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Sammanfattning 

Denna studie avsåg att undersöka framträdande normer och föreställningar i asylärenden som 

behandlar sexuell läggning som skyddsskäl. Ambitionen var även att undersökningen skulle 

innefatta ett genusperspektiv. Sammanlagt har 24 dokument studerats, varav 12 från 

Migrationsverket och 12 från Migrationsdomstolen. Studien har haft en kvalitativ ansats och 

grundade sig teoretiskt i kritisk teori samt queerteori. De teoretiska begreppen som har 

använts vid tolkningen av analysen är “hegemoni” respektive “heteronormativitet”. Det 

insamlade materialet analyserades sedan med hjälp av den kritiska diskursanalysen, och mer 

precis Norman Faircloughs tredimensionella modell. Resultaten tyder på att asylbedömningar 

där sexuell läggning har angetts som skyddsskäl styrs av heteronormativiteten. 

Myndigheterna utgår från att den asylsökande är heterosexuell och bevisbördan ligger hos den 

sökande att bevisa att hen inte är heterosexuell. Det är dock i myndigheternas mening inte den 

sexuella läggningen som bedöms, utan läggningens trovärdighet. Resultaten antyder också att 

kvinnor osynliggörs i asylprocessen, då deras asylskäl inte bedöms tillräckliga på grund av att 

de inte anses förföljas på samma sätt som männen. Uppsatsens författare anser att 

myndigheterna kan antas försöka definiera den sexuella läggningen genom att sätta ramar för 

hur en homosexuell person bör vara, känna och tänka. Bevisbördan i dessa asylärenden kan 

därmed anses förstärka den hegemoniska positionen som heteronormativiteten besitter i 

samhället.   
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1. Inledning 
 

“Om du lever öppet riskerar du att bli attackerad eller dödad. Du kan inte kyssa din pojkvän 

på gatan, du är inte fri” berättar Karim, en homosexuell man från Uganda “I stället för att 

skydda dig, kan polisen skjuta dig. Vi gömmer oss i samhället” (Råghall, 2012).  

 

Sedan årtionden tillbaka har avkriminaliseringen av homosexualitet pågått i många delar av 

världen, men det finns fortfarande de länder där icke normativa sexuella läggningar ger 

upphov till förföljelse. I 78 länder är homosexualitet förbjudet enligt lag och i Iran, 

Mauretanien, Sudan, Saudiarabien, Yemen samt vissa delar av Nigeria och Somalia straffas 

det med döden. Utvecklingen går inte alltid framåt; under år 2013 återinfördes en lag som 

kriminaliserar homosexualitet i Indien, och Ryssland godkände en lag mot “propaganda” för 

"icke-traditionella sexuella relationer". Även i Uganda och Nigeria infördes under 2013 nya 

lagar som begränsar homosexuellas rättigheter (Itaborahy & Zhu, 2014). 

 

I Sverige godkändes sexuell läggning som grund till asyl i 2005 års utlänningslag (UtlL) 

(2005:716). Det räknades då som en tillhörighet till en viss samhällsgrupp, vilket i UtlL är en 

rekvisit för att beviljas status som flykting. Men i många fall möter homo-, bi-, trans- och 

queer (HBTQ) flyktingar svårigheter i sina asylprövningar och media har uppmärksammat 

flertalet ärenden där HBTQ personer utvisats trots förföljelse från såväl myndigheter som 

enskilda personer. 

 

Ett par som har uppmärksammats i svensk media är Jimmy Sserwadda och Lawrence Kaala. 

Jimmy var aktiv HBTQ aktivist i Uganda och flydde till Sverige efter att ha åtalats och 

misshandlats för att han “främjat homosexualitet”. Två år senare, efter åtal och tortyr från 

militärpolisen, flydde även Lawrence som var Jimmys pojkvän i hemlandet. Av en slump 

hamnade han i Sverige där han återförenades med Jimmy. Lawrence bedömdes dock inte 

trovärdig i Migrationsverkets beslut (Brandel, 2013a). Först efter medias uppmärksamhet och 

att paret hade gift sig, både utav kärlek och för att öka Lawrence chanser att få stanna i 

Sverige, beviljades han permanent uppehållstillstånd (Brandel, 2013b). 

