

sex, enligt citatet ovan.  

 

 “In Belgium, questions may be asked such as: When did you first touch private parts, 

when did you engage in tongue kissing, fellatio, coitus?”60 
 

I citatet ovan framgår att det i Belgiens asylprövning ställs frågor om när den 

asylsökande första gången ägnat sig åt sexuell aktivitet.  

 
55 Jensen och Spijkerboer (2013:53) menar att detta ger uttryck för en stereotyp av homosexuella som 
promiskuösa. 
56 Jensen och Spijkerboer (2013:53). 
57 Jensen och Spijkerboer (2013:53). 
58 Jensen och Spijkerboer (2013:55). 
59 Ur Tschalaers (2019:6–7) intervju med Rzouga Selmi i Heidelberg, Tyskland den 15 januari 2019. 
60 Jensen och Spijkerboer (2013:55). 
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“In the United Kingdom, anecdotal evidence includes questioning bordering on the 

pornographic with respect to a lesbian woman, and asking a gay man when he first 

committed “buggery” with his boyfriend [...].”61 
 

 

Även i Storbritannien finns ett intresse för frekvensen av sexuellt umgänge. 

Av citatet ovan framgår också att frågor om bland annat när en homosexuell 

man först hade sexuellt umgänge med sin pojkvän, utgör anekdotiska bevis.  

 

Sexuellt umgänge kan vara relevant för trovärdigheten, exempelvis om den 

asylsökande på eget bevåg berättar hur den upplevt fruktan i anslutning till 

sådan aktivitet. I samtliga citat ovan är fokus emellertid inte på den 

asylsökandes eventuella upplevelse av utsatthet. Istället söker utredare göra 

någon slags beräkning, såsom av den asylsökandes antal sexuella partners, av 

frekvensen av dennas sexuella umgänge eller av tiden för den första eller sista 

sexuella aktiviteten. Homosexuellt umgänge är stigmatiserat och förenat med 

risker i många av de asylsökandes hemländer. Därför är det sannolikt att anta, 

att en upptäckt av sexuell aktivitet mellan två homosexuella personer, kan 

leda till öppen konflikt, hånfull ton och innebära rädsla. Därför är en rimlig 

tolkning att utredares frågor om mängd och frekvens, syftar till att uppskatta 

i vilken utsträckning den asylsökande varit beredd att ta risker, för att uttrycka 

eller leva i enlighet med sin sexuella läggning. Enligt ett sådant resonemang 

har den som haft flera partners eller sexuella umgängen, risken det innebär 

till trots, visat att denna är resolut och sålunda trovärdig i sin sexuella 

identitet. En sådan tolkning ger stöd för förekomsten av den romantiska 

liberalismens värderande omdömen, att [man bör] vara sann mot sig själv, 

vägra kompromissa och stå fast, även om det leder till öppen konflikt eller 

hånfull ton. Därtill, att uttryck av det autentiska jaget ska ske till varje pris, 

obevekligt och utan rädsla. Tolkningen att de asylsökandes risktagande är det 

väsentliga för utredaren, får stöd också stöd av Jensen & Spijkerboer (2013)62. 

Det är emellertid inte upplevelserna i sig som står i fokus såsom frågorna är 

formulerade, utan specifika detaljer om det sexuella. Att det finns ett särskilt 

 
61 Jensen och Spijkerboer (2013:55):“This case has been heared by the Upper Tribunal (Immigration and Asylum 
Chamber) on the 12th of July 2011 with the Senior Immigration Judges finding that the approach of the Immigration 
Judge to his negative fidnings on the appellant’s sexual identity were perverse and allowed the asylum appeal of the 
gay man from Uzbekistan (having applied the HJ/HT guidelines). The UK country expert is awaiting further 
information on whether the case will be reported”. 
62 Om de europeiska ländernas asylprövningar skriver Jensen och Spijkerboer (2013:61): “More generally, the fact 
that behaviour put an applicant at risk is more likely to be a reason to grant asylum than to deny it”.  
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och omotiverat intresse för att beräkna sexuella förehavanden och använda 

det som måttstock, bekräftas av Jensen och Spijkerboer (2013:55):  

“There is also a reported tendency among Belgian decision makers to consider a 

relationship only as relevant for an LGB claim, if it includes (anal or oral) sexual 

activity or to consider the date of the first sexual intercourse as the starting date 

of the relationship, even if the applicant has indicated an earlier date as the beginning 

of a relationship.” 

