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Abstract 

I myndighetsarbete inom socialt arbete används ofta klienternas egen berättelse som grund för 
bedömning. Detta görs bland annat i asylprocessen, där de sökande får redogöra för varför de 
är i behov av asyl. Det finns flera skäl att söka asyl på, varav ett är skyddsgrundande behandling 
i den sökandes medborgarland. En av skyddsgrunderna är sexuell läggning. Den sökande får 
under asylprocessens utredning berätta om varför de söker asyl på skyddsgrunden, varpå 
migrationsverket fattar beslut om asyl beroende på deras bedömning av den sökandes 
trovärdighet och tillförlitlighet. Denna uppsats behandlar hur berättandet om sexualitet bedöms 
av migrationsmyndigheter för asylsökande HBTQ+-personer. Detta genomförs med 
utgångspunkt i det teoretiska begreppet bekännelse. Syftet med studien är att diskursanalytiskt 
undersöka hur migrationsmyndigheter använder bekännelsen i bedömning av asylsökande 
HBTQ+-personers sexualitet. Studien har en socialkonstruktivistisk vetenskaplig ansats och i 
studien används diskursteori som teoretisk ingång. Vidare används de teoretiska begreppen 
diskurs, bekännelse och makt. Studien är en kvalitativ dokumentstudie med domstolsbeslut och 
utredningar från migrationsverket som empiriskt material. Dessa har analyserats med Laclau 
och Mouffes diskursteori som metod. De huvudsakliga slutsatser som studien utmynnar i är att 
det är de sökandes asylberättelser och inte deras sexualitet som bedöms utifrån begreppet 
trovärdighet. Trovärdighet används godtyckligt som måttstock i bedömningen av huruvida de 
sökandes asylberättelse passar in i den västerländska diskursen om sexualitet.  
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1. INLEDNING 
1.1. Bakgrund  
Bevisning i ditt ärende är din berättelse. Denna mening återkommer gång på gång i 
migrationsverkets utredningar för asylsökande HBTQ+-personer. Bedömning baserat på 
klientberättelser är ett grundläggande arbetssätt i det praktiska sociala arbetet. Det är 
nödvändigt för klienter att beskriva sina behov eller brister för att få tillgång till insatser, 
åtgärder eller ett beviljat asylbeslut. Att berättandet som grund för bedömning är en självklarhet 
ses bland annat i att det är inskrivet i lagarna som reglerar det sociala arbetet. Michel Foucault 
undersöker i “Sexualitetens historia” (2002) hur språket för sexualitet har utvecklats under de 
senaste århundraden, för att skapa och upprätthålla kontroll och förtryck. Som metod för makten 
att förtrycka och kontrollera finns bekännelsen. Bekännelsen har genom århundraden blivit det 
huvudsakliga sättet för individen att frigöra sig från sina bördor och därmed få syndernas 
förlåtelse, uppnå acceptans, bli sedd. Men bekännelsen är också det som skapar bördan, synden 
och fenomenet. Det som inte bara gör det giltigt utan också begripligt. Bekännelsen är därmed 
tveeggad, för utan bekännelsen finns inget att be om förlåtelse för, och inte någon förlåtelse att 
få. Denna studie syftar till att undersöka hur bekännelsen används i bedömningen och 
beslutsförfarandet i det sociala arbetet. Detta kommer göras genom att undersöka hur 
asylberättelser används i bedömningsförfarandet i asylärenden för HBTQ+-personer. 

HBTQ+-personer kan söka asyl i Sverige på skyddsgrunden sexuell läggning. Detta 
regleras i 4:1 § Utlänningslagen (2005:716). I asylärenden på skyddsgrunden sexuell läggning 
är asylberättelsen den huvudsakliga bevisningen, och det som ligger till grund för 
migrationsverkets bedömning och beslut. För att avgöra om den sökandes berättelse är sann 
eller inte används begreppet trovärdighet. Skyddsgrunden sexuell läggning skiljer sig från 
övriga skyddsgrunder i och med att det ofta inte finns några andra bevis än den asylsökandes 
egen berättelse (Bieksa et al. 2012:197). Det finns två kriterier som behöver uppfyllas för att få 
asyl på skyddsgrunden sexuell läggning. Dessa är att den sökande är en HBTQ+-person, och 
att det finns risk för förföljelse alternativt välgrundad fruktan för förföljelse i den sökandes 
medborgarland (Akin 2016; Millbank 2002; Volger 2016). Det finns i nuläget inte några 
internationella praktiska metoder för bedömning av trovärdighet i asylärenden för HBTQ+-
personer. Detta medför flera svårigheter (Bieksa et al. 2012:197). I och med bristen på både 
metoder och faktisk bevisning blir den beslutsfattande myndighetspersonens förståelse av 
sexualitet och identitet avgörande i huruvida den sökandes historia anses trovärdig eller inte. 
Många asylsökande exkluderas och avvisas på grund av både av samhällets och beslutsfattarnas 
egna åsikter och värderingar (Wikström 2016:190). Socialt arbete är en del av asylprocessens 
gång på flera sätt. Den asylsökande möter ofta socialtjänsten både under och efter sina 
asylprocesser, och många med utbildning inom socialt arbete arbetar på migrationsverket.  
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1.2 Syfte och frågeställningar 
Denna studie syftar till att undersöka bekännelsens roll i migrationsmyndigheternas bedömning 
av asylsökande HBTQ+-personers rätt till asyl. Detta genom diskursteoretisk textanalys på 6 
stycken av migrationsdomstolens asylsökandes överklagan av sitt asylbeslut.  
 
Detta kommer studeras genom att följande frågeställningar besvaras;  

• Hur bedömer migrationsmyndigheter HBTQ+-personers rätt till asyl?  
• Hur förväntas den sökande bekänna och formulera sin sexualitet för att anses trovärdig 

i sin asylberättelse? 
• Hur tolkar beslutsfattarna de sökandes berättelse om sin sexualitet i relation till rådande 

diskurser om sexualitet?  

 

1.3 Avgränsningar 
Denna studie undersöker hur det teoretiska begreppet bekännelse används inom 
myndighetsutövning i socialt arbete. För att genomföra detta har studien begränsats till att 
undersöka hur detta genomförs i asylprocessen för asylsökande HBTQ+-personer. 
Beslutsfattande myndigheter i asylprocessen har begränsats till migrationsverket och 
migrationsdomstolen.  
 

1.4 Begreppsdefinitioner 
Asylsökande: Begreppet asyl/sökande kommer användas för att beskriva de individer som har 
ansökt om asyl. Asyl regleras i utlänningslagen (2005:716) och innebär enligt 1:3 att personer 
utan svenskt medborgarskap får uppehållstillstånd i egenskap av flykting eller 
skyddsbehövande. Endast de som sökt asyl enligt 4:1 på skyddsgrunden sexuell läggning 
kommer behandlas.  
 
Asylberättelse: Asylberättelsen är den del av migrationsverkets bedömningsförfarande. Under 
migrationsverkets utredning får den som söker asyl själv berätta om vad som ledde till att den 
sökande lämnade sitt medborgarland, hur den kom till Sverige och varför den är i behov av 
asyl. Asylberättelsen är en del av bevisningen i ett asylärende.  
 
HBTQ+-person: I uppsatsen används HBTQ+-personer för personer som identifierar sig själva 
eller blir identifierade av andra som för homo-, bisexuell, trans, queer. Plustecknet innefattar 
de personer som inte identifierar sig som någon av dessa, men inte heller till normativa 
sexualitet och identitet. Normbrytande sexualitet kommer i uppsatsen används synonymt med 
HBTQ+.  
 
Migrationsmyndigheter: Migrationsmyndigheter/na kommer användas för att hänvisa till 
migrationsverket och migrationsdomstolen samtidigt. Migrationsverket är en statlig myndighet 
som bland annat gör bedömningar och fattar beslut i asylansökningar. Migrationsdomstolen är 
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en specialdomstol som dömer i migrationsrättsliga ärenden och mål. När migrationsverkets 
beslut om avslag på asylansökan överklagas behandlas det i migrationsdomstolen.  
 

1.5 Disposition 
Uppsatsen har sex kapitel varav inledningen är det första. Efter inledningen följer uppsatsens 
andra kapitel, forskningsöversikt. Där presenteras den nuvarande forskning som relaterar till 
ämnet. Först beskrivs den sökprocess som skett för att hitta forskningen, därefter sammanfattas 
forskningen utifrån tre teman som är trovärdighet, strategier och sexualitet. Kapitlet avslutas 
med en reflektion över det nuvarande kunskapsläget. Efter forskningsöversikten följer kapitel 
tre, teoretiska perspektiv. I detta kapitel beskrivs studiens vetenskapsteoretiska ansats 
socialkonstruktivism och de teoretiska perspektiv och begrepp som kommer användas i 
genomförandet av analysen. De huvudsakliga teoretiska begreppen för analysen är diskurs, 
makt och bekännelse. Därefter följer kapitel 4 som behandlar studiens empiriska material och 
de vetenskapliga metoder som används. Denna studie är en kvalitativ dokumentstudie där 
domar är de dokument som används som material. Analysmetoden är Laclau och Mouffes 
diskursteori. Utöver detta innehåller kapitel 4 också metodövervägande och reflektioner om 
validitet, reliabilitet, generaliserbarhet och etik. Efter detta kommer uppsatsens femte kapitel; 
resultat och analys. Resultat- och analyskapitlet redogör för resultatet och analysen utifrån tre 
avsnitt. Dessa avsnitt är bedömning av asylberättelsen, förhandling om trovärdighet och 
föreställningar om sexualitet. Därefter kommer uppsatsens sjätte och sista kapitel, diskussionen. 
Diskussionen återknyter de fynd och slutsatser som hittats till studiens syfte och 
frågeställningar. Sedan diskuteras detta i relation till den tidigare forskningen, teorin och 
studiens valda metod. Uppsatsen avslutas med en diskussion om studiens relevans för praktiskt 
socialt arbete och fortsatt forskning.  

2. FORSKNINGSÖVERSIKT 
Kapitlet forskningsöversikt behandlar den forskning som tidigare skrivits om 
trovärdighetsbedömning av asylberättelser för HBTQ+-personer. Denna forskningsöversikt 
sätter uppsatsen i relation till den kunskap som redan producerats på ämnet, samtidigt som den 
visar på kunskapsluckor som finns. Avsnittet inleds med en beskrivning av sökprocessen som 
skett för att hitta forskningen. Efter detta följer den tidigare forskningen presenteras utifrån tre 
teman, som har tematiserats utifrån forskningens huvudteman och studiens syfte och 
frågeställningar. Det första temat är trovärdighet, som behandlar hur trovärdighet bedöms för 
asylsökande HBTQ+-personer. Det andra temat är strategier, som behandlar vilka strategier 
som asylsökande kan använda för att anses trovärdiga i sina asylberättelser. Sist presenteras 
temat sexualitet, som behandlar synen på sexualitet inom västvärlden och för asylsökande. Efter 
genomgången av den tidigare forskningen kommer en reflektion över kunskapsläget att föras.  
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2.1 Sökprocess 
Sökprocessen började när det första utkastet på syfte och frågeställningar formulerats. 
Sökningen utgick från början av fyra nyckelord. Dessa var bikt, socialtjänst, asyl och sexualitet. 
Sökningen skedde genom Uppsala universitetsbiblioteks söktjänst, och avgränsades till endast 
kollegialt granskade artiklar. Inga relevanta resultat hittades med dessa fyra begrepp, varpå 
olika sökkommandon och booleska söktermer “AND” “OR” och * och “” användes. Då inga 
relevanta resultat hittades övergick sökningen till engelska och begreppen confession, social 
work, migration och asylum användes i olika konstellationer. Sökningen utgick från sökorden 
sexuality och asylum. I sökningen hittades flertalet artiklar som ansågs relevanta i relation till 
uppsatsens syfte och frågeställningar, varpå tre urvalskriterier formulerades för att smalna av 
antalet. Dessa kriterier var att texten behövde vara skriven efter 2010. Detta med tanke på att 
mycket har förändrats vad gäller asylrättigheter och HBTQ+-rättigheter de senaste 10 åren. Två 
artiklar skrivna innan 2010 (Millbank 2002 och Berg & Millbank 2009) togs också med, då de 
tog upp viktiga aspekter, och delar av den övriga forskningen byggde på deras resultat. Vidare 
skulle fokus i artikeln skulle ligga på både asylsökande och på HBTQ+-personer. De artiklar 
som enbart berörde enbart en av grupperna sållades därmed bort. Det sista kriteriet var att någon 
av begreppen bekännelse, trovärdighet eller kredibilitet skulle användas aktivt i artiklarna. 
Trovärdighet och kredibilitet bedömdes ligga tillräckligt nära det som ville fångas in av 
begreppet bekännelse. Förutom de texter som hittats i samband med internetsökningar har 
flertalet artiklar hittats genom tips av lärare. Dessa texter har behandlats på samma sätt och 
enligt samma kriterier som texter som hittats självständigt. Tematiseringen av forskningsfältet 
utfördes med hjälp av en litteratur-tabell som bidrog till att forskningsfältet blev överskådligt 
och enklare att manövrera. 
 

2.2. Tidigare forskning     

2.2.1 Trovärdighet  
I uppsatsens bakgrund förklarades asylprocessen för HBTQ+-personer kortfattat. Bieksa, 
Jakuleviciene och Samuchovaite behandlar i artikeln “Procedural problems in LGBT asylum 
cases” (2012) flera av svårigheterna i bedömning i asylärenden på skyddsgrunden sexuell 
läggning. Trovärdighet är det som avgör om en asylsökande HBTQ+-person beviljas asyl på 
skyddsgrunden sexuell läggning. Enligt FN:s flyktingorgan UNHCR:s riktlinjer angående 
asylsökande HBTQ+-personer ska den egna upplevelsen i bedömningen om asyl vara tillräcklig 
som bevis gällande sexualiteten. Beslutsfattare ska även förhålla sig kritiskt till stereotypa 
föreställningar om normbrytande sexuella identiteter (Bieksa et al. 2012:197). Ofta finns det i 
migrationsmyndigheter brist på kunskap angående HBTQ+, och det finns en utbredd misstro 
gällande asylsökande HBTQ+-personers trovärdighet. I och med att det inte finns några 
internationella praktiska metoder angående bedömning används i flera europeiska länder 
kränkande metoder såsom medicinska undersökningar, förhör med den sökande, vittnesförhör 
och stereotypisering för att bedöma trovärdighet (Bieksa et al. 2012:199ff).  
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Rachel A Lewis har i artikeln “Gay? Prove it: The politics of queer anti-deportation 
activism” (2014) med ett intersektionellt perspektiv undersökt hur asylsökande HBTQ+-
personer förhåller sig till trovärdighet i asylprocessen i en internationell kontext. Lewis kommer 
i studien fram till resultatet att beslutsfattare ofta misstror sexualitet hos asylsökande HBTQ+-
personer, och i Storbritannien avslås ca 98% av dessa ansökningar, till skillnad från 73% för 
personer som söker asyl på andra grunder (Lewis 2014:960). I vissa fall har beviskravet från 
myndigheternas sida varit så hög att homosexuella män skickat in filmer på sexuella akter för 
anses som trovärdiga HBTQ+-personer (Lewis 2014:960). Mycket forskning pekar på att en 
anledning till att misstron är stor gentemot asylsökande HBTQ+-personer är att de inte uttrycker 
normbrytande sexualitet på ett västerländskt sätt (Millbank 2002:150). Detta kan vara sådant 
som att de inte har kunskap om HBTQ+-kultur, klubbliv, sexuella praktiker, eller inte haft en 
linjär process i sin insikt om sin normbrytande sexualitet eller identitet.  