 

Ett annat fall rör en homosexuell kvinna som levt tillsammans med sin flickvän i Kenya där 

homosexualitet är förbjudet. Paret hade under en tid blivit utsatta för trakasserier av personer i 

deras omgivning och under en anlagd brand i deras hus dog flickvännen. Kvinnan flydde till 

Sverige där hennes asylansökan avslogs på grund av att hon inte ansågs ha utnyttjat alla 

resurser för att få skydd i hemlandet. Detta trots att myndigheter visat ovilja eller inkapacitet 

att hjälpa, samt att grannar och familj själva utsatt kvinnan och hennes flickvän för 

diskriminering och trakasserier (Gröndahl, 2012).  
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1.1 Problemformulering 

Vad är det då som dessa asylberättelser ska innehålla för att framstå som trovärdiga för 

myndigheten och vad är det som krävs för att HBTQ flyktingar ska beviljas asyl i Sverige? 

Migrationsverket och Migrationsdomstolen har båda mötts av kritik från flera håll vid 

bedömningar av dessa ärenden. Riksförbundet för sexuellt likaberättigande (RFSL) har pekat 

ut att bedömningarna i asylärenden gällande flyktingstatus på grund av sexuell läggning 

präglas av okunskap och en svag rättssäkerhet (Gröndahl, 2012). Externa konsulter som 

utvärderat Migrationsverkets arbete rapporterar att bedömningarna i stor del styrs av den 

handläggare som utför denna och dom pekar även ut problem som existerar kring de normer, 

fördomar och missuppfattningar om HBTQ personer som finns inom myndigheten (RFSL, 

2010a). RFSL har också gjort en granskning av Utrikesdepartementets landrapporter som 

används vid riskbedömningen och endast en tredjedel av dessa godkändes av organisationen. 

Kritiken handlar bland annat om att inga faktiska HBTQ personer kontaktats under 

inhämtandet av informationen, hur lagstiftning tillämpas i länderna samt att hatbrott, 

hedersbrott och HBTQ kvinnors situation ofta inte tas upp (RFSL, 2010b). 

 

Det framkommer i asylforskningen att homosexuella kvinnor är en speciellt utsatt grupp. Den 

förföljelse som kvinnor utsätts för på grund av sin sexuella läggningen skiljer sig ofta från 

männen och det redovisas även att kvinnor många gånger osynliggörs i asylprocessen. Detta 

gör det relevant att undersöka denna fråga ur ett genusperspektiv (Berger, 2009, Fisher & 

O’Flaherty, 2008, Morgan, 2006).  

 

Lagstiftningen skapar ett problematiskt möte mellan en människas egenskap som person och 

juridikens bevisbörda. Sexualitet måste i Migrationsverkets och Migrationsdomstolens 

ärenden vara något konkret som går att definiera enligt förbestämd rekvisit. Som socionom 

jobbar man främst med människor i utsatta situationer. Socionomer kommer i kontakt med 

asylsökande i arbete på Migrationsverket där de kan jobba med samtal, stöd och råd för de 

dem som väntar på sitt uppehållstillstånd. Socionomer jobbar också med asylsökande 

ungdomar på olika behandlingshem. Det är då av stor vikt att som hjälpare förstå vad de 

människorna man avser att hjälpa går igenom, för att kunna erbjuda den bästa insatsen. En 

studie av hur människors sexualitet konstrueras i asyldomar kan därför tillföra relevanta 

kunskaper om samhällets syn på individen samt en förståelse för individens reaktion på 

omgivningens kategoriseringar.  
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1.2 Syfte och frågeställningar 

Med detta som bakgrund är studiens syfte att undersöka framträdande normer och 

föreställningar i asylärenden som behandlar sexuell läggning som skyddsskäl. 