 

Av citatet ovan framgår belgiska beslutsfattare finner en relation finnas till, 

endast då den inkluderar sexuell aktivitet. Datumet för den första sexuella 

interaktionen räknas, enligt citatet, som startdatum för relationen. Så även då 

den asylsökande uppger ett tidigare startdatum. Av detta kan konstateras att 

beslutsfattare avfärdar allt umgänge som inte är sexuellt som irrelevant för en 

relation. Varför romantiska känslor eller andra fysiska närmanden än de 

sexuella inte skulle ha relevans för en relation, framgår inte. En tolkning är 

att beslutsfattare inte uppfattar sådana känslor och närmanden som tillräckligt 

resoluta och risktagande: Ty att hysa känslor för någon avkräver inte den 

asylsökande att risken till trots manifestera sin identitet. Mot bakgrund av 

detta, kan utredares avfärdande av alla umgängen andra än de sexuella, förstås 

som ett upphöjande av den obeveklighet och oräddhet som sexuellt umgänge 

mellan hbtq+-personer kräver i de asylsökandes hemländer. På samma tema 

kan vi se till den tyska asylprövningen:  

“gay and queer asylum seekers who have internalized the silences around topics of sex 

and sexuality and/or might not have come out at the time of the interview remain 

marginalized.”63 

 

Av citatet ovan framgår att asylsökande i Tyskland som inte ”kommit ut” vid 

tiden för intervjun, marginaliseras. Att ”komma ut”, det vill säga att inför 

någon eller offentligt kungöra sin sexuella läggning, är i många fall förenat 

med stor risk64. Mot bakgrund av dessa risker, kan även marginaliserandet av 

de som inte ”kommit ut” förstås som ett uttryck för den romantiska 

liberalismens värdeomdöme, där de som inte dedikerat, obevekligt och utan 

rädsla manifesterat sin identitet, missgynnas. Vidare är människans viktigaste 

plikt enligt den romantiska liberalismen att inte förråda sig själv, vilket i detta 

 
63 Tschalaer (2019:6). 
64 Jensen och Spijkerboer (2013:33) skriver: “In large parts of the world people still hide their sexual orientation or 
gender identity. They stay ‘in the closet’ (i.e. conceal their sexual orientation or gender identity) because they fear 
harm from others: their family-members, friends, neighbours, society in general or state authorities. The reactions 
to disclosure (‘coming out’) can take the form of abuse, discrimination, forced marriage, torture, rape, murder, etc.”. 
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fall kan förstås som att inte svekfullt utelämna den sexuella identiteten. Detta 

kommer till uttryck också i dessa citat65: 

“Rzouga Selmi, a Tunisian gender non-binary refugee in Germany and queer activist, 

tells me that the successful ‘sexual asylum story’ must reflect an ‘international 

image of the gay’ as ‘flamboyant’ and ‘outspoken’.” 

 

“Rzouga recalls their asylum interview as being ‘unproblematic’ as they have ‘never 

been the kind of person who cannot express themselves, or open up, or really tell the 

story’.  

 

“Moreover, they all have successfully tailored their ‘sexual asylum stories’ to 

institutional expectations around sexuality and gender identity as per the advice from 

queer refugee organizations in Germany.” 

 

“Rzouga’s own ‘sexual story’ resonates with a globalized queer lifestyle that is steeped 

in liberal assumptions around sexual freedom, the right to privacy, and the public 

visibility of love, sex, and affection.” 

 

Personliga sexuella erfarenheter är ett stigmatiserat ämne som för många, 

även icke asylsökande, är förknippat med skam.  I citaten ovan framkommer 

att asylsökande på ett utelämnande och uttrycksfullt vis förväntas tala om sina 

sexuella förehavanden. Varför det anses har relevans för att utreda den 

asylsökandes skyddsbehov, framgår inte. Eftersom sådana förväntningar 

framkommer i sammanhanget av trovärdighetsbedömningar, är det rimligt att 

anta att beslutsfattare finner utelämnande och uttrycksfulla utsagor om 

sexuella förehavanden ha relevans för trovärdigheten. Detta får också stöd i 

citaten, varav ett uttryckligen ger stöd för att det är fråga om liberala ideal:  

”[…] liberal assumptions around sexual freedom […]”. I samma citat framgår 

också att detta liberala ideal innefattar ”publikt synliga uttryck för kärlek, sex 

och tillgivenhet”. Sådan offentlig självhävdelse är ett typiskt romantiskt 

liberalt ideal. Därför är den samlade bedömningen att det är fråga om det 

romantiskt liberala omdömet att en trovärdig, autentisk person förväntas 

uttrycka sig själv till varje pris, obevekligt och utan rädsla.  