I artikeln “constructing the personal narratives of lesbian, gay and bisexual asylum 
claimants” har Laurie Berg och Jenni Millbank (2009) undersökt hur asylsökande HBTQ+-
personer skapar och presenterar narrativ kring sina liv i ansökningsprocessen. Berg och 
Millbank visar på hur misstro mot asylsökande HBTQ+-personer ökar, och att detta kan bero 
på vilka rådande normer och diskurser om sexualitet som beslutsfattarna befinner sig i (Berg & 
Millbank 2009:217). Den västerländska stereotypa föreställningen om hur sexualitet upplevs 
och levs ut är särskilt viktigt för beslutsfattare, trots att det i UNHCR:s riktlinjer uttryckligen 
står att detta ej ska tas i beaktande (Bieksa et al. 2012:197). Hanna Wikström har skrivit om 
trovärdighet i asylärenden i en svensk kontext i sin text “trovärdighet, epistemisk (o)rättvisa, 
kön och kultur” (2016). Hon skriver där att beslutsfattare i asylbedömningar har stort eget 
handlingsutrymme, vilket leder till att bedömningarna i stor utsträckning baseras på 
beslutsfattarens egna värderingar, tolkningar och diskursiva sammanhang (Wikström 
2016:190).  

Aino Gröndahls rapport “Avslagsmotiveringar i HBTQI-asylärenden” (2020) är en 
rättsutredning som behandlar svenska migrationsmyndigheters bedömning av asylsökande 
HBTQ+-personer. Gröndahl undersöker vilka krav migrationsmyndigheterna ställer på HBTQ-
personer när det kommer till bedömning (Gröndahl 2020:3). I rapporten lyfts fyra huvudsakliga 
krav. Dessa är att den sökande förväntas ha genomgått en känsloprocess till självinsikt, att 
utförligt kunna beskriva sin inre process, att kunna redogöra för specifika känslor, tankar och 
upplevelser samt att utförligt kunna redogöra för sin HBTQ+-identitet (Gröndahl 2020:14f). En 
av rapportens slutsatser är att det inte råder entydighet i bedömningen, vilket leder till att 
rättssäkerheten för asylsökande HBTQ+-personer är låg (Gröndahl 2020:19).  

2.2.2. Strategier  
För att kunna anses trovärdiga gentemot beslutsfattare behöver asylsökande HBTQ+-personer 
använda sig av en mängd olika strategier för att uppnå trovärdighet i sin sexualitet. I artikeln 
“Queer asylum seekers; translating sexuality in Norway” undersöker Deniz Akin (2017) hur 
asylsökande HBTQ+-personer förhåller sig till att behöva bevisa sin sexualitet för att få tillgång 
till asyl enligt skyddsgrunden sexuell läggning, med resultatet att de ofta förstärker sin sexuella 
identitet för att passa in i det västerländska idealet. Detta kan göras genom att ta del av och lära 
sig om den västerländska HBTQ+-rörelsen och att vara öppen med sin sexualitet på ett sätt som 
för individen inte känns naturligt eller önskvärt för denne själv (Akin 2017:463).  
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I artikeln “Homonationalism and sexual orientation-based asylum cases in the United 
States” av Cheryl Llewellyn (2017) visar på hur domar i asylärenden för HBTQ+-personer 
möjliggör, skapar och återskapar homonationalism. Begreppet homonationalism är myntat av 
Jasbir Puar och innebär att länder i väst använder öppenhet mot HBTQ+-personer som ett sätt 
att förstärka gränsen mellan väst och övriga världen (Llewellyn 2017:683). Detta knyter an till 
föreställningen från upplysningstiden om att västvärlden är mer kulturellt och moraliskt 
utvecklad än andra delar av världen. Att som asylsökande HBTQ+-person använda sig av 
västerländsk homonationalism kan fungera som en strategi för att hävda tillhörighet med 
västvärlden och därmed erhålla trovärdighet. Homonationalism blir därmed en strategi för att 
visa att de “hör hemma” i västvärlden, att de som HBTQ+-personer ingår i denna mer 
“upplysta” kultur. Det krävs då av individen att inta en västerländsk positionering av 
normbrytande sexualitet (Llewellyn 2017:684). Thomas Spijkerboer har i sin artikel “Gender, 
sexuality, asylum and European human rights” (2017) undersökt hur asylsökande HBTQ+-
personer använder homonationalism för att hävda tillhörighet med västvärlden och därmed få 
tillgång till asyl. Att använda denna position kan vara gynnsam för att stärka trovärdighet, då 
avslag blir svårt att motivera eftersom västvärlden förväntas representera öppenhet och 
inkludering (Spijkerboer 2017:235). Spijkerboer visar hur beslutsfattaren i asylprocesser finner 
vit, västerländsk homosexuell positionering som mer trovärdig än andra typer av normbrytande 
sexualitetspositionering (Spijkerboer 2017:235).   

“Imagining Otherness: Refugee claims on the basis of sexuality in Canada and 
Australia” av Jenni Millbank (2002) kretsar kring hur västerländska beslutsfattare i asylärenden 
för HBTQ+-personer förhåller sig till icke-västerländsk sexualitet och hur detta påverkar de 
som söker asyl på skyddsgrunden sexuell läggning. Millbank använder begreppen 
publikt/privat för att synliggöra detta (Millbank 2002:147). Detta syftar till att beskriva den 
position som individen själv intar och kan vara sådana saker som att klä och bete sig på 
västerländska stereotypa sätt för HBTQ+-personer, att använda språk och könsuttryck för att 
förstärka identiteten. I och med positionen som öppet HBTQ+ ur en västerländsk kontext 
bedöms individen då som mer trovärdig (Akin 2017:463). Begreppen publikt/privat är också 
aktuella för att beskriva hur beslutsfattare bedömer risken för förföljelse av asylsökande 
HBTQ+-personer (Millbank 2002:151f). Med det menas att HBTQ+-personer av beslutsfattare 
anses vara publika i större utsträckning än heterosexuella cis-personer. Detta innebär att hot om 
våld, våld och förföljelse som den sökande upplever inte anses som tillräckligt grovt för att 
beviljas asyl, eftersom de genom att leva publikt provocerat fram våld eller förföljelse. Den 
asylsökande HBTQ+-personen anses därmed egentligen kunna skydda sig genom att välja bort 
delar såsom att bo ihop eller vara fysiskt nära offentligt, men genom att leva “publikt” bedöms 
individen ovillig till att göra det vilket leder till att asylansökningar avslås (Millbank 2002:177). 
Laviolette undersöker de svårigheter som asylsökande HBTQ+-personer möter och studerar då 
hur förföljelse kontra diskriminering bedöms på olika sätt (Laviolette 2014:70).   

2.2.3 Sexualitet  
För att få asyl med skyddsgrunden sexuell läggning behöver den asylsökande bevisa för 
beslutsfattaren att denne har en sexuell läggning som i individens medborgarland kan bidra till 
fara för den asylsökande. Stefan Volger analyserar i sin artikel “Legally Queer; the construction 
of sexuality in LGBQ asylum Claims” (2016) hur normerande föreställningar om sexualitet 
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både cementerar synen på hur sexualitet kan och bör uttryckas, men även hur det kan användas 
som en position för motmakt för asylsökande HBTQ+-personer. I den västerländska diskursen 
ses sexualitet som essentialistisk och biologiskt betingad (Volger 2016:864). Även Hertoghs 
och Schinkel diskuterar detta i sin artikel “The states sexual desire: the performance of sexuality 
in the dutch asylum process” (2018). De redogör för hur en person med normbrytande sexualitet 
eller könsidentitet förväntas inse sin normbrytande identitet i ungdomen/som ung vuxen, 
komma ut och sedan leva resterande livet i den identiteten (Hertoghs & Schinkel 2018:693).  

Sexualitet anses i västvärlden innehålla beteendemönster, uttryck och specifika sexuella 
praktiker som utförs av individen. Denna sexualitatetsdiskurssyn finns också i asylärenden. 
Sexualiteten förväntas dessutom vara en fast identitet som aldrig ändras, och som är en 
grundläggande del av individen (Hertoghs & Schinkel 2018:693). Detta blir problematiskt i 
asylärenden med skyddsgrunden sexuell läggning, eftersom de som ansöker kommer från 
länder där denna process att inse och förstå sin sexualitet inte alltid är möjlig, men också för att 
sättet att se på sexualitet kan skilja sig från det västerländska (Hertoghs & Schinkel 2018:695). 
Många asylsökande har dessutom svårt att förklara sexualitet då det i deras medborgarland kan 
leda till hot om våld, våld, fängelse och i värsta fall dödsstraff att praktisera sin sexualitet. Detta 
kompliceras av att domstolshandlingar är offentliga vilket innebär att avslag kan öka risken för 
våld och förföljelse i medborgarlandet. 

Ett sätt för asylsökande HBTQ+-personer att vinna trovärdighet gällande sin sexualitet 
är att fokusera sina berättelser på de sexuella praktiker som de utövar. Homosexuella män kan 
då välja att beskriva sig som den passiva i samlaget eftersom det ökar trovärdigheten (Akin 
2017:468). Ett annat sätt är att beskriva sin historia på ett så emotionellt och sorgligt sätt som 
möjligt, eftersom detta förväntas av beslutsfattaren. Detta hänger ihop med föreställningen att 
normbrytande sexualitet enligt den västerländska diskursen måste vara besvärligt och svår att 
ha (Hertoghs & Schinkel 2018:703). Denna statiska syn på sexualitet som förväntas från 
beslutsfattarens sida kompliceras ytterligare i fall där den asylsökande är bisexuell. I länder där 
normbrytande sexualiteter inte är accepterade finns ofta inte samma tydliga gränser mellan 
sexuella identiteter som finns i västvärlden. Dels ses normbrytande sexualiteter och identiteter 
som avvikande på ett mer homogent sätt, men ses också som mer rörliga än i västvärlden 
(Volger 2016:869). Sexualitet är i vissa kulturella kontexter kopplat till praktiker snarare än 
identitet vilket leder till att individer kan ingå i en heterosexuell diskurs men ibland delta i 
homosexuella praktiker. Detta kan komplicera bedömningen för beslutsfattaren, och stor vikt 
läggs då vid hur farligt det är i medborgarlandet. Det finns också fall där beslutsfattare har gett 
avslag på bisexuellas ansökningar då den asylsökande anses kunna välja bort den normbrytande 
sexuella läggningen (Volger 2016:868f). 

Den asylsökande behöver förhålla sig till den nationella lagen som har ett stort 
inflytande över hur sexualitet skapas och återskapas, men i och med detta skapas också 
alternativa sätt att förstå sexualitet på (Volger 2016:860). HBTQ+-personer kan i vissa fall dock 
vinna trovärdighet genom att spela på västvärldens syn på sexualitet som statiskt genom 
använda sig av positioner som biologi och essentialism för att hävda sin sexualitet (Volger 
2016:865)  
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2.3 Reflektioner över kunskapsläget 
Den tidigare forskning som tagits fram berör på olika sätt bedömningsförfarandet för 
asylsökande HBTQ+-personers trovärdighet. Forskningen har till övervägande del skett i en 
juridisk forskningstradition. De huvudsakliga poängerna som lyfts i studierna är att trovärdighet 
används som bedömningsmetod i ärenden som rör skyddsgrunden sexuell läggning. Detta på 
grund av bristfälliga praktiska metoder. Detta får konsekvensen att beslutsfattare gör 
bedömningar på egna föreställningar om sexualitet, i vissa fall används även metoder som 
medicinska undersökningar eller förhör för att fastställa den asylsökandes sexuella läggning. 
De sökande kan för att öka sin trovärdighet använda sig av olika strategier. Detta kan vara 
sådant som att förstärka sin sexuella identitet genom stereotypisering eller att hävda tillhörighet 
med hjälp av homonationalism. Vidare visar den tidigare forskningen på att den syn på 
normbrytande sexualitet som migrationsmyndigheterna utgår från bygger på en västerländsk 
syn på sexualitet. Detta leder till svårigheter i att bedöma icke-västerländsk sexualitet som i 
många fall uttrycks och framställs på andra sätt. Författarna använder lagtext, domar eller 
asylansökningar som primärt empiriskt material, med undantag för Akin som främst utgått från 
intervjuer han genomfört (Akin 2017) och Volger som kombinerat domstolsbeslut, fältstudier 
och intervjuer (Volger 2016). Ingen forskning som studerar HBTQ+-personers asylprocess i 
relation till socialt arbete har hittats. Fokus i den tidigare forskningen inom ämnet ligger 
framförallt på hur trovärdighet bedöms avseende sexuell läggning.  

Denna studie syftar till att genom diskursanalys applicera begreppet bekännelse 
på myndighetsutövning och använda det som förståelseram för analys av bedömning, vilket inte 
har gjorts i någon av den tidigare forskningen. Nästan alla artiklar är skrivna i anglosaxiska 
länder såsom Storbritannien, Kanada, USA och Australien. Spijkerboer utgår ifrån 
Nederländerna och skriver ur ett europeiskt perspektiv med fokus på europeiska mänskliga 
rättigheter (Spijkerboer 2017). Akins artikel och Gröndahls rapport är de enda i min tidigare 
forskning som befinner sig i en nordisk kontext, och Gröndahl är den enda som undersökt 
svensk lagstiftning. Vidare hittades endast en artikel där bekännelse relaterades till 
bevisföringen av sexualitet för asylsökande HBTQ+-personer (se Volger 2016:859). Det denna 
studie kan tillföra till forskningsfältet är att lyfta problematik som finns inom 
bedömningsförfarandet och beslutsfattandet inom det sociala arbetet. Den kan även bidra 
genom att undersöka bedömningen för asylsökande HBTQ+-personer i en svensk kontext och 
därmed komplettera Gröndahls rapport. Slutligen kan denna studie bidra med det teoretiska 
begreppet bekännelsen som analytiskt redskap och därmed inte enbart undersöka hur 
bedömningen avseende trovärdighet sker, utan också bedömningens form i sig.   

3. TEORETISKA PERSPEKTIV  
I denna del kommer uppsatsens forskningsansats socialkonstruktivism redogöras för. Därefter 
beskrivs studiens teoretiska ingång Laclau och Mouffes diskursteori. I och med detta beskrivs 
även begreppet diskurs. Efter detta förklaras och motiveras begreppen bekännelse och makt. 
Dessa tre begrepp kommer användas för att analysera studiens resultat.  
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3.1. Forskningsansats  
Denna studie har en socialkonstruktivistisk vetenskapsteoretisk utgångspunkt. 
Socialkonstruktivism är en filosofisk vetenskapsinriktning som karaktäriseras av särskilda 
ontologiska och epistemologiska drag (Winther Jørgensen & Phillips 2000:11). Dessa utgår 
från en kritisk hållning till den objektiva sanningen. Individen och samhället i stort ses enligt 
socialkonstruktivismen som skapare av sin egen kunskap och förståelse av världen och 
verkligheten. Detta innebär att vår kultur och historia skapas av de nu levande individerna, i 
den kontext vi befinner oss i för tillfället. Socialkonstruktivismen är därmed antiessentialistisk. 
Detta innebär att det inte finns något autentiskt eller medfött i individer eller identiteter. Istället 
anses verkligheten skapas i de sociala relationerna, det är i det sociala och språkliga som 
människan gör sig själva och världen begriplig. I och med att det inte finns någon given sanning 
om verkligheten kommer olika kunskaper och åskådningar stå i kontrast till varandra, och detta 
leder till sociala konsekvenser (Winther Jørgensen & Philips 2000).  
 