 

Våra frågeställningar är följande:  

● Vilka normer och egenskaper kopplade till sexuell läggning framkommer diskursivt i 

asylärenden som behandlar sexuell läggning som skyddsskäl? 

● Vilka skillnader och likheter hos män respektive kvinnor kan urskiljas i asylärenden 

som behandlar sexuell läggning som skyddsskäl? 

 

1.3 Bakgrund 

Fram till år 1944 var homosexualitet kriminaliserat i Sverige och år 1979 togs homosexualitet 

bort som en sjukdomsdiagnos. Under det senare 1980-talet började HBTQ personers 

rättigheter förstärkas genom reformer (Regeringskansliet, 2011) och år 2005 presenterades 

proposition 2005/06:6 av regeringen vars huvudsakliga innehåll var följande: 

 

“I propositionen föreslås att personer som känner välgrundad fruktan för förföljelse 

på grund av kön eller sexuell läggning, och som enligt nuvarande bestämmelser ges 

skydd som skyddsbehövande i övrigt, istället skall få skydd som flyktingar.”  

 

Ändringarna som föreslogs trädde i kraft med den nya UtlL den 31 mars 2006. Idag regleras 

flyktingskap i 4 kap. 1§ UtlL: 

 

“Med flykting avses i denna lag en utlänning som  

 

– befinner sig utanför det land som utlänningen är medborgare i, därför att han eller 

hon känner välgrundad fruktan för förföljelse på grund av ras, nationalitet, religiös 

eller politisk uppfattning eller på grund av kön, sexuell läggning eller annan 

tillhörighet till en viss samhällsgrupp, och  

 

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

 

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

för att utlänningen riskerar att utsättas för förföljelse eller om utlänningen riskerar att 

utsättas för förföljelse från enskilda och inte kan antas bli erbjuden ett effektivt skydd 

som inte är av tillfällig natur. Vid bedömningen av om skydd erbjuds beaktas endast 

skydd som ges av staten eller av parter eller organisationer som kontrollerar hela 

eller en betydande del av statens territorium.” 

 

Asyl definieras som följande i UtlL 1 kap. 3§: “avses i denna lag ett uppehållstillstånd som 

beviljas en utlänning därför att han eller hon är flykting eller alternativt skyddsbehövande.” 
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När en person beviljas flyktingstatus på grund av en välgrundad fruktan för förföljelse på 

grund av sexuell läggning har dem alltså rätt till asyl därför att hen är flykting.  

 

Det var från och med den 31 mars år 2006 som personer kunde söka asyl i Sverige med 

sexuell läggning son skyddsgrund och det går i lagstiftningen att utläsa tre delar som ska 

uppfyllas; dels ska den sökande känna en välgrundad fruktan för förföljelse och därför 

befinna sig utanför sitt hemland, dels ska denna fruktan bero på den sexuella läggningen och 

personen ska inte heller ha möjlighet att få skydd i hemlandet. 

 

Sexuell läggning i juridikens mening har en väldigt begränsad definition, I likhet med prop. 

2005/06:6 avser begreppet homo-, bi-, eller heterosexuell läggning. Det finns dock möjlighet 

att personer som faller utanför denna definition, som exempelvis queer- eller transpersoner, 

kan beviljas skydd på grund av tillskriven sexuell läggning (prop. 2005/06:6).  

 

Välgrundad fruktan anses ha en viss subjekt beståndsdel, den välgrundade fruktan är en 

känsla hos flyktingen men det måste också finnas fog för denna. Det finns inget krav på att 

personen ska ha utsatts för förföljelse innan hen lämnade hemlandet, riskbedömningen ska 

vara framåtsyftande och bedöma huruvida personen skulle bli utsatt för förföljelse vid ett 

återvändande. Fruktan bedöms vara välgrundad om personen, på grund av förhållanden i 

hemlandet eller personliga förhållanden, kan anses riskera förföljelse vid ett återvändande 

(prop. 2005/06:6).  