 

“In the United Kingdom, an applicant from Pakistan originally applied on the basis of 

being a lesbian and then later made a fresh claim as a trans man, which was denied by 

the UK Home Office with respect to disbelief regarding the trans identity. It took 

over a year for the UK Home Office to refer to the applicant as ‘him´ instead of ‘her’.”66   
 

Omdömet kommer till uttryck även i citatet ovan. Av det framgår att den 

asylsökande ursprungligen ansökt som lesbisk, men sedan gjort ett nytt 

anspråk som transman, vilket inrikesministeriet avslog.  

 
65 Tschalaer (2019:6,7). 
66 AB (Pakistan) (unreported, 2009) Administrative Court. 



 

 51 

Jensen och Spijkerboer (2013:51) har ingen närmre tolkning av detta fall, 

annat än att avslåendet eventuellt beror på att transpersoner annars åberopar 

medicinska utlåtanden. Denna tolkning är till viss del tillfredsställande, då 

den ger en möjlig förklaring till avslaget. Att det tar ett år innan landets 

inrikesministerium tilltalar den asylsökande som ”han” istället för ”hon”, 

talar emellertid för att inte bara skyddsbehovet (som ju är vad som ska 

bedömas) avfärdas, utan också den asylsökandes transidentitet. För 

inrikesministeriet att erkänna, eller i vart fall av artighetsskäl tilltala den 

asylsökande i enlighet med, transidentiteten hade varken krävt ett medicinskt 

utlåtande eller ett beviljande av asyl. Att ministeriet så inte gör, kan förstås 

vara på grund av att den asylsökande inte till en början uttryckt att denna är 

transman. Det stöder tolkningen, att det är fråga om den romantiska 

liberalismens värderande omdöme, att dedikation är och bör vara ett centralt 

ideal för individen. Citatet tangerar också att ge uttryck för värdeomdömet att 

hyckleri eller feghet är den största synden. Detta eftersom det av citatet 

framgår ordagrant att det är den asylsökandes identitet som transperson, 

snarare än dennas skyddsbehov, som inte anses vara trovärdig: ”disbelief 

regarding the trans identity”. Den asylsökandes trovärdighet som transman 

sänks alltså av den besvärande omständigheten att denna ”farit med 

osanning” och inte inledningsvis presenterat sig så.67 Om den asylsökande 

varit trovärdig som transman, ter sig domstolen likt den romantiskt liberala 

resonera, hade han inte hycklat eller agerat fegt, utan uttryckt sitt autentiska 

jag till varje pris; obevekligt och utan rädsla.  

 

Jensen och Spijkerboer (2013:58–59) framhåller en rad exempel på att flera 

av EU:s medlemsstater, bedömer att giftermål och barn är oförenligt med att 

vara hbtq+-person. Detta trots giftermål eller att skaffa barn för asylsökande 

många gånger inte varit en fråga om valfrihet, utan skett under tvång eller för 

att undgå att stigmatiseras.  

 

 
67 Vilket förövrigt inte är ovanligt att asylsökande gör. Jensen & Spijkerboer (2013:54) ser detta som en fråga om 
intervjuteknik: ”People may relate to themselves in ways which are unfamiliar to the interviewer, or they may have 
difficulties in putting into words how they see themselves. They may be hesitant to disclose their sexual orientation 
or gender identity, or may be in the process of figuring out how they see themselves. If asylum interviewers give 
applicants a sufficient ‘safe space’ to tell their story, this is most likely to lead to statements which are useful in the 
context of refugee status determination”. 
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Ett exempel är ett österrikiskt fall:  

“In an Austrian case an Iranian was not believed to be gay, because he brought 

inaccurate evidence from an Iranian court and he was married. His social worker 

confirmed that he is gay and for that reason he had problems with other asylum seekers 

in his accommodation, but the first instance asylum authority also did not find the 

applicant credible. After he brought in more witnesses (among them a male sex-partner) 

the court, in appeal, finally believed that he was gay. He received refugee status.”68  

 

Av citatet framgår att en asylsökande från Iran inledningsvis inte blev betrodd 

som homosexuell. Detta bland annat med hänvisning till att han var gift (med 

en kvinna, detta framgår av sammanhanget i ursprungsmaterialet). Inte förrän 

vittnesmål inhämtats från bland andra manliga sexpartners, anses mannens 

sexuella läggning vara trovärdig. Även i den cypriotiska asylprövningen 

återfinns denna tendens:  