3.2. Diskursteori  
Diskursanalys kan användas både som metod och teori (Winther Jørgensen & Phillips 2000:10) 
och kommer göra det i denna uppsats. Den vetenskapsteoretiska utgångspunkten inom 
diskursteori är socialkonstruktivistisk, vilket innebär att alla sociala fenomen, kategorier och 
begrepp ses som socialt skapade. Begreppet diskurs innebär ett bestämt sätt att förstå eller tala 
om världen (Winther Jørgensen & Phillips 2000:7). Det är genom diskurs, de rådande bestämda 
sätten att se på världen, som människan förstår och tolkar sin omvärld. Det finns därmed ingen 
förståelse bortom diskurserna eftersom all förståelse sker genom tolkning. Det finns olika 
diskurser som har överordnade positioner i relation till andra diskurser, då människan har 
behovet att göra världen förståelig genom gemensamma tolkningar. Den överordnade diskursen 
framställs och upplevs som objektiv sanning, men egentligen är den överordnade diskursen bara 
en av oändligt många alternativa sätt att se världen på. Det är dock omöjligt för oss att föreställa 
oss alla alternativa förståelser av världen samtidigt. I och med att det finns oändligt med 
alternativa tolkningar och sätt att se på världen kan diskursen aldrig låsa fast sin egen 
uppfattning fullständigt. Diskurserna är därmed rörliga och hotas ständigt av att dessa andra 
alternativ ska ta dess plats och i sin tur få positionen som den objektiva sanningen (Winther 
Jørgensen & Phillips 2000:31). Diskursen strävar alltid efter är att bli den enda möjliga 
förståelsen av ett fenomen och har ingen annan drivkraft än att eliminera alla andra tolkningar. 
Detta är emellertid omöjligt, då diskursens betydelse är möjlig men inte nödvändig (Winther 
Jørgensen & Phillips 2000:32). Diskursens försök att uppnå fullständigt sanningsanspråk görs 
genom att diskursen försöker utesluta alla alternativa betydelser som destabiliserar diskursens 
sätt att se på verkligheten. Diskursen skapas därmed i relation till allt det den inte är, dess 
gränser synliggörs i dess försök att obegripliggöra allt som inte ingår i den.  

Inom diskursteorin ses samhället, identitet och grupptillhörigheter också som diskursivt 
skapande. Det fysiska samhället och världen existerar fristående diskursen, men all vår 
förståelse och kunskap om detta är diskursiv. Samhället som det ser ut idag är ett av oändligt 
många sätt att strukturera världen på, men ses som det enda möjliga sättet eftersom diskurser 
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tillfälligt har lyckats fixera vår förståelse för historia, politik och samhällsbygge till det sätt som 
den är idag (Winther Jørgensen & Phillips 2000:47). Identitet är diskursivt i den bemärkelse att 
de identiteter som är möjliga för individer att inta, och på vilka sätt de kan uppträda i dem, beror 
på vilka diskurser som för tillfället är aktuella (Winther Jørgensen & Phillips 2000:48). Olika 
identiteter kan i viss utsträckning väljas av individen men endast baserat på vilka diskursiva 
möjligheter till identitet som finns, identitet bortom diskurs är obegriplig. Gruppidentiteter 
ordnas enligt samma princip som identitetspositioner. Det finns för människan alltid en mängd 
olika möjliga identiteter. En asylsökande HBTQ+-person kan också vara överklass, 
medelålders, av ett visst kön eller politiskt aktiv. Alla dessa gruppidentiteter är inte relevanta 
hela tiden, men det är alltid något som individen på olika sätt behöver ta ställning till. Diskursen 
kring identitet är därmed tvingande för subjektet, dels för att det diskursivt bestämda sättet att 
förhålla sig till världen uppfattas som det enda möjliga sättet, dels för att alternativet är att bli 
obegriplig för andra människor. 

Diskursteori kommer att användas som teoretisk ram och tolkningsredskap för att 
synliggöra de normerande synsätt som producerar och reproducerar till synes fasta identiteter, 
grupper och institutioner. Begreppet diskurs används för att beskriva hur beslutsfattare och 
asylsökande HBTQ+-personer uttrycker och förstår sexualitet, trovärdighet och de sökande. 
Sexualitet används som ett diskursivt begrepp på det sätt att de praktiker, känslor och tankar 
som rör sexualitet ses som socialt och kulturellt skapade och att det finns begränsningar i hur 
det kan förstås och praktiseras. Därmed kan diskurs som begrepp visa på de sätt som både 
myndighet och individer skapar och begränsar kunskap och förståelse.  
  
3.3 Makt och bekännelse 
Michel Foucault är en filosofisk teoretiker som i sin studie Sexualitetens Historia (2002) 
undersöker hur förtryck produceras och reproduceras. Detta görs genom att analysera den 
historiska utvecklingen för diskurser om kön och sexualitet. I denna uppsats kommer Foucaults 
två begrepp makt och bekännelse från Sexualitetens historia att användas.  

Makt är all produktiv kraft som finns i samhället, i alla relationer och processer 
(Foucault 2002:103). Makt har därmed inte en samlad utgångspunkt eller position, utan ses 
istället som relationella styrkeförhållanden som ständigt mäts mot varandra. Makt är resultatet 
av den ojämlika fördelningen mellan allt; människor, idéer och tankevärldar. Eftersom makt är 
relationellt är det alltid en del av diskurs, och den diskurs som för tillfället har uppnått en 
överordnad position är den som har flest maktaspekter till sitt förfogande. Det är med makt 
diskurser försöker låsa fast sig själv vid betydelse. Då makt inte är produktiv i egenskap av 
objektiv sanning utan som övergripande och relationell måste individer ständigt kontrollera och 
disciplinera sig själva och andra för att bli begripliga, individer måste bete sig som att den 
objektiva sanningen faktiskt existerar. Foucault visar på hur sexualitetsdiskursen utveckling 
genom att använda sig av olika maktformer för att förklara hur diskursen produceras, 
reproduceras och kontrolleras (Foucault 2002:100f). Den del av makten är som är institutionell 
är den juridiska makten, som hädanefter kommer kallas för lagens maktregim. Detta är den 
aspekt av makt som är synlig i samhället och kan användas av individer och institutioner för att 
styra, begränsa och förtrycka. Det är med lagens maktregim som samhället bestämmer vad som 
är förbjudet och tillåtet och ser till att detta efterföljs och det är där makt placeras för att vara 
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begriplig. Socialtjänsten och migrationsmyndigheterna är en del av lagens maktregim. 
Vetandets maktregim är en annan del av makten, som syftar till att producera sanning och 
vidareutveckla diskurs (Foucault 2002:41).  

Den moderna diskursen om sexualitet har sin historiska startpunkt i den kristna kyrkans 
införande av bikten. I och med bikten skapas bekännelsen, som är det andra begreppet från 
Foucault som kommer användas i uppsatsen. Till skillnad från lagens maktregim som vill 
förbjuda och begränsa, vill vetandets maktregim istället avtäcka, formulera och kategorisera 
och detta möjliggörs med bikten och bekännelsen. Med bikten kunde kyrkan kräva av 
människor att förklara och beskriva sina innersta tankar och känslor. Detta blev det 
huvudsakliga sättet att skydda sig mot det onda och få syndernas förlåtelse. Därmed skapades 
både synden och förlåtelsen och i och med det viljan att berätta sitt innersta. När kyrkans 
position i samhället försvagades försvann inte bekännelsen, den flyttade istället ur religionen 
och omformades till en grundläggande relationell del både mellan människor och individen i 
sig själv (Foucault 2002:78). Vetandets maktregim har med detta lyckats få bekännelse att bli 
det sätt som människan diskursivt förhåller sig till sitt inre. Bekännelsen är i och med diskurs 
tvingande men så djupt inlärd att den anses som det enda naturliga sättet att förhålla sig till sitt 
innersta på (Foucault 2002:79). På detta sätt producerar diskursen sanning. De obegripliga 
tvingas fram, formuleras och upptas därmed i diskursen, som själv får styra över hur dessa 
fenomen ska talas om. Samtidigt som fler typer av sexualiteter, kön och identiteter blir 
tillgängliga för människan att identifiera sig med så skapas också starkare kontroll och tydligare 
gränser mellan dessa. På detta sätt försöker den överordnade diskurs om sexualitet eliminera 
risken att störtas av en alternativ diskurs.  

Makt kommer användas som begrepp för att synliggöra hur bekännelsen fungerar som 
en metod av både lagens och vetandets maktregim för att kontrollera och disciplinera 
individer.  Denna förståelse av makt kommer användas i uppsatsen då den ser på makt som att 
den är fullständig och att den styr diskursen. De olika typerna av makt kommer användas för 
att beskriva diskursers olika bruk av makt i asylärenden. Lagens maktregim är den 
institutionella makten hos migrationsverket, migrationsdomstolarna, polisen, socialtjänsten och 
övriga myndighetsorgan. Vetandets maktregim, diskurserna, och bekännelse som används som 
redskap syns i bedömningsförfarandet och beslutsfattandet om asylberättelserna i HBTQ+-
ärenden. 

4. METOD OCH MATERIAL  
I denna del presenteras uppsatsens metodval, det empiriska materialet och analysmetod. 
Avsnittet börjar med en redogörelse av uppsatsens metodval som är kvalitativa 
dokumentstudier. Därefter kommer insamling och urvalsprocessen för det empiriska materialet 
beskrivas, följt av en beskrivning av materialet. Efter det kommer uppsatsens metod för analys, 
Laclau och Mouffes diskursteori, att beskrivas.  Därefter diskuteras validitet, reliabilitet och 
generaliserbarhet i förhållande till det empiriska materialet och den valda metoden. Kapitlet 
avslutas med en redogörelse av etiska överväganden.  
 



Dahl  

 19 

4.1 Metodval  
Då studien syftat till att undersöka migrationsmyndigheters användning av bekännelse 
avseende sexualitet hos asylsökande HBTQ+-personer ansågs kvalitativa dokumentstudier vara 
en passande metod. Kvalitativa metoder används bland annat för att undersöka kontexter, 
observera beteenden och produkter av mänskligt handlande (Sohlberg & Sohlberg 2019:121f). 
Det finns inom kvalitativ forskning fokus på empirins mångtydighet och utövarens tolkning och 
förståelse för fenomen, snarare än produktion av sanning (Alvesson & Sköldberg 2017:17f). 
De dokument som valdes ut att analysera var domstolsbeslut, vilket är offentliga allmänna 
handlingar. Offentliga allmänna handlingar upprättas av svensk myndighet, och de beslut som 
fattas i dessa måste stämma överens med Sveriges lagstadgade fri och rättigheter, de ska vara 
öppna för granskning och de ska upprättas enligt lag (Billquist & Johnsson 2007:4). Detta 
innebär att de åsikter och föreställningar som finns i handlingarna har en normerande position 
inom myndighet. Dokument framställs som objektiva, men är alltid del av sociala 
konstruktioner som skapas av individer (Billquist & Johnsson 2007:8).  Domstolsbeslut 
bedömdes även som passande då de både innehåller de asylsökandes egen berättelse och 
framställning av deras sexualitet och migrationsdomstolens bedömning av informationen och 
deras slutgiltiga beslut. Dokumentstudier är ett användbart empiriskt material i min studie på 
grund av att dokument är oföränderliga, vilket leder till att normerande föreställningar och 
diskurser som uttrycks kan studeras (Padgett 2017:133).  
 
4.2 Material  
Som material i studien användes 6 stycken domstolsbeslut från migrationsdomstolen. Alla 
domstolsbeslut hade migrationsverkets utredningar med som bilagor och dessa är inkluderade 
i det empiriska materialet. Rättsfallen har tagits upp i domstol på grund av att den asylsökande 
överklagat sitt avslag från migrationsverket. Alla asylsökande i det empiriska materialet har 
sökt asyl på skyddsgrunden sexuell läggning. Alla domstolsbeslut är verkställda mellan 2012–
2020. Om de i ett senare skede har överklagats har inte undersökts, eftersom uppsatsen har haft 
ambitionen att belysa diskurser och diskursiv förhandling inom migrationsmyndigheter snarare 
än enskilda asylärenden och beslut.  

4.2.1 Insamling och urval   
Domarna har hittats genom den juridiska databasen JUNO Juridik. På JUNO har sökfunktionen 
använts med sökorden “asyl + sexualitet” med avgränsningarna specialdomstolar; 
migrationsdomstolen. Resultatet blev 36 stycken domstolsbeslut. Alla domstolsärenden som 
kom upp i sökningen är från tidsperioden 2011–2020, vilket bedömdes som en passande 
tidsram. En lagändring i 4:1 § Utlänningslagen (2005:716) skedde 2015, men denna bedöms 
inte påverka relevansen på de domar som verkställdes innan. Insamlingsprocessen påbörjades 
genom översiktlig läsning av de 36 domstolsbesluten, varpå alla som inte berörde ansökningar 
om asyl på skyddsgrunden sexualitet valdes bort. De kvarvarande blev 27 domar. Dessa 
domstolsbeslut bedömdes som för stort material för studien varpå tre urvalskriterier 
formulerades för att få en mindre mängd material. En passande mängd bedömdes vara ca 6–8 
domar. Kriterierna var att domarna dels skulle vara mellan 10–30 sidor. Vidare skulle den 
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asylsökandes huvudsakliga skäl till asyl baseras på skyddsgrunden sexuell läggning. Detta 
eftersom det i många ansökningar fanns fler asylskäl i kombination. Det sista kriteriet var att 
migrationsverkets utredning skulle vara bifogad i domstolsbeslutet. Detta för att undersöka hur 
skillnaden mellan migrationsverkets beslut om avslag och migrationsdomstolens vidare 
bedömning sett ut, och för att fånga in de olika instansernas bedömning. Utifrån dessa kriterier 
valdes 6 domar ut som slutgiltigt empiriskt material. Domarna är mellan 10–27 sidor inklusive 
migrationsverkets utredningar och bilagor såsom lagtext. Jag valde att inte ha något kriterium 
om spridning gällande de sökandes kön, sexualitet eller medborgarland skulle ingå, då detta 
inte heller är specificerat i studiens syfte eller frågeställningar. Detta skulle eventuellt kunna 
ses som en brist i materialet då spridningen inte blev så stor, och många HBTQ+-personer inte 
finns representerade i materialet.    

4.2.2 Beskrivning av material 
I vissa domar är skälet för asylansökan endast på skyddsgrunden sexuell läggning och i vissa 
domar kombineras detta med andra asylskäl såsom anhörigsansökan. Sexuell läggning är i alla 
domar det primära skälet för ansökan. Jag har valt att kalla domstolsbesluten för dom 1-6 i 
kapitlet för resultat och analys. I de fall som migrationsverkets utredning behandlas har detta 
tydliggjorts genom att hänvisa till dom och tillhörande siffra. Detta för att förenkla för både 
mig själv och läsaren. Flertalet av de klagande i domarna är anonymiserade av 
migrationsdomstolen, och de sökande kallas då för A. Jag valde att använda de asylsökande för 
att beskriva de klagande. Detta för att underlätta förståelsen och för att i den mån det går 
anonymisera de individer som berörs av besluten. Nedan följer en beskrivning av de valda 
domarna.   

Dom 1 är från 2019 och är 24 sidor. Den är den enda domen i det empiriska materialet 
som fått avslag på båda instanser. Den sökande är en bisexuell man från Centralasien. Det 
politiska säkerhetsläget i den sökandes medborgarland är inte i sig så allvarligt att det föreligger 
skyddsbehov, samkönade relationer är däremot straffbart och kan leda till avrättning. Den 
sökande har i sitt medborgarland haft relationer med både kvinnor och män, men han har känt 
skam och skuld för sin sexuella läggning. I Sverige lärde han sig om bisexualitet, och mådde 
fortsatt periodvis dåligt över sin sexualitet. Migrationsverket och migrationsdomstolen menar 
att den sökandes berättelse är vag, detaljfattig och att berättelsen saknar djupare känslomässiga 
beskrivningar. De bedömer båda att han inte gjort sin sexuella läggning sannolik. 