 

Förföljelse kan bland annat innefatta diskriminering av en viss grad, allvarliga trakasserier 

eller andra inskränkande åtgärder samt lagöverträdare som utsätts för “oproportionerligt 

strängt straff”. Förföljelse måste ha en “viss intensitet” för att klassas som sådan, den ska 

innefatta en allvarlig kränkning av personens mänskliga rättigheter eller rikta sig mot hens liv 

eller frihet.  (prop. 2005/06:6) 

 

Migrationsverket är den myndighet där personer kan söka asyl hos i Sverige idag, och 

asylprocessen består av flera samtal med Migrationsverkets handläggare. Handläggarnas 

uppgift är att utreda varför personen söker asyl samt hens identitet och hur skyddsskälen 

hänger samman med denna samt att bedöma huruvida den sökande har rätt till asyl. Ansvar 

för att lämna in giltiga ID-handlingar ligger hos den enskilde. Asylsökande uppmanas också, 

om det är möjligt, att lämna in dokument till stöd för sin asylberättelse (Migrationsverket, 

2014). Även bevisbördan ligger hos den asylsökande, det är upp till hen att bevisa 

legitimiteten i sina skyddsskäl (prop. 2005/06:6). Avslag hos Migrationsverket kan 

överklagas till Migrationsdomstolen, beslut från Migrationsdomstolen kan i sin tur överklagas 

i Migrationsöverdomstolen (Sveriges Domstolar, 2015). 

 

1.4 Uppsatsens disposition 

Följande kapitel kommer att presenteras i uppsatsen: tidigare forskning, teori, metod, resultat 

samt diskussion. Tidigare forskning kommer att presentera de studier som redan gjort på 
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ämnesområdet för att ge en överblick över hur kunskapsfältet ser ut idag. Teori handlar om de 

teoretiska begrepp som har används för att tolka empirin. Metoden syftar till att presentera, 

med ett kritiskt förhållningssätt, hur vi gått tillväga vid insamling av material samt hur vi gjort 

analysen och varför. Under resultat presenteras vad analysen lett fram till. I diskussionen 

sammanställs svaren på frågeställningarna och vi drar slutsatser av analysen i relation till 

tidigare forskning. Där diskuteras även teori- och metodval i förhållande till resultaten samt 

implikationer för socialt arbete och framtida forskning.  
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   2. Tidigare forskning 

 

Den svenska forskningen gällande asylrätt i relation till sexualitet och kön är i stor grad 

begränsad. Majoriteten av den befintliga vetenskapen rör asylrätten i USA, men även där har 

det visat sig vara glest med forskning som också inkluderar ett genusperspektiv. Det finns en 

uppenbar kunskapslucka som denna studie syftar att fylla. För att ge en så enhetlig bild som 

möjligt av det område undersökningen menar att studera så kombineras forskning gällande 

asylprövning på grund av sexuell läggning med genusforskning i följande kapitel. 

Genusforskningen har vi valt att avgränsa till vetenskap gällande identitetsskapande och 

stereotyper då detta anses mer relevant för forskningsfrågan.  