”In the case of a lesbian applicant in Cyprus the fact that she had two previous 

marriages was considered reason not to believe her sexual orientation, even though 

she had claimed that both marriages were forced and that the first was not 

consummated, which led to it being annulled, and the second was forcefully 

consummated and also ended in divorce.”69 

 

Citatet ovan skildrar hur en lesbisk asylsökande ansågs vara icke-trovärdig i 

sin sexuella läggning, på grund av att hon hade två tidigare giftermål. Detta 

trots att hon hävdat att dessa genomfördes under tvång. Även i Spanien och 

Nederländerna kommer detta till uttryck: 

 “In Spain a lesbian was refused because she had a baby in Algeria.”70 

 

“It is strange that a man who previously had a homosexual relationship for four 

years, marries a woman without objections.”71 

 

Citaten visar att barn och giftermål inte verkar vara förenligt med att vara 

hbtq+-person i Spanien respektive Nederländerna. Ytterligare citat är från 

Ungerns motsvarighet till Migrationsverket, respektive asylprövningen i 

Bulgarien:  

“A lesbian applicant was married and had a child, born after she had recognized her 

lesbian orientation. The Office of Immigration and Nationality declared that she would 

not have lived together and married a man, had she been a lesbian.”72 

 
“In Bulgaria, according to the country expert, anyone falling out of the stereotypes for 

LGBs is considered as not credible. Marriage and children are believed to be one of 

the main indicators for the assessment of the sexual orientation of a person. There 

was a case of a bisexual man from Lebanon being rejected because he had a wife and 

children.”73 

 
68 Asylgerichtshof (Asylum Court) 17 February 2009, E2 255.708-2/2008. 
69 Jensen och Spijkerboer (2013:58). 
70 Jensen och Spijkerboer (2013:58). 
71 Decision IND 28 January 2011, Burundi, nr. 0607-27-04150. 
72 Jensen och Spijkerboer (2013:58). 
73 Jensen och Spijkerboer (2013:59). 
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På samma tema kan vi se till ett maltesiskt fall: 

“The submissions wholly dismissed the applicant’s claims regarding his homosexuality 

on the basis that the applicant’s credibility was irreparably damaged by the 

marriage of convenience.” 74 

 

Citatet ovan avser en libysk medborgare som var i en stadig relation med en 

maltesisk man. När hans familj i Libyen upptäckte hans homosexualitet 

hotades han och beordrades att lämna Libyen. Han åkte till Malta och ingick 

ett konvenansäktenskap med en maltesisk kvinna. Hans ansökan blev 

avslagen med hänvisning till äktenskapet. Av citatet framgår att beslutsfattare 

inte finner den asylsökande trovärdig som homosexuell, på grund av att han 

har ingått giftermål. Detta trots vetskapen om att det förekommer att sådant 

åstadkoms genom tvång, eller för att undgå att bli utsatt.  

 

Att det är fråga om uttryck för den romantiska liberalismen, stöds av flera 

omständigheter. För det första hade en alternativ tolkning kunnat vara att 

giftermålet med kvinnan ger domstolen tvivel, inför om den asylsökande har 

romantiska känslor för kvinnan han gift sig med, och därför inte är trovärdig 

som homosexuell. Detta talas dock emot av att det är känt för beslutsfattarna, 

att giftermålet med kvinnan är fråga om ett konvenansäktenskap. Dels blev 

det känt för myndigheterna då den asylsökandes familj anmälde honom till 

polisen för att han använde konvenansäktenskapet som täckmantel för hans 

homosexualitet; därtill befäster beslutsfattarna i citatet, att det är fråga om ett 

konvenansäktenskap och att detta dessutom är anledningen till att ansökan 

avslås.  

 

Detsamma gäller i det cypriotiska fallet då en lesbisk asylsökande ansågs vara 

icke-trovärdig på grund av att hon hade två tidigare giftermål. Detta trots att 

hon framhållit att dessa genomfördes under tvång. Därför står det klart att 

beslutsfattare känner till att giftermålen varit av tvingande, rationella skäl 

snarare än kärleksorienterade sådana. Detta motiverar att eventuellt huvudbry 

kring mannens relation med kvinnan respektive kvinnans relation med 

mannen, inte är ett skäl till att ansökan avslås.  