Dom 2 är från 2018 och är 26 sidor. Den sökande är en homosexuell man från Västasien. 
Det politiska säkerhetsläget i den sökandes medborgarland är inte i sig så allvarligt att de 
föreligger skyddsbehov. Han har haft flera relationer med män i sitt medborgarland, och är i ett 
arrangerat äktenskap med en kvinna. Den sökande har hotats till döds av både militär och sin 
släkt på grund av rykten om hans sexuella läggning. Migrationsverket menar att den sökandes 
berättelse är vag, odetaljerad och saknar djupare känslomässiga beskrivningar, och bedömer att 
han inte gjort sin sexuella läggning sannolik. Migrationsdomstolen menar att berättelsen är 
fyllig, självupplevd och sammanhängande.  

Dom 3 är från 2017 och är 27 sidor. Den sökande är en homosexuell man från 
Centralasien. Säkerhetsläget i den sökandes medborgarland är inte så allvarligt att det 
föranleder skydd, men samkönade relationer är straffbart. Den sökande har haft flera 
samkönade relationer i både sitt medborgarland och Sverige och lever som öppet homosexuell. 
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I hans utsagor går det att läsa att han har misshandlats och hotats av sin familj när de kom på 
honom i en intim situation, varpå han flydde landet. Migrationsverket menar att den sökandes 
berättelse är påfallande vag, och att han inte kunnat reflektera eller förklara på ett sätt som gör 
den sexuella läggningen sannolik. Migrationsdomstolen bedömer att han gjort sin sexuella 
läggning sannolik och att han i sin unga ålder inte kan förväntas svara mer utförligt eller 
detaljerat.  

Dom 4 är från 2016 och är 26 sidor. Den sökande är en bisexuell man från Västafrika. 
Det politiska säkerhetsläget i den sökandes medborgarland är inte skyddsgrundande i sig, men 
samkönade relationer och samkönad beröring är straffbart med upp till 14 års fängelse. Den 
sökande har haft flera samkönade relationer i sitt medborgarland. Den sökande har blivit 
misshandlad och hotad av polis och enskilda på grund av att han misstänktes ha samkönade 
relationer, varpå han flydde landet. Migrationsverket menar att den sökandes berättelse är vag, 
odetaljerad och otydlig och därmed inte har gjort sin sexualitet sannolik. Migrationsdomstolen 
bedömer berättelsen som oförändrad, självupplevd och trovärdig.   

Dom 5 är från 2014 och är 10 sidor. Den sökande är en homosexuell man från Östafrika. 
Det allmänna läget i den sökandes medborgarland är inte skyddsgrundande i sig, men det är 
kriminaliserat med samkönade relationer. Den sökande har haft samkönade relationer i sitt 
medborgarland. Han flydde till Sverige efter att han och hans partner upptäckts, och blev 
misshandlade av grannar. Han är efterlyst av polis och har blivit dödshotad av sin familj på 
grund av sin läggning. Migrationsverket bedömer honom som vag, motstridig och odetaljerad. 
Migrationsdomstolen menar att berättelsen varit detaljrik, konsekvent och uppfattas som 
självupplevd.  

Dom 6 är från 2012 och är 20 sidor. Den sökande är en lesbisk kvinna från Balkan. Det 
politiska säkerhetsläget i den sökandes medborgarland är inte skyddsgrundande i sig, och det 
finns lagar som skyddar mot diskriminering mot HBTQ+-personer. Den sökande har haft 
samkönade relationer i sitt medborgarland, men blev påkommen och misshandlad av enskilda. 
Hon har blivit diskriminerad av polis och psykolog, blivit nekad köp och uppsagd från sitt jobb. 
Hon har inte fått någon hjälp av myndigheter. Migrationsverket bedömer den sökandes 
sexualitet som sannolik, men menar att hon inte i tillräcklig utsträckning sökt hjälp hos 
myndigheter. Migrationsdomstolen menar att hon på grund av det hon varit med om kan anses 
känna välgrundad fruktan för förföljelse.    
 
4.3 Analysmetod    
Den analysmetod som använts är diskursanalys. Det finns flera typer av diskursanalys, som 
varierar i hur mycket av verkligheten som anses vara styrd av diskurs och uppfattningen om 
subjektet. Diskursanalys kan, som förklarat i teorikapitlet, användas som både metod och teori. 
Detta eftersom det inbyggt i analyssättet finns tydliga ontologiska och epistemologiska 
premisser, teoretiska och metodologiska arbetssätt och tekniker för språk och textanalys 
(Winther Jørgensen & Phillips 2000:10). Diskursanalys är en passande metod när den 
vetenskapliga ambitionen är att kritiskt granska maktstrukturer i samhället. Analysmetoden 
syftar till att hitta normerande synsätt och system i samhället och har utgångspunkten att dessa 
är socialt konstruerade (Winther Jørgensen, Phillips 2000:8). Syftet med denna studie var att 
undersöka hur migrationsverket använder sig av bekännelse som redskap för att bedöma 
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giltighet och trovärdighet på sexualitet för asylsökande HBTQ+-personer. Studien har därmed 
en maktkritisk ingång till ämnet och har med diskursanalys som metod kunnat diskutera de 
diskurser som möjliggör och bibehåller den rådande inställning till asyl, sexualitet och 
trovärdighet. Den diskursanalys som valts är Laclau och Mouffes diskursteori, som hädanefter 
bara kallas diskursteori. Den ontologiska utgångspunkten i diskursteori är att diskurser skapar 
all mening och begriplighet i samhället och världen (Winther Jørgensen & Phillips 2000:31). 
Den epistemologiska utgångspunkten är därmed att all kunskap och kunskapsproduktion finns 
inom diskurser. 

Diskurs som teoretiskt begrepp har beskrivits under uppsatsens teorikapitel. För att 
minimera upprepning kommer detta avsnitt fokusera på den praktiska användningen av 
diskursteori. Den överordnade diskursen kan inte låsa fast en betydelse av ett fenomen, då 
betydelsen är möjlig men inte nödvändig. De alternativa möjligheter som finns kallas inom 
diskursteori för det diskursiva fältet (Winther Jørgensen & Phillips 2000:34). De alternativa sätt 
att se på världen som inte ingår i den rådande diskursen, försöker i sin tur själva uppnå 
positionen som styrande diskurs. När diskurser försöker låsa fast sin bestämda tolkning görs 
detta genom att fästa betydelse vid vad de kallar nodalpunkter (Winther Jørgensen & Phillips 
2000:33). Nodalpunkter är föreställningar inom diskursen som har en överordnad position, och 
som andra föreställningar ordnar sig i relation till. I denna uppsats är heterosexualitet ett 
exempel på en nodalpunkt som är en del av den sexualitetsdiskursen. Vår förståelse för vad 
heterosexualitet är och betyder relaterar till hur vi förstår andra sexualiteter. De tecken som 
ordnas i relation till nodalpunkten kallas för moment, nodalpunkter är alltså moment som fått 
en överordnad position. Hur relationen mellan momenten ser ut och vad de laddas med för 
betydelse är det som utgör diskursen. Det är genom att utesluta alternativa tolkningar av 
nodalpunkter och moment som diskursen gör anspråk på att vara objektiv. Detta innebär att vi 
förstår till exempel heterosexualitet på det sätt som vi gör eftersom diskursen uteslutit alla 
alternativa sätt att förstå heterosexualitet på. Momenten är därmed den till synes fasta men 
tillfälliga positionen som en föreställning har i diskursen. De föreställningar som inte har en 
fast position, där diskursen inte ännu kunnat bestämma betydelse, kallas för element. Eftersom 
betydelsen inte kan bli fullständigt fastlåsta i sina positioner utan kan alltid komma att ändras, 
är diskursens moment egentligen aldrig fullständigt moment utan riskerar alltid att bli element. 
Det är genom att försöka göra alla element till moment som diskursen, det bestämda sättet att 
se på världen, kämpar gentemot andra diskurser. Det är genom att göra moment till element 
som de alternativa diskurserna försöker störta den rådande diskursen. I användandet av 
diskursteori sker den praktiska analysen genom att undersöka var dessa begrepp är synliga och 
hur de relaterar till varandra (Winther Jørgensen & Phillips 2000:57f).  
 

4.4 Metodövervägande 
I denna studie har kvalitativa dokumentstudier använts som metod. Att använda dokument som 
empiriskt material kan begränsa möjligheten för analys eftersom dokument inte är skapade för 
att användas som forskning (Padgett 2017:133). Detta kan leda till att det empiriska materialet 
potentiellt kan vara bristfälligt eller felaktigt. Detta kan i sin tur försvåra tolkningen (Ibid). 
Denna studie syftar till att undersöka övergripande diskurser. Därmed är de eventuella brister 
eller fel som skulle kunna finnas i dokumenten inget hinder. En eventuell brist i studiens valda 
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material är att alla domar är avslag som överklagats. De klagande i och med detta redan bedömts 
som icke trovärdiga en gång. Att även ha beviljade beslut från migrationsverket som empiriskt 
material hade kunnat leda till en mer dynamisk analys. Att alla ärenden fått avslag av 
migrationsverket ansågs ändå nödvändigt, då det inte är möjligt att få tillgång till 
migrationsverkets utredningar i ett tidigare skede. 

Diskursteori har valts som metod på grund av det maktkritiska perspektivet. Enligt 
diskursteori är all förståelse av verkligheten skapad av diskurser, vilket möjliggör vetenskaplig 
granskning av fenomen som annars anses naturliga eller definitiva (Winther Jørgensen & 
Phillips 2000:28). Diskursteori beskriver även diskursernas relationella förhållanden till 
varandra, samt de förhandlingar och stridigheter som kan uppstå när olika diskurser möts 
(Ibid:28). En sista användbar del av diskursteorin i relation till denna studies syfte och 
frågeställning är att den menar att diskursen har ett totalt inflytande på subjektet, vilket 
förenklar användningen av det teoretiska begreppet bekännelse. Diskursteori är en metod som 
inte har en tydlig beskrivning av hur analys genomförs på empiriskt material i mer praktisk 
bemärkelse än det jag har redogjort för ovan, och inriktar sig inte uttryckligen på en viss typ av 
empiriskt material (Winther Jørgensen & Phillips 2000:57). Detta skulle kunna ses som en brist 
i metoden, men då diskursteori anser verkligheten uppbyggt genom språk och att allt språkligt 
är diskursivt passar den att använda i kombination med dokumentstudier (Winther Jørgensen & 
Phillips 2000:57). I det praktiska användandet av diskursteori behöver överväganden göras om 
vilka diskurser som lyfts upp för granskning. I forskningsområdet för denna uppsats finns en 
mängd olika diskurser. Att analysera alla diskurser i materialet är varken genomförbart eller i 
enlighet med uppsatsens syfte, vilket har inneburit att avgränsningar har gjort på vilka 
diskursiva företeelser som kommer ingå i analysen. Dessa avgränsningar har gjorts till de som 
direkt relaterar till uppsatsens syfte och frågeställningar, och berör främst bekännelse, 
trovärdighet och sexualitet.    
 
4.5. Trovärdighet, tillförlitlighet och överförbarhet  
Inom den kvalitativa forskningstraditionen är forskaren medskapare till kunskap (Ruth 
1991:278). Fokus ligger på att belysa fenomen, och genomföra analys reflexivt i förhållande 
till metod och material (Ruth 1991:286). För att säkerställa kvalité inom kvalitativ forskning 
används begreppen trovärdighet och äkthet, med delkriterierna tillförlitlighet, överförbarhet, 
pålitlighet och möjligheten att styrka och konfirmera (Bryman 2002:258). Då denna studie är 
en kvalitativ dokumentstudie har inte det empiriska materialet påverkas av att studeras. Kraven 
på tillförlitlighet och pålitlighet har hanterats genom att redogöra för metod, teori och 
genomförande kontinuerligt. Studiens potential till överförbarhet diskuteras kort i uppsatsens 
sista avsnitt, se 6.5 Praktiska implikationer för tillämpning och tidigare forskning. När 
trovärdighet och äkthet ska bedömas på diskursanalyser kan även begreppen sammanhang och 
fruktbarhet användas (Winther Jørgensen & Phillips 2000:123). Diskursanalysen behöver 
placeras in i ett tydligt sammanhang, och inte motsägas av andra delar i analysen. Fruktbarhet 
handlar om hur stark analysen förklaringskraft är, och huruvida den tillför nya kunskap om 
fenomen (ibid). Detta har hanterats genom att genomgående beskriva hur diskurserna som 
studeras synliggörs och verkar, samt vilken ny kunskap som producerats i studien. I och med 
att metoden i studien är diskursanalys är det viktigt att vara medveten om att det inte är möjligt 
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att ställa sig utanför diskursen, och att användaren också i och med sitt tolkande av diskurserna 
blir medskapare (Winther Jørgensen & Philips 2000:56). Därför är det viktigt att dels visa sin 
egen positionering i relation till de diskurser som undersöks, dels hur resultatet kan påverka 
vidare produktion av diskurs (Winther Jørgensen & Phillips 2000:29). Denna studie har dock 
inte ambitionen att producera sanning, utan syftar till att bidra med en tolkning på hur 
bekännelse som begrepp används i bedömningsförfarandet och beslutsfattandet i asylärenden 
för HBTQ+-personer för att bedöma trovärdighet.  
 
4.6 Etiska överväganden   
Det finns inom human och samhällsvetenskaplig forskning fyra huvudsakliga forskningsetiska 
principer som har formulerats av Vetenskapsrådet för att försäkra att forskning bedrivs på ett 
etiskt sätt (Vetenskapsrådet 2002). Dessa fyra principer är informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Dessa fyra principer är uppförda 
för att skydda de personer som deltar i forskningsundersökningar mot att bli skadade eller 
kränkta i samband med forskningen. Eftersom denna studie är en dokumentstudie på 
domstolsbeslut, som är offentliga handlingar, anses ingen kunna bli skadad eller kränkt av 
studiens resultat och slutsatser. Vetenskapsrådet har tagit fram några övriga etiska riktlinjer att 
ta hänsyn till som (Vetenskapsrådet 2017). Riktlinjer behandlar sanningsenlighet, transparens, 
noggrannhet och att inte skada människor, djur eller miljö. Inom samhällsvetenskap berör de 
etiska överväganden främst hur forskaren behandlar människorna bakom empirin (Sohlberg & 
Sohlberg 2019:275). Denna uppsats är antiessentialistisk i enlighet med socialkonstruktivism. 
Att uttala sig om grupper eller identiteter som biologiska och oföränderliga kan bidra till 
förtryck. I och med att alla domstolsbeslut är offentliga allmänna handlingar bör ingen vidare 
skada åsamkat individerna bakom besluten på grund av denna studie. De domar som används 
som empiriskt material är offentliga dokument som går att begära ut. Övervägande del av 
individerna i studiens material har skyddade personuppgifter och är därmed anonymiserade, 
övriga är anonymiserade av mig.  

5. RESULTAT OCH ANALYS  
I detta kapitel kommer studiens resultat och analys presenteras. Resultatet och analysen är 
strukturerad i tre avsnitt. I det första avsnittet “Bedömning av asylberättelsen” kommer de 
diskurser som finns angående den sökandes berättelse behandlas i två underrubriker, den 
muntliga berättelsen och skriftlig bevisning. I studiens andra avsnitt “Förhandling om 
trovärdighet” kommer de diskursiva förhandlingar mellan de olika instansernas beslutfattare, 
rekommendationerna och berättelserna att presenteras. Detta görs genom tre underrubriker, 
vilka är trovärdighet och tillförlitlighet, vag och detaljfattig samt statiskt berättande. Studien 
tredje och sista avsnitt “Föreställningar om sexualitet” behandlar det empiriska materialets olika 
diskursiva föreställningar om sexualitet är. Underrubrikerna i detta avsnitt heter en 
grundläggande del och en skön känsla.  
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5.1 Bedömning av asylberättelsen  
I detta avsnitt behandlas bedömningen av asylberättelsen. Detta kommer analyseras utifrån den 
muntliga berättelsen i relation till det diskursiva redskapet bekännelse. Jag kommer visa på 
bekännelsens roll i skapandet av HBTQ+-personer och HBTQ+ som grupp samt vilka 
diskursiva positioner de olika subjekten har inom asylärenden för HBTQ+-personer. Den 
sökande kan utöver sin asylberättelse även lägga fram skriftlig bevisning för att stryka sin 
trovärdighet. Jag kommer visa på att detta får varierande resultat, men att det på grund av 
diskurser om trovärdighet ofta inte påverkar den slutgiltiga bedömningen. Detta kommer göras 
genom att undersöka vilken utsträckning dessa tas med i bedömningen, och hur bedömningen 
av berättandet påverkas av fysiskt material.  