 

2.1 Asyl på grund av sexuell läggning 

Sexuell läggning har erkänts som flyktinggrund i många europeiska länder, i Sverige infördes 

det år 2006 i UtlL. Sverige har dock mötts av både nationell och internationell kritik för 

utvisandet av personer som riskerar att bli utsatta för straff och våld på grund av sin 

sexualitet. En rapport har släpps av RFSL och Aino Gröndahl (2012) som handlar om den 

svenska asylprövningen vid ansökan om flyktingskap på grund av sexuell läggning. Gröndahl 

analyserar i rapporten riskprövningen och hur möjligheterna till skydd i hemlandet bedöms i 

ett antal asylärenden. Författaren drar främst två övergripande slutsatser i rapporten. Gröndahl 

förklarar att fokusen i asylbedömningen handlar ofta om den sökandes levnadssätt och 

öppenhet om den egna sexuella läggningen vilket spelar stor roll i riskbedömningen. En 

person som inte levt öppet med sin sexuella läggning i hemlandet bedöms inte vara utsatt för 

en sannolik förföljelserisk. Samtidigt understryks det i förarbetena till utlänningslagen att 

ingen ska behöva undanhålla en sådan egenskap som sin sexuella läggning. Motstridiga 

uttalanden som dessa skapar en osäker tillämpning av lagstiftningen. Den andra slutsatsen 

Gröndahl drar är att det framkommer i analysen att endast kriminalisering av den sexuella 

läggningen inte är tillräckligt för att beviljas asyl i Sverige. Hon påpekar också att det i vissa 

fall saknas kunskap om rådande strukturer i de sökandes hemländer där den sexuella 

läggningen inte är explicit förbjuden. Genom den bristande kunskapen blir 

myndighetspersoners passivitet eller deltagande i fall om övergrepp till brottshandlingar som 

utförs av enskilda personer (ibid.). 

 

En rapport från Nederländerna skriven av Sabine Jansen och Thomas Spijkelboer (2011) 

jämför hur flyktingsstatus bedöms i olika europeiska länder där man kan ansöka om asyl för 

att man känner en välgrundad fruktan för förföljelse på grund av sin sexuella läggning. Jansen 

och Spijkelboer identifierar åtta problemområden i asylprocesserna i dessa europeiska länder, 

som kan sorteras i tre kategorier. Den första kategorin innefattar sådana områden som de 

mottagande länderna ofta har felaktiga information om, vilket leder till att de asylsökande får 

orättvisa bedömningar: (1)kriminalisering av icke normativa sexuella läggningar i hemlandet 

och hur lagarna faktiskt tillämpas i praktiken, (2)landsinformation om situationen för icke 

heterosexuella människor och lagstiftningen i den asylsökandes hemland, (3)skyddsmöjlighet 
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i andra delar av det egna landet samt (4)statens skydd från andras förföljelse i hemlandet. Den 

andra kategorin utgörs av sådant som de mottagande länderna åberopar för att avslå 

asylansökningar, men som inte stämmer överrens med riktlinjerna: (5)den sökandes möjlighet 

att dölja sin sexuella läggning i hemlandet , (6)trovärdighetsprincipen samt (7)sent 

tillkännagivandet av den sexuella läggningen i asylprocessen. Den sista kategorin rör problem 

som de asylsökanden möter i det nya landet: (8)mottagandet i det nya landet och trakasserier 

från andra på flyktingsanläggningen. Rapportens författare kommer fram till två slutsatser: 

den första slutsatsen är att dessa typer av asylbedömningar skiljer sig markant mellan de olika 

europeiska länderna, vilket avviker från en strävan att erbjuda flyktingar enhetliga 

bedömningar inom Europeiska Unionen (EU). Den andra slutsatsen är att asylbedömningarna 

ligger under standarden för europeiska och internationella mänskliga- och flyktingsrättigheter 

(ibid.). 

 

Jansen och Spijkelboer skriver också om att det ofta utvisas personer till sina hemländer med 

motiveringen att de inte kan känna en välgrundad fruktan för förföljelse eftersom de kan dölja 

sin sexuella läggning, vilket motstrider flyktingars fundamentala rättigheter enligt Förenta 

nationernas (FN) flyktingsorgans riktlinjer. Dessa principer stipulerar att en människa inte ska 

behöva leva med fruktan för förföljelse på grund av att de praktiserar sina mänskliga 

rättigheter, vilket många av de personer som blir utvisade tvingas göra (ibid.). Det återfinns 

dock flera aspekter av denna diskussion. I en artikel av James C Hathaway och Jason Pobjoy 