 

 
74 W. El-H vs Principal Immigration Officer (First Hall, Civil Court), initiated on 29th of July 2008. 
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Istället är en rimlig tolkning att giftermålet i sig anses vara en besvärande 

omständighet, eftersom det av domstolen uppfattas som att den asylsökande 

anpassat sig till och underkastat sig rådande moraliska värden (att ingå ett 

heterosexuellt äktenskap). Detta finner domstolen, enligt tolkningen, visa att 

den asylsökande inte agerat tillräckligt resolut till gagn för den homosexuella 

identiteten. Därför kan detta förstås som uttryck för den romantiska 

liberalismens upphöjande av den oändliga viljan som skapar, snarare än 

finner, moraliska värden. Därtill som uttryck för ett upphöjande av den 

outhärdliga vilja som strävar mot självhävdelse, snarare än underkastelse.  

 

Ytterligare ett skäl som stärker denna tolkning är att IND, Ungerns 

motsvarighet till Migrationsverket, i det redovisade citatet ovan skriver att 

faktumet att den asylsökande var gift och hade ett barn gör att han ”not to a 

sufficient degree [is] ’determined by his homosexuality’”. Hade IND syftat 

på att den asylsökandes homosexualitet inte är bestämd, torde det ha uttryckts 

att ”his homosexuality is not determined”. Skrivelsen lyder dock att den 

asylsökande inte är ”determined by his homosexuality”, det vill säga att han 

inte står fast vid eller låter sig styras av sin homosexualitet. Detta ger stöd för 

tolkningen att IND finner att den asylsökande inte varit tillräckligt resolut i 

att skapa, snarare än finna, moraliska värden. Därtill inte haft en outhärdlig 

vilja som strävat mot självhävdelse, snarare än underkastelse.75  

 

 

 

 

 

 

 

 
75 Trots att flera medlemsstater finner giftermål och barn som en besvärande omständighet, bör det nämnas att det 
finns exempel av annan hållning. Sverige har en explicit policy, att det faktum att homosexuella är gifta och kanske 
har barn med en person av motsatt kön, inte på något sätt borde utesluta att han eller hon har en homosexuell 
läggning. Även i Storbritanniens handlingsföreskrift för asyl, står att heterosexuella förhållanden eller föräldraskap 
inte automatiskt borde tas som bevis på brist på trovärdighet. Av Jensen och Spijkerboers (2013:59–60) 
genomlysning framkommer vidare, att varken Österrike, Belgien eller Tjeckien uppvisar problem i detta avseende. I 
fallet som berör fotnot 56 och en asylsökande från Iran, visar dock denna studie genom Tschalaer (2019) att 
Österrike uppvisar detta, vilket talar för att Jensen & Spijkerboers genomlysning inte är uttömmande.   
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För det tredje, kommer detta värderande omdöme explicit till uttryck i ett 

yttrande från Migrationsdomstolen:  

”Likaså får den omständigheten att A vid den muntliga förhandlingen i domstolen 

uppgett att han varit nöjd med livet i Libanon, och att han aldrig tänkt lämna landet 

om han inte blivit påkommen av sin farbror, anses tala mot ett skyddsbehov.”76 
 

En alternativ tolkning av Migrationsverket hade kunnat vara att situationen 

med farbrorn utgör en anekdotisk bevisföring; det vill säga en hänvisning till 

ett enstaka fall av personliga erfarenheter, som skulle kunna tala för den 

asylsökandes trovärdighet.77 Istället resonerar Migrationsdomstolen att det 

talar emot ett skyddsbehov, att den asylsökande funnit sig i och underkastat 

sig de moraliska värdena i Libanon.  

 

Ett motsatt scenario, som av Migrationsdomstolens resonemang verkar vara 

det önskvärda, är att den asylsökande vilja att leva som homosexuell bör ha 

varit så stark, att han alltid tänkt lämna landet. Detta oavsett om han blivit 

påkommen eller ej, i syfte att kunna hävda sig som den han verkligen är.78 

Även detta stöder tolkningen att beslutsfattare finner den asylsökande brista 

i sin trovärdighet, på grund av att denna inte anses ha varit tillräckligt resolut 

i att skapa, snarare än finna, moraliska värden. Därtill på grund av att den 

asylsökande inte haft en outhärdlig vilja som strävat mot självhävdelse, 

snarare än underkastelse. Alltsammans ovan ger stöd för tolkningen att det 

finns romantiskt liberala utgångspunkter i berörd asylprövning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
76 Målnummer FMA_UM342-16. 
77 Även om det faktum att en sökande kan undvika förföljelse genom att dölja eller vara diskret med sin sexuella  
läggning eller tidigare har agerat så inte är ett giltigt skäl att avslå en asylansökan (MIG 2013:25). 
78 Detta får stöd också av Gustavssons tolkning av Roses argumentation som romantisk då han, ”precis som 
romantikerna”, visar förakt för den moraliska feghet som förmodligen exemplifieras av de som böjer sig för krav om 
att respektera religiös känslighet. 
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5.2.1 Sammanfattning av värderande dimension 