5.1.1 Den muntliga berättelsen    
Att det är den sökandes berättelse som är det primära bevismaterialet framgår på flera ställen i 
migrationsverkets utredningar där de asylsökande sökt asyl på skyddsgrunden sexuell läggning. 
I alla av migrationsverkets utredningar har den sökande fått berätta utförligt om sina liv relaterat 
till skyddsgrunden. Det har i alla domstolsförhandlingar i det empiriska materialet utom ett 
hållits muntliga förhandlingar. Den enda domen som fått avslag på muntlig förhandling är dom 
6, vilket är det enda fallet där varken migrationsverket eller migrationsdomstolen misstror den 
sökandes sexuella läggning. Det som avgörs i dom 6 är enbart om den sökande är i behov av 
skydd eller inte.  

Den muntliga berättelsens betydelse för bedömningen är framträdande både hos 
migrationsverket och i migrationsdomstolen. I både utredningarna och domarna står det 
uttryckligen att den muntliga berättelsen är den främsta bevisningen. Detta innebär att det är 
den sökandes berättande om sig själv som står till grund för vilket beslut som fattas, och att det 
är genom asylberättelsen som den sökandes trovärdighet bedöms. När asyl söks med 
skyddsgrunden sexuell läggning måste den sökande därmed redogöra både sin sexuella 
läggning och för den fara eller de risker som de försöker undkomma genom att lämna sitt 
medborgarland. I beslutsfattanden är också den sökandes förmåga att styrka andra delar av sin 
asylberättelse av vikt i bedömningen av trovärdighet. Delar som behöver styrkas är bland annat 
den sökandes identitet, inresan i Sverige och myndighetsdokument från medborgarlandet. Om 
individen tidigare i asylprocessen varit otydlig eller ljugit gällande någon av dessa saker 
bedöms den sökandes muntliga berättelse som helhet som mindre trovärdig. Tidpunkten som 
den sökande berättar om sin sexualitet påverkar huruvida den sökande anses trovärdig i sin 
sexualitet. I flera av domarna har den sökande berättat att den är HBTQ+ sent i asylprocessen 
eller åberopat sexuell läggning som skyddsgrund först när denne fått avslag på tidigare 
asylansökningar.  

Bekännelsens roll är både historiskt och i nutid nödvändig i det diskursiva skapandet av 
sexualitet. I och med bekännelsen blir både heterosexualitet och normbrytande sexualitet till, 
normbrottet i HBTQ+ uppstår först när en person kommer ut för sig själv och för andra. Det 
inte finns en inneboende sanning i sexualitet eftersom den som fenomen är diskursivt skapat 
(Foucault 2002:82). Men på grund av den sexualitetsdiskurs som finns förstår vi och beter oss 
som att det fanns något essentialistiskt i sexualiteten. För att den rådande diskursen om 
sexualitet inte ska hotas av alternativa diskurser behöver individer bekänna sina avvikelser och 
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för att bekännelsen ska användbar som producent av sanning behövs någon som lyssnar på 
bekännelsen (Foucault 2002:78f). Det är lyssnaren som har makten att bedöma individens 
bekännelse och därmed ge bekännaren möjligheten att bli erkänd och därmed “sann” eller 
underkänna bekännarens producerade sanning och därmed tvinga till omformulering (Foucault 
2002:79). Att den sökande måste berätta sin asylberättelse för myndigheterna innebär att de 
bekänner och därmed producerar sanningar om sig själva för migrationsverket. För att få subjekt 
att bekänna krävs en utbredd individualisering i samhället. Subjekten måste känna att deras 
specifika bekännelse är betydelsefull, och att den måste formuleras och lyssnas på för att spela 
roll. Bekännelsen blir därmed den enda vägen till frigörelse. Genom bekännelsen döljer 
maktens sig själv, genom att separera vetandets maktregim från lagens maktregim och mena att 
endast lagens maktregim är reell makt, blir vetandets maktregim osynlig (Foucault 2002:77f). 
I de fall som bekännandet inte sker frivilligt finns det flera institutioner som är inrättade för att 
tvinga fram bekännelse, asylprocessens krav på att den sökande ska producera och framföra en 
asylberättelse är ett exempel på detta.  

Kravet på bekännelsen och formuleringen av denna syns till exempel i dom 3. Där har 
den sökande angett ett annat asylskäl i början av asylprocessen vilket leder till att han av 
migrationsverket inte anses trovärdig. I de fall som den sexuella läggningen anges som 
skyddsskäl senare i processen ifrågasätter migrationsverket varför de sökande inte berättat om 
sin sexuella läggning tidigare, och det anses minska trovärdigheten. Flera av de sökande berättar 
som svar att de inte haft kunskap om hur HBTQ+-rättigheter ser ut i Sverige, eller att det är en 
skyddsgrund. För att lyckas anses som trovärdig i sin sexuella läggning bedöms också flera 
delar som inte direkt berör sexualiteten. Bekännelsen är endast användbar för diskursen som 
skapare av produkt som kan framställas som objektiv sanning. För att den diskursiva låsningen 
vid betydelse ska lyckas, om än tillfälligt, måste föreställningen om entydighet upprätthållas 
(Winther Jørgensen & Phillips 2000:35f). Därför måste bekännelsen ske så tidigt i processen 
som möjligt, och alla delar i asylberättelsen måste hänga ihop för att anses trovärdig. 
Migrationsverket och migrationsdomstolen har därmed positionen som lyssnare och 
sanningsavgörare. Det förutsätts att beslutsfattarna i dessa myndigheter ska kunna bedöma om 
de sökandes berättelser, deras producerade sanningar faktiskt är sanna eller ej. Bekännelsen 
bygger således på en treenighet, dels det bekännande subjektet (den sökande), dels den sanning 
som denne förmedlar (sexualitet), och lyssnaren (migrationsmyndigheterna).  

5.1.2 Skriftlig bevisning  
Den muntliga berättelsen är inte det enda möjliga bevisning som den sökande kan använda sig 
av för att hävda trovärdighet. I nästan alla utredningar och domar i materialet har de sökande 
med sig stödbevisning för att styrka trovärdigheten om sin sexuella läggning. Som redogjort 
ovan ska bedömningen primärt bygga på den sökandes muntliga berättelse. Enligt 
rekommendationer som finns angående bedömning ska skriftligt material inte ensamt kunna 
avgöra huruvida en sökande är trovärdig i sin sexuella läggning eller inte, och huruvida det 
anses kunna tas med i bedömningen över huvud taget varierar.  

De sökande i domarna tar med olika typer av skriftligt material för att styrka sin sexuella 
läggning. Flera av de sökande tar med sig intyg från andra myndighetspersoner, från RFSL eller 
journalkopior från sjukvården. Den sökande i dom 1 har med sig dokument i form av två 
skrivelser och ett brev från olika personer som syftar till att styrka den sökandes sexuella 
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läggning, men dessa inlämnade dokument bedöms inte som tillförlitliga. Detta kan jämföras 
med den sökande i dom 3 som lämnar in 5 skrivelser, och domstolen bedömer att den skriftliga 
dokumentationen ger en entydig bild av att den sökande faktiskt lever som öppet homosexuell 
i Sverige. Därför bedömer migrationsverket att den sökande som homosexuell, men detta tills 
trots bedömer de honom inte som trovärdig som homosexuell. De gör därmed olika 
bedömningar på hans bevisning (trovärdig) och hans muntliga berättelse (inte trovärdig) och 
ger den sökande därmed avslag. I och med detta misslyckas diskursen om trovärdig sexualitet 
med att uppnå objektivitet, och det diskursiva i bedömningen synliggörs i och med denna 
tudelade bedömning. Moment är tecken inom diskursen som tillfälligt lyckats uppnå entydighet, 
men de hotas alltid med att bli element (Winther Jørgensen & Phillips 2000:49). I detta fall 
finns det två olika diskurser som båda försöker uppnå entydighet gällande den sökandes 
sexuella läggning, som här befinner sig i en elementär position. Inom en sexualitetsdiskurs 
läggs en tolkning fram och i en trovärdighetsdiskurs en annan. Den sökande är därmed av 
migrationsverket positionerad i två diskursen samtidigt, och beslutet handlar i detta fall om 
vilken diskurs som har flest maktaspekter till sitt förfogande och därmed vinner den diskursiva 
konflikten. I denna instans är det trovärdighetsdiskursen som vinner och den sökande får avslag 
på sin asylansökan.      

Flera av de sökande använder sig av fotografier som del av bevisning för att styrka sin 
sexualitet. Fotografierna föreställer främst nuvarande eller före detta partners tillsammans med 
den sökande. Att använda sig av fotografier istället för intyg ger den sökande generellt större 
möjlighet att erhålla trovärdighet i det slutgiltiga beslutet. Den sökande i dom 4 har till exempel 
med sig fotografier på sig själv och sin partner, samt ett deltagande i pride-festivalen. Detta 
menar migrationsdomstolen inte ensamt kan göra den sökandes sexuella läggning sannolik, 
men det bedöms ändå som användbart som bevisning. I dom 2 har den sökande har lämnat in 
dels en bekräftelse att han är medlem i RFSL, dels bilder på sig själv och andra män när de utför 
sexuella handlingar. Att bilder på sexuella handlingar kan vara ett sätt att erhålla trovärdighet 
styrks även i Lewis artikel, där hon tar upp att asylsökande homosexuella män ibland gör detta 
i Storbritannien (Lewis 2014:960). I dom 2 bedöms detta inte som ensamt tillräckligt för att 
styrka den sökandes sexualitet. Istället betonas vikten av tankar, känslor och personliga 
upplevelser kopplat till sexuell läggning. Att migrationsdomstolen bedömer bilderna som ändå 
delvis stärkande kan ses som en mellanväg för Migrationsdomstolen. I västerländska 
sexualitetsdiskurser anses individens sexuella praktiker och sexualitet höra samman (Foucault 
2002:65). Därmed kan bilderna som bevismaterial inte fullständigt kan avvisas. Men att fokus 
på sexuella praktiker ska undvikas är genomgående i domarna, och flera av de sökande får 
avslag på Migrationsverket när asylberättelserna fokuserat mer på sexuella praktiker än på den 
känslomässiga upplevelsen. Detta är framträdande i migrationsverkets bedömning i dom 3 och 
4.   

 
5.2. Förhandling om trovärdighet 
För att använda bekännelse som en metod för att skapa sanning krävs inte bara någon som 
lyssnar, det krävs också trovärdigt framförande av bekännelse. I detta avsnitt kommer jag visa 
på att det egentligen inte är den sexuella läggningen som bedöms utan de sökandes berättelser 
och att detta är i enlighet med de rekommendationerna för HBTQ+-personers asylbedömningar 
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för migrationsverket och migrationsdomstolen. Detta kommer göras genom att undersöka vilka 
begrepp som används av beslutsfattaren för att producera och reproducera diskurser om 
trovärdig sexualitet. Vidare kommer detta avsnitt visa på att bekännelsen dels fungerar som ett 
redskap för att bredda diskurser, men också för att definiera normbrytande sexualitet, och att 
för de som ingår i gruppen förväntas ha gemensamhet som kan urskiljas av berättelsens form. 

5.2.1 Tillförlitlighet och trovärdighet  
Tidigare har jag redogjort för hur beslutsfattaren genom den muntliga berättelsen förväntas 
kunna bedöma huruvida den sökandes sexuella läggning är trovärdig eller ej. I denna del 
kommer de rekommendationer som migrationsverkets beslutsfattare har att förhålla sig till 
angående tillförlitlighet och trovärdighet att behandlas. Begreppen tillförlitlighet och 
trovärdighet utgör den måttstock som i utredningarna och förhandlingarna avgör 
asylberättelsernas sanningshalt.  

Rekommendationer för bedömning av trovärdighet och tillförlitlighet finns infogad i 
alla utredningar och domstolsbeslut som används som material och har alla liknande 
formuleringar. Den primära beviskällan för bedömningen ska vara den sökandes berättelse, och 
fokus för bedömning ska ligga på den sökandes uppfattning, känslor och upplevelser av olikhet 
snarare än sexuella aktiviteter. Beslutsfattaren ska bedöma hur och i vilken utsträckning den 
sökande kan beskriva hur denne kom till insikt till sin sexuella läggning och hur detta påverkar 
personer känslomässigt samt i livet i stort. För att den sökandes asylberättelse ska bedömas som 
tillförlitlig bör den enligt rekommendationerna vara sammanhängande, oförändrad genom 
asylprocessens olika instanser och inte präglad av motstridiga uppgifter. Vetandets maktregim 
har skapat några grundförutsättningar för att göra bekännelse till en av samhällets accepterade 
metoder för att kartlägga och begripliggöra sexualitet. En av dessa delar är tolkningsmetoden, 
som utgör den passiva lyssnarens maktövertag (Foucault 2002:83). Migrationsverkets 
bedömningsförfarande beskrivs som att bedömning om sexuell läggning är en fråga om 
trovärdighet, men vad trovärdighet betyder är upp till beslutsfattaren att tolka. 

I rekommendationerna om bedömning blir en mängd föreställningar om trovärdig 
sexualitet synliga, varav en är föreställningen om att individens sexuella läggning över huvud 
taget kan bedömas som trovärdig eller ej enbart baserat på berättande. Föreställningen om att 
det i sexualiteten finns en dold sanning är en annan grundförutsättning för bekännelsen. 
Sexualitetens kraft och mekanismer, lusten och njutningen, framställs som möjliga att göra 
entydiga och därmed begripliga men samtidigt svåra och komplexa att både utvinna och förstå 
(Foucault 2002:82). Detta leder till att berättelserna måste berättas, och om det inte sker 
frivilligt så kan det krävas av lagens maktregim. Av migrationsmyndigheterna motiveras detta 
sökande efter den dolda sanningen med att bedömningen ska göras på de sökandes uppfattning, 
känslor och personliga upplevelser. Den betydelse som tillskrivs begreppet trovärdighet i dessa 
bedömningsrekommendationer innebär egentligen att bedömningen i grund och botten görs på 
hur väl den sökande lyckas formulera sin bekännelse enligt de ramar som 
migrationsmyndigheterna, lagens maktregim, själva har ställt upp. Det är därmed egentligen 
inte den sökandes sexuella läggning utan istället berättelsen, hur den låter och framställs, det 
språkliga iscensättandet av den sexuella läggningen som bedömningen av trovärdig görs på. 
Detta blir ännu tydligare eftersom fokus uttryckligen inte ska läggas på beskrivningar av 
sexuella praktiker.  
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I flera av domstolsbesluten finns liknande rekommendationer för bedömning om sexuell 
läggning. Det står till exempel att den sökande måste göra sin tillhörighet i grupp som riskerar 
förföljelse sannolik. Tillhörigheten kan vara faktisk eller tillskriven sexuell läggning, 
könsöverskridande identitet eller könsuttryck. Detta ska genomföras muntligt, och enligt 
riktlinjer ska den sökande få en chans att dels berätta om sina erfarenheter, dels varför den anser 
sig ha behov av skydd. Beslutsfattaren rekommenderas fokusera på hur den sökande beskriver 
sig själv, men det lyfts fram att personer påverkas av kön, etnicitet, ålder och social och kulturell 
bakgrund och att detta kan påverka personens förmåga att berätta. Personer som har rätt till 
skydd på grund av sin sexuella läggning kan även ha svårt att själva identifiera sig som HBTQ+-
personer, eftersom vissa personer kan uppleva skam över sin läggning eller könstillhörighet. I 
detta utdrag ut beslutsfattarnas bedömningsrekommendationer skrivs återigen vikten av den 
muntliga berättelsen, den sökandes bekännelse, ut. Här läggs också fokus på olika faktorer som 
kan påverka den sökande i sin berättelse. Det tas även på att individer kan ha svårt att definiera 
sig själva som HBTQ+-personer. I rekommendationerna för bedömning produceras och 
reproduceras en föreställning om normbrytande sexualitet är skamlig, svår och stigmatiserande. 
Detta syns främst i rekommendationerna som finns i dom 3 och dom 5 där vikten läggs på att 
beslutsfattaren måste undersöka den sökandes personliga uppfattning, känslor och upplevelser 
av olikhet, stigma och skam mer än på sexuella aktiviteter. Dessa rekommendationer bygger på 
UNHCR dokument HCR/GIP/12/09, som menar att beslutsfattaren bör fokusera på känslor, 
upplevelser och personlig uppfattning om att vara annorlunda, uppleva stigmatisering och 
skam. Beslutsfattaren rekommenderas ställa frågor om självbild och identitet, upplevelser av 
normbrytande beteende, familjerelationer, sexuella förhållanden och religion. Det läggs 
genomgående fokus på olikhet, stigma, skam och upplevelsen av normbrytande beteende. Att 
historiskt förutsätta ett kausalt samband mellan ohälsa och sexualitet är en ytterligare 
förutsättning för att göra bekännelsen till metod för sanningsproduktion (Foucault 2002:82). 
Förståelsen om normbrytande sexualitet har skapats som sjuk och farlig och behövde därmed 
definieras, diagnostiseras, för att kunna förstås. Att formulera rekommendationerna för 
bedömning utifrån förutsättningen att HBTQ+-personer känner skam, stigmatisering och 
känslor av att vara annorlunda visar på att denna diskurs finns inom migrationsmyndigheterna 
i den bemärkelse att sexualiteten är psykologiskt skadligt för individen, och det måste 
formuleras för att anses trovärdigt.  