(2012) argumenterar författarna för att personer som i sitt hemland dolt sin sexuella läggning 

inte kan känna en välgrundad fruktan för förföljelse. Enligt lagstiftning måste det finnas ett 

samband mellan förföljelsen och den asylsökandes sexuella läggning för att den sökande ska 

beviljas asyl. Författarna menar att det inte går att åberopa sexuell läggning som flyktingskäl 

om den sökandes sexuella läggning inte är av allmän vetskap i hemlandet eftersom det då inte 

kan finnas ett samband mellan förföljelse och den sexuella läggningen (ibid.). Ryan Goodman 

(2012) svarar på detta argument i en artikel publicerad i samma tidsskrift. Goodman menar att 

bli tvingad att dölja sin sexuella identitet är en form av förföljelse då det begränsar en persons 

frihet. Han pekar också ut att den potentiella rädslan som homosexuella kan känna av att leva 

under ett förtryckande styre är i sig en slags förföljelse, även om personen väljer att dölja sin 

sexuella läggning (ibid.). 

 

Joseph Landau (2004) har skrivit en artikel om tillskriven homosexuell identitet. Förföljelsen 

som den sökande flyr ifrån måste ha skett på grund av den sexuella läggningen. Författaren 

menar då att det som spelar roll är inte hur den sökande väljer att presentera sig själv utan hur 

de som förföljer denna identifierar personen. Landau diskuterar detta argument i relation till 

transpersoner som söker asyl, men det går även att översätta till ansökningar om flyktingskap 

på grund av sexuell läggning. “Feminina” män och “maskulina” kvinnor blir ofta stämplade 

som homosexuella. Detta kan leda till förföljelse på grund av en tillskriven sexuell läggning 

oavsett vilken könsidentitet eller sexualitet den enskilda anser sig själv ha (ibid.). En annan 

sida av samma princip tas upp i en artikel av Fatma E. Marouf (2008). Författaren menar att 

den asylsökandes osynliggörande av sin egen sexualitet är en biprodukt av förföljelse på 
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grund av sexuell läggning. Alltså, en person som känner behov av att agera efter 

heterosexuella stereotyper gör detta på grund av en välgrundad fruktan, och uppfyller då 

rekvisitan för att beviljas asyl (ibid.). 

 

Susan A Berger (2009) tar upp hur de rådande diskurserna osynliggör den diskriminering 

kvinnor blir utsatta för på grund av sitt kön och sexualitet i USA. Diskursen upprätthåller en 

bild där civiliserade och ociviliserade länder ställs mot varandra och kvinnors underlägsna 

situation i samhället i USA förbises (ibid.). Denna fördelning mellan länder är ett 

återkommande tema i flera texter, det är ett “vi” och “dom” tänk som tas upp ur olika 

aspekter. James C Hathaway och Jason Pobjoy (2012) tar upp splittringen som skett under de 

senaste åren mellan olika stater när det kommer till synen på icke normativa sexuella 

läggningar. De syftar på att homosexualitet blivit mer accepterad i många länder, speciellt i 

västvärlden, under de senaste åren. Detta jämfört med länder där institutionaliserad homofobi 

fortfarande är utbrett i samhället samt de länder där homosexualitet är förbjuden (ibid.). 

Vidare diskuterar Sarah Hinger (2010) om konsekvenserna av västerländska normer i 

asylärenden. Hon argumenterar för att det rådande asylsystemet i USA osynliggör variationer 

i sexuella identiteter, hon menar att detta leder till att de asylsökandes identiteter formas efter 

västerländska stereotyper (ibid.). 