 

I analysen av den värderande dimensionen, har stöd visats för en förekomst 

av en majoritet av den romantiska liberalismens värderande omdömen. Vi 

kan först se till omdömena ”det viktigaste är att vara sann mot sig själv, vägra 

kompromissa och hålla fast vid sin ståndpunkt; även om det leder till öppen 

konflikt och hånfull ton i det offentliga samtalet samt ”att uttrycka sitt 

autentiska jag ska ske till varje pris: Obevekligt och utan rädsla”. Omdömena 

kommer till uttryck i beslutsfattares intresse för den asylsökandes sexuella 

umgänge, särskilt vad avser antal och frekvens. Detta i relation till att 

homosexuellt umgänge är stigmatiserat och förenat med risker, i många av de 

asylsökandes hemländer (varför en upptäckt av sexuell aktivitet mellan två 

homosexuella personer kan leda till öppen konflikt, hånfull ton och ge upphov 

till rädsla). Vidare ger analysen stöd för förekomsten av omdömena att 

människans viktigaste plikt är att inte förråda sig själv, att var individs 

viktigaste engagemang är dennas eget samvete och att dedikation är ett 

centralt ideal. Detta medan den största synden inte är osedlighet, egoism eller 

hänsynslöshet; utan inskränkthet, hyckleri eller feghet. Dessa omdömen 

kommer till uttryck då de asylsökandes trovärdighet i sin identitet anses 

sänkas på grund av att de inte ”kommit ut” eller i andra avseenden inte 

manifesterat sin identitet i vad som anses vara en tillräcklig utsträckning. I 

materialet återfinns också den romantiska liberalismens idealisering av 

individuell frihet, såsom upphöjning av den oändliga vilja som skapar, 

snarare än finner moraliska värden; och av den outhärdliga vilja som strävar 

mot självhävdelse snarare än underkastelse. Detta framkommer då 

beslutsfattare finner asylsökande brista i sin trovärdighet, på grund av att de 

inte varit tillräckligt resoluta eller inte haft en outhärdlig vilja till gagn för 

deras identitet. Exempelvis har detta varit fallet då den asylsökande inte anses 

ha visat att denna vill fly hemlandet i tillräcklig utsträckning, eller då den 

asylsökande har ingått äktenskap eller haft barn i en heterosexuell 

konstellation. 
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6. Resultat 

Det överordnade syftet med denna studie var att åstadkomma en vidgad 

förståelse för en ideologis eventuella innebörd för västerländska länders 

asylprövning, då sexuell läggning eller könsidentitet åberopas som asylskäl.  

Hypotesen var att romantiska liberala frihetsideal kommer till uttryck i 

trovärdighetsbedömningar av hbtq+-personer, i västerländska länders 

asylprövning. Därför var det explicita syftet att med ideologianalys undersöka 

detta förhållande. Frågeställningen var: Kommer den romantiska 

liberalismens frihetsideal till uttryck i ett urval västerländska länders 

asylprövning, då sexuell läggning eller könsidentitet åberopas som 

skyddsskäl? I så fall, hur?  

 

Svaret på denna frågeställning är ja, i ansenlig utsträckning. Det är förstås så 

att en ideologi består av fler teoretiska komponenter, än de som behandlas i 

denna studie. Exempelvis innehåller ideologier idéer om hur ett samhälle ska 

organiseras och styras (eller inte styras), och om hur institutioner ska vara 

utformade. Vidare har idealtypen fungerat som en renodlad bild av den 

romantiska liberalismen, där egenskaperna hårddrogs för att tydliggöra det 

egenartade med ideologin. Att idealtypen helt och hållet skulle återspeglas i 

materialet, var därför vare sig troligt eller förväntat.  