I och med föreställningarna om sexualiteten som en dold sanning som måste bekännas 
och om det avvikande och eventuellt skadliga i normbrytande sexualitet blir därmed de subjekt 
som ingår i gruppen diskursivt avgränsade gentemot de som iscensätter normativ sexualitet 
(Foucault 2002:82f). Det gemensamma är i asylprocessen för HBTQ+-personer att det 
förväntas gå att avgränsa sexualiteten utifrån de sökandes sätt att beskriva sina känslor, tankar 
och upplevelser, vilket en beslutsfattare ska kunna utläsa. Migrationsverket förutsätter därmed 
att HBTQ+-personer ska dela något som de inte delar med heterosexuella. I och med att 
bedömning av trovärdighet genomförs enligt dessa formuleringar förutsätts det att den icke-
heterosexuella individen är skild från den heterosexuella, det finns en skillnad mellan deras sätt 
att berätta i den grad att det är möjligt att bedöma huruvida en individ tillhör en av grupperna. 
De sökande krävs därmed ha känslor av olikhet, och vad denna olikhet innebär och beror på är 
inom den sexualitetsdiskurs som migrationsmyndigheterna befinner sig i är så självklart att den 
inte ens behöver definieras närmare.  
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5.2.2 Vag och detaljfattig  
Denna rubrik kommer behandla de förhandlingar som råder när Migrationsverket eller 
Migrationsdomstolen inte bedömt den sökande som tillförlitlig eller trovärdig och därmed gett 
avslag på den sökandes ansökan. Ovan har jag visat att begreppet trovärdig och tillförlitlig 
används som mätredskap för hur väl den sökande lyckas framställa sin bekännelse. I kontrast 
till dessa begrepp använder migrationsverket och migrationsdomstolen flera olika begrepp när 
de anser att asylberättelsen inte lever upp till kraven. Framförallt används vag och detaljfattig 
för att beskriva de asylberättelser som Migrationsverket har gett avslag på.  

Migrationsverket fäster i dom 1 mycket vikt vid hur den sökande, som är bisexuell, har 
förhållit sig till sin sexualitet efter att han kommit till Sverige. Han har tidigare lämnat in en 
asylansökan, där han enbart sökt asyl på skyddsgrunden religion och alltså inte berättat för 
migrationsverket att han är bisexuell. Detta menar migrationsverket indikerar att han inte varit 
rädd för att bli utsatt för skyddsgrundande behandling vid ett återvändande. Den sökande svarar 
att han inte berättat någonting för migrationsverket eftersom han känt skam över sin sexualitet, 
och inte heller vetat att sexuell läggning är en skyddsgrund. Migrationsverket menar att den 
sökande haft tillgång till svensk skola och internet under sin vistelse i Sverige, och därför haft 
möjligheten att ta reda på sina rättigheter. Den sökande gick under en period till en psykolog i 
Sverige. Han mådde dåligt, bland annat över sin sexualitet. Han berättade dock aldrig för 
psykologen att han var bisexuell, och även detta menar migrationsverket visar att han inte är 
trovärdig. Bekännelsen är, som redogjort för ovan, det sätt som individen diskursivt förväntas 
förhålla sig till sitt inre. I och med bekännelsens roll inom diskurs har människan lärt sig att allt 
som är svårt, skamligt eller komplicerat ska berättas om (Foucault 2002:65). Att den sökande 
inte berättar som sin sexualitet hos psykologen blir därmed ett tecken på motstridighet till att 
bekännandet. I dom 1 har den sökande två gånger undvikit att bekänna sin sexualitet för den 
passiva lyssnaren, i ena fallet migrationsverket under den första utredningen, den andra gången 
för psykologen. Att neka diskursen, vetandets maktregim, den sanning som föreställs finnas 
innebär att det inte kan finnas någon sanning där. Här synliggörs migrationsverkets produktion 
och reproduktion i hur normbrytande sexualitet ska dels kännas för individen (det ska vilja 
berättas) och formuleras (genom en linjär och känslomässigt jobbig berättelse).  

Att det finns föreställningar på hur de sökande ska känna om sin sexualitet för att anses 
som trovärdiga blir tydligt i dom 5. Migrationsverket yrkar i migrationsdomstolen att den 
sökande inte har gjort sin sexualitet sannolik. Detta beror bland annat på att den sökande 
beskrivit att han blivit glad när han beskrivit när han som 17-åring insett att han var 
homosexuell. Migrationsverket menar att situationen för homosexuella i den sökandes 
medborgarland är så farlig som den sökande menar och att homosexualitet där anses vara är 
skamligt, smutsigt och äckligt. De menar att HBTQ+-personer i medborgarlandet anses leva i 
synd. Migrationsverket har gett den sökande avslag på sin ansökan eftersom den sökande, på 
grund av att situationen är så dålig som det är för HBTQ+-personer, skulle gett andra svar än 
de han faktiskt gett om han hade varit homosexuell. Migrationsverket menar om han faktiskt 
hade varit homosexuell hade han gett uttryck för dödsångest, ångest över förlusten av familjen 
som förskjutit honom och ångest över att behöva förneka sig själv och den han är. Att den 
sökande inte uttrycker ångest är en anledning att han inte bedöms som trovärdig av 
migrationsverket. Här synliggörs återigen diskursens grundförutsättning om att normbrytande 
sexualitet ska vara psykiskt påfrestande för de inom gruppen HBTQ+. Inom diskursteori 
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används begreppet ekvivalenskedjor för att beskriva hur de tecken som har positionen moment 
eller element ordnar sig i relation till nodalpunkter. I förståelsen av individen innebär detta att 
en mängd egenskaper antas i relation till en överordnad identitetsposition (Winther Jørgensen 
& Phillips 2002:50). På grund av att identitet är diskursivt kan ett subjekt har en mängd olika 
identiteter men inordnas i den som den givna diskursen är begriplig. Detta leder till att olika 
ekvivalenskedjor i vissa situationer behöver kämpa om vilken som i det givna tillfället ska ha 
positionen som överordnad. I dom 5 finns kämpar två kedjor mot varandra. Dessa är 
migrationsverkets ekvivalenskedja som kopplar nodalpunkten homosexuell till egenskaper 
såsom ångestfylld och skamfylld i relation till den sökandes ekvivalenskedja som istället 
kopplar homosexualitet till egenskaper såsom glädjefylld. I migrationsverkets utredning och 
beslut är det den egna diskursiva förståelsen av identiteten homosexuell som får överordnad 
position, och den sökande får avslag.   

När dom 5 går upp till migrationsdomstolen ger den sökande svar på migrationsverkets 
motivering till avslaget och iscensätter då migrationsverkets förståelse av individen genom att 
anföra att han fått dölja sin sexualitet och därmed har svårt att uttrycka sig kring den. Han 
använder i sitt yrkande också samma språk som migrationsverket för att hävda trovärdighet 
inför migrationsdomstolen. Han anför att han på ett utförligt och detaljerat sätt beskrivit sin 
situation. Han menar att han lämnat en detaljerad berättelse utan motstridiga uppgifter. Den 
sökande försöker i detta läge erhålla trovärdighet genom att dels iträda den roll som förväntas 
av honom, och dels genom att formulera sin berättelse i det språknät som används av 
beslutsfattarna själva. I och med makt skapas relationellt är det möjligt för individer som 
underordnas att använda motmakt (Foucault 2002:111). Motmakten sker inom diskursen, men 
möjliggör användning av diskurser som utestänger för att vinna erkännande. Ett exempel på 
detta är att homosexuella skiljdes från heterosexuella och blev tydligt definierad grupp, vilket 
möjliggjorde att gruppen kunde kräva rättigheter (Ibid:111). I dom 5 brukar den sökande 
motmakt genom att försöka erhålla trovärdighet med hjälp av de diskurser som 
migrationsmyndigheterna använder för utestängning. I detta fall leder det till att 
migrationsverket bedömer hans asylberättelse som sammanhängande, självupplevd och rik på 
detaljer. De menar vidare att det inte är orimligt att en person som växt upp som homosexuell i 
den sökandes medborgarland fått sitt känsloliv skadat och kan ha svårt att ge uttryck för 
undertryckta känslor, i enlighet med den sökandes iscensättande av den sexualiteten som svår 
och jobbig.  

5.2.3 Statiskt berättande 
Som redogjort för under rubriken “Tillförlitlighet och trovärdighet” läggs det stor vikt vid att 
den sökandes berättelse inte ska förändras över tid i rekommendationerna om bedömning. Detta 
förväntas visa på trovärdighet, att om inga detaljer förändras innebär det att det faktiskt har 
hänt. Därigenom blir det åter tydligt att det är den muntliga berättandets form och framförande, 
bekännelsens struktur, som behöver bedömas trovärdig.  

Detta är tydligt i migrationsverkets yrkande i migrationsdomstolen i dom 5. 
Migrationsverket menar då att den sökande har lämnat detaljerade uppgifter om händelser, men 
att detta inte behöver betyda att det har inträffat. Migrationsverket menar vidare att samma 
historia har lämnats flera gånger, men inte heller detta behöver betyda att det faktiskt har 
inträffat. Migrationsverket menar att statiskt berättande istället kan visa på motsatsen. Detta är 
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inte i enlighet med hur rekommendationerna i övrigt är formulerade, då det i flera av domarna 
står uttryckligen formulerat att en trovärdig berättelse är just detaljerad, och att den är 
oförändrad under asylprocessens gång. I och med att den statiska berättelsen inte längre ses som 
trovärdig sker en diskursiv förhandling, en glidning, om vad trovärdighet inom asylprocessen 
innebär. Diskurser försöker framställa sig själva som objektiva sanningar för att uppnå entydig 
betydelse av fenomen, men dess instabilitet är ständig och kan alltid förhandlas om (Winther 
Jørgensen & Phillips 2000:32). I detta fall omförhandlas det statiska som fenomen, från att i 
diskursen om trovärdighet innebära ett tecken på sanning blir det istället ett tecken på lögn. 
Flytande signifikanter är tecken inom diskurser som ännu inte fixerats i en specifik diskurs och 
därmed är särskilt öppna för mångtydig förståelse. Statiskt berättande blir i denna utredning och 
domstolsprocess en flytande signifikant som kan omförhandlas och därmed uppfattas som 
antingen trovärdigt eller otrovärdigt beroende på vilka andra diskurser som är gällande (Winther 
Jørgensen & Phillips 2000:34). I dom 5 finns det fler aspekter som migrationsverket bedömer 
otydligt, vilket leder till att det statiska kan skifta position från ett tecken på trovärdighet till ett 
tecken för lögn. Vad migrationsverkets motivering för att göra denna bedömning är framgår 
inte mer än att den sökande inte har gett uttryck för ångest och främst fokuserat på 
händelseförlopp snarare än sina känslor i sin berättelse. Som skrivet ovan bedöms den sökande 
i dom 5 som trovärdig och beviljas permanent uppehållstillstånd. En av rådmännen som dömt i 
dom 5 ställer sig skiljaktig mot beslutet. Hon menar att den sökande under båda två gånger han 
hörts, en gång av migrationsverket och en gång vid domstolens muntliga förhandling, har 
lämnat nästan identiska uppgifter. Hon lyfter vidare att berättandet saknar de nyansskillnader 
som uppstår när en person berättar om självupplevda händelser flera gånger. Han bedöms även 
av henne vara alltför statisk i sitt berättande, och den diskursiva förhandlingen fortsätter därmed 
från migrationsverkets utredning och in i migrationsdomstolens förhandling. Den sökandes 
berättelse blir återigen bedömd som icke trovärdig i och med att det är oförändrad. 

Sannolikhet är ytterligare ett begrepp som används tillsammans med tillförlitlighet och 
trovärdighet. Sannolikhet används främst gällande den sökandes förmåga att bekräfta sin 
identitet och sitt medborgarland, men ibland även som komplement till begreppet trovärdig när 
asylberättelsen bedöms. Diskursiva förhandlingar och förskjutningar kring vad som anses vara 
trovärdigt syns även i dom 3. I dom 3 handlar denna diskursiva kamp om huruvida den sökandes 
sexualitet kan fastställas som sannolik. Migrationsverkets bifogade utredning är i sig otydlig i 
sin tolkning och bedömning av den sökande, och flera olika ställningstaganden till den sökandes 
sexuella läggning finns på olika ställen. När samhällen, institutioner eller individer reproducerar 
diskurser är det genom att socialt och språkligt försöka bekräfta, och därmed låsa fast, den 
betydelsebildning som överensstämmer med den i sammanhanget överordnade diskursen 
(Winther Jørgensen & Phillips 2000:32). Därmed skapas relationen mellan diskursens element 
kontinuerligt i våra försök låsa fast den (Ibid:32). Otydligheten i dom 3 visar på att 
bedömningen är just ett försök till reproduktion av en sanning som inte finns. Beslutsfattaren 
skriver till exempel att det är tydligt att den sökande valt att leva ut sin läggning som öppet 
homosexuell i Sverige samtidigt som att bedömningen landar i att hans sexuella läggning inte 
anses som tillförlitlig. Denna bedömning baseras på att han inte i sin första asylprocess berättat 
att han är homosexuell samt inte enligt migrationsverket kunnat förklara tillräckligt ingående 
om sina känslor och tankar, och han har varit vag och detaljfattig i sitt berättande. 
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Den sökandes biträde har fört fram att den sökande har svårt att uttrycka sig kring sin 
sexuella läggning, och den sökande har ett intyg med sig som bekräftar detta.  Migrationsverket 
instämmer men menar att detta inte kan tas med i bedömningen eftersom det är upp till den 
sökande att göra sina skyddsskäl sannolika. I rekommendationerna om bedömningsförfarandet 
står det uttryckligen att svårighet kring att prata om sin sexuella läggning ska tas i beaktande, 
och att beslutsfattaren i bedömningen ska ta hänsyn till att personer som växt upp som i en 
kontext där deras sexuella läggning kan leda till skam och stigmatisering kan ha svårt att 
uttrycka sig. Även här ser vi hur bedömningen sker genom diskurs, att försöket till att uppnå 
entydigheten i förståelsen av fenomen misslyckas i och med att svårigheten att prata om 
sexualiteten både kan bedömas som relevant och obetydlig att ta i beaktande. Betydelsen och 
därmed förståelse kan skifta just på grund av att diskurs skapas genom reproduktion (Winther 
Jørgensen & Phillips 2000:34). I detta fall är det en alternativ trovärdighetsdiskurs som utmanar 
den överordnade diskursen, förhandlingen sker om huruvida svårighet i talet om sexualitet ska 
bedömas som ej trovärdig alternativ trovärdig. I migrationsdomstolen är det uppenbart att 
migrationsverkets beslutsfattare själva har svårt att själva få rätsida på sin bedömning. De 
ändrar i denna instans sin bedömning och anför att den sökande bör beviljas permanent 
uppehållstillstånd, ett beslut som tyder på att den överordnade diskursens dominans. I 
migrationsdomstolen i dom 3 anser domstolen, i enlighet med vad migrationsverket redan gjort, 
honom som trovärdig i sin muntliga berättelse. De skriver vidare att han i och med sin låga 
ålder inte kan förväntas beskriva sina känslor, tankar och personliga uppfattningar om sin 
sexualitet på samma sätt som en vuxen, men att han ändå beskrivit på ett tillfredsställande sätt. 
Vad detta innebär i relation till den sökandes berättelse förklaras inte, men han beviljas 
permanent uppehållstillstånd. Diskursen om trovärdighet har därmed stabiliserats i relation till 
sina moment och element, och betydelsen är, om än tillfälligt, på sin specifika plats igen.  

 
5.3 Föreställningar om sexualitet 
Detta avsnitt berör hur beslutsfattare begripliggör de sökandes berättelser av sin sexualitet, vilka 
sexualitetsdiskurser de sökande själva ger uttryck för samt hur dessa förhåller sig till rådande 
diskurser om sexualitet. Den första underrubriken, en grundläggande del, redogör för och 
analyserar den sexualitetsdiskurs som migrationsverket och migrationsdomstolen producerar 
och reproducerar, och hur detta i sin tur kan förstås som en del i den västerländska synen på 
sexualitet. Det andra underrubriken, en skön känsla, diskuterar hur sexualitet i flera fall 
framställs som fysisk snarare än psykisk av de asylsökande samt hur normbrytande sexualitet 
kan förstås i relation till heterosexualitet.  

5.3.1 En grundläggande del  
På flera ställen i materialet står det utskrivet att sexuell läggning förväntas vara en 
grundläggande och en medfödd del av individen. Denna föreställning finns både i 
migrationsverkets utredningar och i migrationsdomstolen. Att se på sexualitet som medfödd 
och grundläggande visar på att den sexualitetsdiskurs som migrationsverket och 
migrationsdomstolen producerar, reproducerar och genomgående i bedömningen förhåller sig 
till är essentialistisk och statisk. Det är även denna sexualitetsdiskurs som västvärlden förhåller 
sig till överlag (Foucault 2002; Hertoghs & Schinkel 2018:693; Volger 2016:864). För att 
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erhålla trovärdighet måste den sökande få migrationsmyndigheterna att tro att det är det denna 
sexualitetsdiskurs de innefattas av.  

I migrationsverkets utredning i dom 2 står det utskrivet att när en persons sexuella 
läggning växer fram är det en stor del av den sökandes psykosociala utveckling, vilket innebär 
att det naturligt uppkommer frågor och reflektioner om detta. Under 1800-talet växte synen på 
den sexuella läggningen som en grundläggande del av individen fram (Foucault 2002:64f). 
Sexualiteten ansågs i och med detta inte längre utgå från kroppen, det var inte längre praktikerna 
i sig var viktiga utan subjektet i sig. Den västerländska sexualitetsdiskursen förändrades därmed 
och en person som attraheras av samma kön blev en art som skiljer sig från övriga, individens 
sexuella läggning förväntas från och med detta skifte genomsyra hela personen. Denna process 
är en del av den diskurs som under de tvåhundra senaste åren haft som syfte att vetenskapliggöra 
sexualiteten. Denna diskursiva process bygger på bekännelse och går nerifrån upp. Människan 
bekänner sina avvikelser, vilka vetenskapen sedan klassificerar och grupperar (Foucault 
2002:80f). För att subjektet över huvud taget ska ha något att bekänna behöver denne alltså 
identifiera sig fullständigt med den position den förväntas höra till, som den förväntas bekänna 
sig om. Att migrationsdomstolen och migrationsverket ser sexuell läggning som något statiskt, 
medfött eller grundläggande är därmed nödvändigt. Denna syn på sexualiteten möjliggör kravet 
på bekännelsen, att det främst är den muntliga berättelsen som ska bedömas, och i förlängningen 
att måttstocken på den muntliga berättelsen är begreppet trovärdighet.  

Att sexualitet diskursivt framställs av migrationsmyndigheterna som naturlig och 
medfödd innebär att beslutsfattarna och de sökande är begränsade till att förstå och tolka 
sexualitet på detta sätt. Att myndigheter anses kunna ifrågasätta och bedöma sexualitet är en 
konsekvens av detta. Denna dikotoma förståelse leder till att fokus i domarna inte ligger på den 
eventuella fara som individerna skulle kunna utsättas för i sina medborgarländer, utan ser 
istället på individen som en eventuellt ovälkommen inkräktare som använder sig av den 
västerländska öppenheten för att få stanna kvar. Att öppnandet eller tillslutningen av gränser 
härrör från den essentialistiska sexualitetsdiskursen syns på flera ställen i materialet, till 
exempel när de asylsökandes berättelser och deras teknik för bekännandet inte följer denna 
föreställning. I migrationsdomstolens förhandling i dom 1 beskriver den sökande att när han är 
i Sverige berättar en bekant för honom om bisexualitet. Han tyckte att det var svårt att förstå 
vad det betydde, och tvivlade väldigt mycket. Han pratade med en anställd på RFSL som 
berättade att den sökande inte behövde skämmas för något, att det bara var så här han föddes. 
Den sökande beskriver att han då började må dåligt av att höra detta eftersom han hade hoppats 
på att han kunde förändra sitt sätt att känna på, och att han då tappade hoppet om känslorna 
skulle förändras. Efter att ha befunnit sig i Sverige ett tag blev den sökande tillsammans med 
en man och beskriver denna tid som mycket förvirrad, att han inte kunde förstå att om han var 
normal eller homosexuell. Den syn på sexualitet som den sökande ger uttryck för här är inte 
samma som den essentialistiska som migrationsverket har. Han beskriver istället att han 
genomgående har svårt att förstå sin sexualitet, och att han i heterosexuella relationer tänkt sig 
om heterosexuell, och i samkönade relationer tänk sig som homosexuell. Sexualiteten uttrycks 
därmed inte som statisk, utan snarare rörlig. Det är först när han pratar med en anställd på RFSL 
som den essentialistiska sexualitetsdiskursen introduceras för den sökande. Den sökande i dom 
1 får avslag i båda instanserna eftersom han inte bedömts ha gjort sin sexualitet sannolik. Att 
förståelsen för sexualitet kan skilja sig mellan olika nationer och att detta kan försvåra de 
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sökandes försök att erhålla trovärdighet diskuteras även av Volger (2016) och Hertoghs & 
Schinkel (2018).  

 Homonationalism kan användas som dels som ett medel för att stänga ute de som brister 
i sin iscensättning av västerländsk sexualitet, men också som en position som kan leda till ökad 
trovärdighet för de sökande (Llewellyn 2017). Detta syns i flera domar, där de sökande istället 
använder sig av samma sexualitetsdiskurs som migrationsmyndigheterna för att stärka sin 
trovärdighet. Detta görs främst genom att de sökande beskriver sin sexualitet som någonting de 
fötts med, eller en sjukdom som de inte kunnat göra någonting åt. Att migrationsmyndigheten 
ser sexualiteten som en fast och medfödd del av individen är inte bara nödvändigt i relation att 
till bekännelsen i praktiken ska lyckas. Det är också nödvändigt i en nationell diskurs. Sexualitet 
har alltid varit en del av nationsskapande i den bemärkelse att befolkningen utgör nationen, och 
det finns en mängd institutioner kopplade till den nationella diskursen om sexualitet (Foucault 
2002:131). Hur asylprocessen för HBTQ+-personer ser ut är viktigt för upprätthållandet av 
gränser. För att sexuell läggning ska kunna vara en skyddsgrund som ger inträde inom nationens 
gränser så måste sexualiteten kunna gå att bevisa. För att den ska gå att bevisa måste 
sexualiteten, enligt bekännelsens krav på sanningsproduktion, vara en grundläggande del av 
individen och därmed essentialistisk.  

Denna sexualitetsdiskurs blir också tydlig i den form som migrationsverket begär att de 
sökandes asylberättelse ska ha. Till exempel börjar alla sökandes asylberättelser i deras första 
kärlek eller första sexuella kontakt. De flesta av de sökandes asylberättelse börjar i tidig 
pubertet, när individens sexualitet förväntas väckas, och går sedan vidare med att berätta om 
olika relationer som de haft genom livet. I vilket utsträckning den första romantiska eller 
sexuella kontakten lyckas framställas som medfödd och linjär påverkar mycket hur trovärdig 
individen anses vara. Att sexualiteten förväntas ha en linjär utveckling som sker centrerad kring 
könet är en del i den essentialistiska diskursen om sexualitet (Foucault 2002:59). Detta syns till 
exempel i dom 2, där den sökandes första sexuella kontakt var en våldtäkt av en samkönad 
person. Den sökande berättar att han fortsatte träffa mannen på grund av att han hotade att 
berätta för andra, och den sökande beskriver att han efter en tid blev förälskad i sin förövare. 
De träffades sammanlagt i 6 år. Att den sökande blev tillsammans med sin förövare lägger 
migrationsverket i sin utredning mycket fokus på, och just den sökandes svårighet att sätta ord 
på den känslomässiga delen av denna relation står i stor del som grund för avslaget som 
migrationsverket ger. Även i dom 4 består den sökandes första sexuella kontakter av övergrepp 
från en släkting. I båda dessa fall ifrågasätts den sökandes trovärdighet baserat på att de sökande 
inte i tillräcklig utsträckning kunnat uttrycka sina tankar, känslor och personliga upplevelser i 
relation till den sexuella läggningen, och att de i huvudsak fokuserat på fysiska beskrivningar, 
och, enligt migrationsverket, vaga och detaljfattiga känslomässiga beskrivningar.  

5.3.2 En skön känsla  
Som redogjort under rubriken ovan stämmer de sökandes egna beskrivningar av sin sexualitet 
bitvis inte ihop med den essentialistiska synen på sexualitet som beslutsfattaren förväntar sig. 
Under avsnittet “trovärdighet och tillförlitlighet” beskrev jag hur rekommendationerna om 
bedömningsförfarandet gällande sexuell läggning lägger vikt vid att det framförallt är den 
sökandes känslor, tankar och personliga upplevelser som ska bedömas, snarare än beskrivningar 
av sexuella praktiker. Detta leder till att beslutsfattare i migrationsverkets utredningar och i 
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migrationsdomstolens förhandlingar i flera fall helt förbiser de beskrivningar som ges om den 
fysiska delen av sexualiteten. Alla sökande berättar vid något tillfälle om sin fysiska attraktion 
eller sina sexuella erfarenheter med personer av samma kön. När berättelsen enligt 
migrationsverket i alltför stor del berör de fysiska kan den asylsökande bedömas som icke 
trovärdig eller den sexuella läggningen som osannolik. Detta syns till exempel i dom 1, där den 
sökande främst berättat om vad han och hans första kärlek gjorde vilket leder till att 
migrationsdomstolen bedömer honom som icke tillförlitlig, delvis på grund av att hans 
uppgifter i huvudsak kretsat kring sina fysiska känslor och inte sina känslor eller känslomässiga 
reaktioner. I Migrationsverkets utredning i dom 2 frågar beslutsfattaren om han kan beskriva 
sina känslor och tankar när han förstod att han var homosexuell. Den sökande berättar att 
känslorna var sköna, och att han mådde psykiskt dåligt när han inte hade möjlighet att leva ut 
sin sexualitet. När Migrationsverket frågar om riskerna med att vara i samkönade relationer, 
svarar han att hans hjärna inte kunde stå emot utan att det var känslorna som styrde. 
Migrationsverket bedömer här att han i större utsträckning borde ha kunnat reflektera kring 
risker.   

Här synliggörs migrationsmyndigheternas fokus på essentialistisk sexualitet, det 
finns en förväntning att den ska kunna gå att förklaras bortom de sexuella praktikerna, och att 
det ska finnas en inneboende sanning i sexualitet som den sökande ska kunna beskriva helt utan 
att lägga fokus på sina fysiska känslor. De sökande beskriver ofta de positiva känslorna i fysiska 
termer snarare än psykiska, med formuleringar som att det känns skönt i kroppen. I detta 
diskursiva förhandlande om sexualitet, hur det ska definieras och vad det ska innehålla, finns 
alltså flera positioner. Dels finns den essentialistiska diskursen som migrationsmyndigheterna 
och ibland även de sökande är en del av. Det finns också flera mindre diskurser som kämpar 
om att få ingå i förståelsen, såsom i dom 1 där den sökande försöker, men misslyckas, vinna 
trovärdighet med en mer rörlig syn på sexualitet. Alla diskurser som behandlats i uppsatsen 
berör normbrytande sexualitet. Det är inom migrationsmyndigheterna endast normbrytande 
sexualitet som behandlas, och därmed har resultat och analys fokuserat på vilka föreställningar 
som finns kring hur detta förväntas kännas och framställas. Diskurserna om normbrytande 
sexualitet skapas dock alltid i kontrast till heterosexualiteten. I startpunkten för bekännelsen 
frånträde från kyrkan och inträde i samhällsstrukturen ändras bekännelsen fokus. Från att ha 
fokuserat på sexualitet som helhet växer kategoriseringen av sexualitet, och i och med ökat 
fokus på avvikande sexualiteten försvinner talet om heterosexualitet, från att ha varit den grupp 
som i störst utsträckning behövde bekänna sjunker de undan. Istället blir de heterosexuella en 
sträng med tystlåten norm (Foucault 2002:60). I och med att bekännelsen fokuseras på all den 
sexualitet som inte är heterosexuell, blir heterosexualiteten därmed också icke-sexuell. Detta 
leder till att hela samhället kan byggas upp kring heterosexualitet utan att det är synligt att den 
gör det. Hela bedömningsförfarandet bygger på heterosexualitetens norm, det är inbyggt, 
inskrivet, i rekommendationerna och bedömningarna, sätten att tala på och föreställningarna att 
den sexualitet som ska bedömas är avvikande. Svår, skamfylld, tung att bära. Den är sexuell, 
aktiv även i sin passivitet. Beslutsfattarna, dokumenten och besluten ses å andra sidan som 
ickesexuella vetanden som har makt över att veta hur sexualitet som inte är deras egen ska 
kännas och beskrivas. 
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6. DISKUSSION 
I denna del sammanfattas och diskuteras studiens resultat och analys i relation till dess syfte 
och frågeställningar. Vidare behandlas resultatet och analysen i relation till tidigare forskning. 
Teoretiska begränsningar och möjligheter diskuteras. Efter det följer en diskussion om studiens 
metod och materialval, och hur detta har påverkat studien. Sist i kapitlet diskuteras studiens 
relevans för det sociala arbetets praktik samt fortsatt forskning.  
 