 

Flera komponenter av den romantiska liberalismens frihetsideal har dock 

identifierats i materialet. Nästintill alla delar av idealtypen har, mer eller 

mindre, kommit till uttryck. De områden som hade mest likheter med 

idealtypen, var beskrivande omdömen om hur människans ”sanna” identitet 

blir till och nås insikt om. Därtill de om politiska arrangemangs roll för 

individens självhävdelse och kreativitet. Stora likheter med idealtypen 

återfanns också i värderande omdömen om att individen inte bör underkasta 

sig moraliska värden, utan uttrycka sitt autentiska jag till varje pris; 

Obevekligt och utan rädsla. Slutsatsen är därför att den romantiska 

liberalismens frihetsideal kommer till uttryck i ett urval västerländska länders 

asylprövning. Sammantaget uttrycks detta i utsagor om att individen är eller 

bör vara originell och autentisk med ett kreativt, självhävdande och upproriskt 
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uttryck. Av analysen framkom inga konkreta uttryck för de beskrivande 

omdömena ”genom att inte uttrycka sin sanna natur begränsar eller till och 

med skadar människan sig själv” respektive ”var individs viktigaste 

engagemang är dennas samvete”. Däremot tangerar dessa omdömen flera av 

de andra omdömen som studien fann stöd för. De två omdömena i fråga kan 

exempelvis förstås vara sammanhängande med det autentiska och martyriska 

ideal som materialet återspeglar; såsom i det värderande omdömet att uttrycka 

sitt autentiska jag till varje pris, vilket studien fann stöd för förekom i 

materialet. Utöver detta gav analysen inte utslag för några större skillnader 

mellan idealtypen och materialet. Det fanns inga uttryck som i alla avseenden 

var inbördes oförenliga med den romantiska liberalismen.  

 

Däremot fanns det exempel på när idealtypen kom till uttryck i vissa länders 

asylprövning, men inte i andra. Så var fallet exempelvis då giftermål och barn 

ansågs vara oförenligt med att vara hbtq+-person i vissa länders asylprövning, 

medan andra länder hade bestämmelser mot sådana bedömningar. Hur 

variationen av uttryck för den romantiska liberalismen förklaras, är 

egentligen en fråga att utreda i förslagsvis en komparativ studie. Det finns 

dock en möjlig förklaring: Jensen och Spijkerboer (2013:59–60) konstaterar 

i sin studie att exempelvis Österrike inte uppvisar problem i detta avseende. 

Samtidigt kunde denna studie visa ett fall från just Österrike, då en iransk 

asylsökande inte ansågs trovärdig som homosexuell för att han var gift (i 

Tschalaer 2019). Detta visar att Jensen och Spijkerboers genomlysning inte 

är uttömmande. Alternativt att uttryck för den romantiska liberalismen kan ha 

tilltagit under senare år. Det förklarar i så fall varför sådana uttryck inte 

återfanns i Jensen och Spijkerboers studie från 2013, men i Tschalaers studie 

från 2019.  
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Ett sådant samband går också i linje med det empiriska stödet för att typiskt 

romantiska frihetsideal ökat i västvärlden de senaste åren, vilket styrker 

hypotesen att det är fråga om uttryck för den romantiska liberalismen i urvalet 

västerländska länders asylprövning. Vidare talar ett sådant samband emot att 

brist på normkritik ensamt skulle utgöra grundorsaken till brister i 

asylprövningen. Detta sedan kunskap om hbtq+ tilltagit med åren, varför 

senare studier såsom Tschalaers torde uppvisa en minskning av uttryck för 

brist på normkritik. Tidigare forsknings belägg för stereotyper i de 

västerländska ländernas asylprövning, kan dock inte avfärdas av denna 

studies resultat (studien syftade ej heller till det). Det är heller inte 

nödvändigtvis så att antingen stereotyper eller romantiska frihetsideal, 

förekommer i materialet. Resultatet kan snarare förstås som att den 

romantiska liberalismens frihetsideal kan komma till uttryck genom eller 

uppfattas som stereotypa uppfattningar.  

 

Analysen visar slutligen, att urvalet västerländska länders asylprövande 

instanser inte bara ger uttryck för den romantiska liberalismen. Det antas 

också att den asylsökande ska ha eller leva enligt samma ideal. En alternativ 

omständighet hade kunnat vara, att beslutsfattares frågor gav uttryck för 

romantiska frihetsideal, även om uppföljande resonemang fördes med hänsyn 

till att den asylsökande möjligen inte vill eller förmår leva upp till samma 

ideal. Så var dock inte fallet enligt resultatet. Denna omständighet behandlas 

vidare i det följande diskussionsavsnittet.  
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6.1 Avslutande diskussion 

 