6.1. Summering  
Med denna uppsats har jag visat att migrationsmyndigheter tvingar asylsökande HBTQ+-
personer att producera information om sig själva för att få sin asylansökan beviljad. Denna 
information framställs som sanningar i form av de sökandes asylberättelse, men det som 
egentligen krävs av den sökande för att beviljas uppehållstillstånd är att reproducera 
migrationsmyndigheternas diskurser om trovärdighet och sexualitet. Genom att använda 
bekännelsen som teoretiskt begrepp har jag visar på hur myndigheter genom asylberättelserna 
får kunskap om individerna, förloppen och fenomenen, men i och med rollen som passiva 
lyssnare också makten att underkänna de sökandes berättelse och därmed tvinga de sökande att 
formulera om. Hela denna diskursiva process där den sökande om vartannat bekänner, 
underkänns och omformulerar motiveras med bedömningsbegreppet trovärdighet. Jag har i 
studien visat på att trovärdighet används som ett godtyckligt verktyg för att bedöma huruvida 
den sökandes asylberättelse stämmer överens med migrationsverkets egna diskurser, 
föreställningar och fördomar.   

Denna studie har syftat till att undersöka bekännelsens roll i migrationsmyndigheters 
bedömning asylsökande HBTQ+-personer. För att genomföra detta har tre frågeställningar som 
formulerats för att fånga in syftets olika delar. Den första frågeställningen berörde hur 
migrationsmyndigheter bedömer HBTQ+-personers rätt till asyl enligt 4:1 i utlänningslagen. 
Jag har visat på att trovärdighet och tillförlitlighet är de begrepp som utgör bedömningen, och 
att det inte är den sökandes sexuella läggning utan den muntliga berättelsen, bekännelsen, som 
egentligen är föremålet för bedömning. I och med detta förväntas det finnas en gemensamhet 
hos HBTQ+-personer som kan utläsas i berättandet. Skriftlig bevisning kan användas för att 
stärka trovärdigheten, men eftersom bekännelsen är det primära bevismaterialet behandlas den 
skriftliga bevisningen inkonsekvent av beslutsfattarna. Studiens andra frågeställning handlar 
om hur förväntas den sökande bekänna och formulera sin sexualitet för att anses trovärdig i sin 
asylberättelse. Denna frågeställning har besvarats genom att visa på att detta sker via 
bekännelsen och att de sökande tvingas reproducera de diskurser om trovärdighet och sexualitet 
som migrationsmyndigheterna själva producerar för att erhålla trovärdighet. Om de misslyckas 
bedöms de sökande som vaga och detaljfattiga och därmed inte trovärdiga. När de sökande inte 
anses trovärdiga leder det i flera fall till olika sorters diskursiv förhandling, där diskurser 
kämpar för att uppnå entydighet gällande subjektet och dennes identitet. Studiens tredje 
frågeställning handlar beslutsfattarna tolkar de sökandes berättelse om sin sexualitet. Denna 
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besvaras genom att visa på att migrationsmyndigheterna utgår ifrån en essentialistisk 
västerländsk och heterosexuell syn på sexualitet, som inte alltid överensstämmer med de 
sökandes egen syn på sexualitet. Detta är en nödvändig del av upprätthållandet av 
nationsgränser. De sökande behöver formulera sin asylberättelse i enlighet med myndigheternas 
sexualitetsdiskurs för att anses som trovärdiga och därmed få uppehållstillstånd beviljat.  

 
6.2 Studiens i relation till tidigare forskning 
Den tidigare forskningen har behandlats i uppsatsens tredje kapitlet “Forskningsöversikt”. 
Forskningsöversikten sammanfattades i tre teman utifrån både det primära fokus som artiklarna 
hade men även utifrån uppsatsens syfte och frågeställningar. Dessa teman var “Trovärdighet”, 
“Strategier” och “Sexualitet”.  

Jag har redogjort för hur den muntliga berättelsen och dess form är den primära 
beviskällan i asylärenden, och att den bedöms med begrepp som trovärdighet, tillförlitlighet 
och sannolikhet. Detta bekräftas också av flera studier i den tidigare forskningen. I artikeln 
“Procedural problems in LGBT asylum cases” av Bieksa et al. (2012) tar författarna upp att 
asylprocessen för HBTQ+-personer påverkas av att myndighetspersoner har otillräckligt med 
kunskap om HBTQ+-personer och de riktlinjer och bedömningsrekommendationer som finns 
är bristfälliga. Det leder till att asylsökande HBTQ+-personer ofta möts av misstro (Bieksa et 
al. 2012:199f). Mitt resultat visar i enlighet med detta att den sökandes beskrivning av sig själv 
som HBTQ+ sällan bedöms som tillräcklig bevisning i migrationsverkets utredningar. I 
verkligheten bemöter beslutsfattarna de sökande med misstro. Detta leder till att den sökandes 
berättelse i mitt empiriska material kunnat avvisas på relativt lösa grunder, såsom att de inte 
uttrycker sig på ett sätt som beslutsfattaren anser att den borde göra. Jag har i denna studie 
vidareutvecklat den tidigare forskningens resultat genom att visa på att detta beror på att det är 
asylberättelsen och inte den sexuella läggningen som är det egentliga föremålet för 
bedömningen. Gröndahl redogjorde i sin rapport för fyra huvudsakliga krav vilka var att en 
känsloprocess till självinsikt förväntas ha skett, att den förväntas beskriva sin inre process 
utförligt, att kunna redogöra för specifika känslor, tankar och upplevelser samt kravet att 
utförligt redogöra för sin identitet som HBTQ+ (Gröndahl 2020:14f). Dessa krav syns 
genomgående i mitt resultat och kopplas till beslutsfattarnas föreställningar om hur 
normbrytande sexualitet ska kännas och iscensättas.  

I flera studier i den tidigare forskningen diskuteras hur beslutsfattarnas egen 
föreställning om sexualitet påverkar huruvida de bedömer den sökande som trovärdig eller ej 
(Millbank & Berg 2009:217; Millbank 2002:150; Lewis 2014:960). Detta är i enlighet med det 
resultat jag fått fram, men i denna studie har jag framförallt lagt tonvikt vid att 
migrationsmyndigheterna i stort deltar i att producera diskurser om hur sexualitet ska kännas 
och iscensättas, snarare än de enskilda beslutsfattarna. Detta skulle forskningsmässigt vara en 
relevant utveckling av studiens ämne. Vidare tog flera av studierna i den tidigare forskningen 
upp Jasbir Puars begrepp homonationalism, som innebär att västerländska länder använder 
öppenhet och inkludering gentemot HBTQ+-personer som ett sätt att hävda större kulturell 
framgång än länder i övriga världen, samt förstärka gränsdragningen mellan väst och övriga 
världen (Llewellyn 2017:683). I studiens resultat visade jag med stöd av begreppet 
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homonationalism att den essentialistiska sexualitetsdiskurs som används för nationskapande, 
och att de sökande i vissa fall iscensatte homonationalism för att öka sin trovärdighet. 

Hertoghs och Schinkel redogör för hur beslutsfattare generellt har synen på sexuell 
läggning som någonting som ska utvecklas i en specifik ordning och under specifika 
förhållanden (Hertoghs & Schinkel 2018:693). Detta finns även med i mitt resultat och jag har 
redogjort för den form som asylberättelsen bör följa för att anses vara trovärdig, och hur 
sexualiteten hos individen behöver framställas som essentialistisk för att vara trovärdig. Volger 
diskuterar hur begreppet bekännelse går att applicera på asylärenden, att bekännelsen som 
diskursiv metod används för att utveckla och cementera sexualitet (Volger 2016:859). Volger 
bygger vidare på detta och menar att asylsökande HBTQ+-personer också kan använda 
motmakt för att utmana och bredda den normativa synen på sexualitet som reproduceras inom 
lagens maktregim. Detta kan gå att se i mitt resultat, bland annat när den sökande genom att 
använda sig av samma språkbruk som migrationsmyndigheterna höjde sin trovärdighet.  

Denna studie har därmed bidragit till det nuvarande forskningsfältet genom att lyfta 
fram att asylberättelsen och inte sexualitet är det huvudsakliga objektet för bedömning samt att 
migrationsmyndigheter bedömer enligt diskurser som trovärdighet och sexualitet. Dessa 
diskurser bygger på och bidrar till förtryck och fördomar för HBTQ+-personer. Övervägande 
del av den tidigare forskningen har granskat hur trovärdighet bedöms. Jag har utvecklat detta 
genom att granska bedömningens form i sig. Alla studier i den tidigare forskningen har liksom 
jag en maktkritisk utgångspunkt, men ingen har fokuserat specifikt på bekännelsen som metod 
för myndigheter för att producera sanningar. Vidare har den tidigare forskningen i ämnet 
framförallt utgått från en juridisk akademiskt fält.  Min studie har därmed bidragit med en 
specifik koppling till socialt arbete som vetenskapligt fält och till det sociala arbetet rent 
praktiskt.  
 
6.3. Teoridiskussion 
I denna uppsats har bekännelse använts som primärt teoretisk begrepp för att visa på att personer 
som söker asyl behöver redogöra för sig själva, sina känslor, den inneboende sanning som 
förväntas finnas i människan, för att få asyl. Därmed är studien från grund uppbyggd med den 
teoretiska ramen. Detta har medfört både möjligheter och begränsningar i relation till det 
empiriska materialet. Foucault bygger begreppet bekännelse genom att ta fenomenet ur de stora 
samhälleliga och statliga institutionerna och visa på att bekännelsens spridning ut i alla delar av 
samhället. Jag har valt att plocka tillbaka det in i de institutionerna och visa på hur bekännelse 
används för att producera sanning. Foucault analyserar inte själv detta utan istället behandlar 
den statliga institutionernas användande av bekännelse som den ursprungliga och självklara 
formen. Foucaults användning av begreppet diskurs, som är tätt knutet till bekännelsen, 
definierar han som att det finns en överordnad diskurs per tidsepok som utvecklas över tid för 
att sedan bytas till en annan diskurs (Winther Jørgensen & Phillips 2000:20). I och med hans 
fokus på bekännelse i samhället utanför institutionerna samt hans monologiska syn på diskurs 
fanns risken att denna studie enbart skulle bekräfta bekännelsens roll inom myndighet som 
självklar, det är den ju, och därmed falla platt. Detta problem löste jag metodologiskt genom att 
kombinera Foucaults begrepp bekännelse och makt med Laclau och Mouffes diskursteori. De 
ser i enlighet med Foucault diskurser som tvingande för subjektet och de utgår i diskursteorin 
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av Foucaults förståelse av makt, men de tillför pluralism i synen på diskurs (Winther Jørgensen 
& Phillips 2000:20). Detta har lett till att jag kunnat beskriva hur bekännelsen kan förstås som 
ett fenomen i asylprocessen, men även redogöra för olika diskursiva kamper och förhandlingar 
mellan migrationsmyndigheter och sökande som skett när bekännelsen ska bedömas.   
 
6.4 Metoddiskussion 
Det metodval som gjordes i studien var kvalitativ dokumentstudie. Det empiriska materialet i 
studien är domstolsbeslut och migrationsverkets utredningar som varit infogade i domarna som 
bilagor och en diskursiv textanalys har genomförts på materialet. Att ha text som analysmaterial 
har påverkat vilket resultat som studien i slutändan fått. Mitt material har dels begränsat studien 
på det sätt att jag inte kan veta hur beslutsfattarna personligen har resonerat, upplevt de sökande 
eller vilken kunskap de har angående asylsökande HBTQ+-personer. Det fanns i ett tidigare 
skede i studien en tanke om att genomföra intervjuer med myndighetspersoner som fattar beslut 
i asylärenden för HBTQ+-personer, då detta skulle gett mig större möjlighet att få veta om 
beslutsfattarnas egna tankar, känslor och erfarenheter de har i relation till mitt ämne. Eftersom 
ambitionen var att genomföra en maktkritisk studie med fokus på bekännelse valdes ändå 
dokumentstudier som passande metod. Detta på grund av att dokument är naturalistiska och 
därmed inte påverkas av att de studeras. Vidare hade användningen av bekännelsen samt de 
diskursiva förhandlingarna hade kunnat visas på ett annat sätt om fördelningen mellan avslagna 
och beviljade ansökningar från migrationsdomstolen hade varit jämnare. Kanske hade jag också 
kunnat visa på fler och mer underbyggda diskursiva kamper om trovärdighet om jag också läst 
beviljade ansökningar från migrationsverket. Detta har dock inte inneburit någon brist för mig, 
på grund av studiens begränsade omfattning och den diskursteoretiska metod som används.   

Den analysmetod som använts i studien är diskursteori. Som beskrivet under rubriken 
ovan har diskursteori tillfört flera delar i studiens resultat och analys, såsom pluralism i synen 
på diskurs samt de förhandlingar och kamper som sker mellan olika diskurser. Det finns också 
flera svårigheter med att använda diskursteori. En av dessa svårigheter är att användaren av 
diskursteori är delaktig i de diskurser som studeras (Winther Jørgensen & Phillips 2000:56). 
Det leder till att de diskurser om bekännelse, trovärdighet och sexualitet som redogjorts för i 
resultat och analys är min tolkning. Detta har jag hanterat genom att dels ha tidigare forskning 
om trovärdighet inom asylprocessen för HBTQ+-personer, dels använda Foucaults syn på 
bekännelse och sexualitet som diskursiva. Därmed har mina tolkningar av diskurser byggt redan 
existerande vetenskaplig förståelse av fenomenen.  

 
6.5 Implikationer för forskning och praktik.  
Denna studie visar på hur bedömning inom asylärenden baseras på huruvida de sökandes lyckas 
göra sina bekännelser avseende sin sexuella läggning trovärdiga. Trovärdighet som grund i 
bedömning används många gånger godtyckligt av migrationsmyndigheterna, och de 
rekommendationer som finns formulerade tolkas på olika sätt. I vissa av migrationsverkets 
utredningar går beslutsfattaren till och med helt emot rekommendationerna, och motiverar detta 
med att den sökandes beskrivningar av sina tankar och känslor inte låter som de borde göra om 
den sökande verkligen var HBTQ+. Att myndigheter utgår från berättande som bedömning är i 
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grund inte negativt. Problemet uppstår när beslutsfattarnas beslut bygger på godtyckliga 
verktyg och både producerar och reproducerar förtryckande diskurser om trovärdighet och 
sexualitet. För att säkerställa rättvis bedömning i asylärenden behövs utökad kunskap om 
HBTQ+-personer och identiteter. Det behövs kunskap om hur upplevelser av att vara HBTQ+ 
är olika i olika kulturella världar, och att kan kännas och iscensättas på oändligt många sätt. 
Skyddsgrunden sexuell läggning borde användas av migrationsmyndigheterna för att skydda 
HBTQ+-personer från att utsättas för hat, våld och förföljelse i sina medborgarländer, inte för 
att reproducera västerländsk diskurs om HBTQ+ som sexualitet och identitet och därmed avvisa 
de som är i behov av skyddsgrunden.   

Då studien är begränsad till ett avgränsat område inom socialt arbete skulle studier på 
hur bekännelse används inom andra områden inom socialt arbete kunna bidra med kunskap om 
hur den tar sig uttryck just där. Hur krävs och förväntas klienternas bekännelser låta inom till 
exempel ekonomiskt bistånd, barn och unga, våld i nära relationer. Vilka “sanningar” vill 
socialarbetare ha av sina klienter, och hur kan bedömningen kring deras trovärdighet se ut. Det 
är nödvändigt att samhällets myndighetspersoner och beslutsfattare förstår vad som begärs av 
de människor som sitter på andra sidan skrivbordet. Att de förstår vilka diskurser och 
förtrycksmekanismer som är gällande på deras arbetsplats och att arbeta med en medvetenhet 
om normativa föreställningar om sexualitet, kön, kultur, ras och etnicitet. Att alltid vara ödmjuk 
med sin makt.  
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