Sedan asylprövning utgör en väsentlig del i tillämpandet av mänskliga 

rättigheter, är det av intresse att föra en diskussion kring relationen mellan 

romantisk liberalism och mänskliga rättigheter. Som redogjordes för i 

inledningen, har de mänskliga rättigheterna kritiserats för att präglas av en 

västerländsk förståelse. Bland annat är en invändning att värderingar 

presenteras som transkulturella och universella, fastän de är präglade av 

västerländsk demokrati. Den romantiskt liberala förståelsen tycks antas vara 

transkulturell och universell, eftersom den tillämpas i möte med asylsökande 

från andra delar av världen än den västerländska. Asylsökande från länder där 

värden som tradition och överlevnad, snarare än sekularitet, rationalitet och 

självuttryck tillmäts stor vikt, har inte (eller förmår inte leva upp till) det 

västerländska idealet. De tidsmässiga och ekonomiska resurser som 

människor generellt sett har i västerlandet, kan tänkas ge förutsättningar för 

att ägna sig åt djupgående resonemang om den egna individuella processen. 

Sådan sysselsättning kan möjligen få ge vika för andra överhängande behov 

i övriga delar av världen; såsom att leva i säkerhet, få mat till bordet och tak 

över huvudet.  

 

Detta är en möjlig förklaring till att asylsökande inte kan uppvisa vad som 

förväntas av den romantiskt liberala, varför deras ärenden avslås. De 

asylprövande instansernas (i denna studie uppvisade) obeveklighet inför 

asylsökandes kontext, är som bekant dessutom karaktäriserande för den 

romantiska liberalismen. Det kan förstås som en omständighet som motsäger 

de mänskliga rättigheternas universella anspråk, eftersom människor från 

olika delar av världen inte har samma möjligheter att få sina rättigheter 

erkända. Möjligen är det så, som Mörkenstam förstår det, att det inte anses 

vara rimligt att söka upprätthålla en illusion om att stater är neutrala och 

opartiska. Att de konstruerar, bekräftar och påtvingar samhällsmedlemmar 

vissa värden, levnadssätt och identiteter, ter sig vara en rimlig observation, 

som vinner stöd i denna studie.  
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En iakttagelse är att romantisk liberalism i flera avseenden påminner om det 

kommunitära tänkandet. Detta avseende kommunitarismens antagande att 

människan blir en individ genom att förhålla sig till de värden och 

trosuppfattningar som finns i dess samhälle. Antagandet återfinns i den 

romantiskt liberala tanken om att människans identitet formas i relation till 

det gemensamma och till rådande moraliska värden. För framtida forskning 

vore det därför intressant att undersöka kommunitarismens relation, både till 

den romantiska liberalismen och till västerländska länders asylprövning. 

Ytterligare ett förslag är att longitudinellt följa länder, som enligt empirin inte 

uppvisar postmateriella värderingar och romantiska frihetsideal idag. 

Huruvida utvecklingen av sådana värderingar och ideal sedermera tar sig till 

uttryck i dessa länders asylprövning, vore intressant att följa. Det vore förstås 

också intressant att undersöka den romantiska liberalismens förekomst i dessa 

länders asylprövning redan nu, i syfte att avfärda eller ytterligare fastställa en 

förekomst av ideologin i västerländska länders asylprövning.  

 

Det bör möjligen påminnas om att valet att pröva just den romantiska 

liberalismens förekomst i materialet, inte gjordes på måfå. Som redogjorts 

för, finns det empiriskt stöd för att typiskt romantiska frihetsideal såsom 

individuell frihet och självförverkligande, har fått fäste i västvärlden. 

Gustavssons beskrivning av romantisk liberalism har också stöd i flertalet 

tidigare studier. Därtill har de mänskliga rättigheterna som koncept beskrivits 

som ett liberalt projekt. Förekomsten av liberala ideologiska tankegångar i 

materialet, är därför möjligen inte det mest överraskande i resultatet. Studiens 

substantiella bidrag är däremot att den ger stöd för att det är fråga om just den 

romantiska liberalismen. Därtill har studien visat hur ideologin i fråga kan ta 

sig i uttryck, i västerländska länders asylprövning. Den avslutande diskussion 

som förts, medverkar också till en problematisering av vad förekomsten 

romantisk liberalism i ett urval västerländska länders asylprövning, kan ha för 

innebörd för de mänskliga rättigheterna. Detta är ett nytt bidrag till 

disciplinen som tillgängliggjort en omfattande ideologikritisk verktygslåda: 

Med insikt om att en ideologi präglar asylprövningen, kan idéernas ursprung, 

spridning och utveckling undersökas. Detta ger redskap till att förstå, och 

handskas med, de mänskliga rättigheternas bristande universella anspråk. 
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