 

Deborah A Morgan (2006) tar upp stereotypiska föreställningar om homosexualitet ur ett 

etniskt och kulturellt perspektiv. Morgan förklarar att migrationsbeslut i asylansökningar på 

grund av sexuell läggning baseras på rasifierade sexuella stereotyper och kulturspecifika 

bilder om homosexualitet. Slutsaten blir således att beslutsfattarna i migrationsärenden måste 

göra sig medvetna om sina egna kulturella och etniska fördomar samt de maktstrukturerna 

som genomsyrar det samhället de lever i, detta för att fatta så transparenta och rättvisa beslut 

som möjligt (ibid.). 

 

Enligt Morgan (2006) påverkar stereotyper asylsökandens trovärdighet, då exempelvis 

homosexuella män som inte passar in i den stereotypiska bilden har sämre chanser att 

bedömas som trovärdiga. Morgan redovisar Sonia Kayals tre modeller av homosexualitet: (1) 

the substitutive där homosexuellt beteende slås ihop med den homosexuella identiteten, (2) 

the transformative där homosexualitet sammanförs med “transgenderism” och (3) the additive 

där homosexuellt beteende skiljer sig från den homosexuella identiteten. Vidare menar 

Morgan att en person som tillhör den tredje modellen av homosexualitet har svårare att 

övertyga andra om sin sexualitet eftersom hen inte uppvisar vad som anses vara ett 

homosexuellt beteende (ibid.). Även i Sabine Jasen och Thomas Spijkelboer (2011) rapport 

tas det upp hur stereotypa bilder av homosexuella personer påverkar asylprocessen. 

Rapporten redovisar att asylbedömningarna görs i enlighet med stereotyper kopplade till de 

olika sexuella läggningarna vilket resulterar i att personer som inte passar in i bilden av en 

homosexuell person förlorar sin trovärdighet, samt att bisexuella personer osynliggörs (ibid.). 
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2.2 Sexualitet och genus i asyldomar 

En forskare som tar upp relationen mellan sexualitet och genus inom asylrätten är Susan A 

Berger (2009). Hon skriver om hur sexualitet och genus skapas och reproduceras i den 

juridiska diskursen i USA. Berger lägger tonvikten vid konsekvenserna av att asylsökanden 

försöker rätta sig till den stereotypiska bilden av den sexuella läggning eller det kön hen 

tillhör. Hon menar att detta kan i sin tur reproducera eller stärka normer avseende sexualitet i 

samhället. Det framkommer också att kvinnorna oftast inte är lika öppna med sin sexuella 

läggning som männen och passar sällan in i den amerikanska modellen av en lesbisk kvinna. 

En annan viktig punkt som också tas upp i artikeln är att homosexuella män som söker asyl 

oftare har varit utsatta för förföljelse av myndighet och stat. Bland de homosexuella 

asylsökande kvinnorna däremot är det vanligare att hoten och trakasserierna kommer ifrån 

grannar, vänner och familj (ibid.). 

 

Att kvinnorna utsätts för trakasserier främst från privata aktörer skapar också ofta problem för 

dem i asylprocessen. Den ideala bilden av en person som söker asyl på grund av sin sexuella 

läggning har framställts som en politiskt aktiv homosexuell man som blivit tillfångatagen och 

torterad och därefter flytt landet. Många kvinnor passar inte in i den bilden, och inte bara på 

grund av att de inte är män. Kvinnor utsätts i större utsträckning för brott som är unika för 

deras kön, så som könsstympning eller tvingad abort. Eller brott som är vanligare bland 

kvinnor som exempelvis våldtäkt eller våld i nära relationer (ibid.). 

 

Michael O’Flaherty och John Fisher (2008) för en diskussion i liknande banor. Författarna 

påpekar att det i de flesta fall inte går att skilja på förföljelse på grund av kön och förföljelse 

på grund av sexuell läggning. The Institute for Democracy i Sydafrika har släppt en rapport 

som visar att homosexuella kvinnor löper dubbelt så stor risk att utsättas för våldshandlingar 

som heterosexuella kvinnor. Lesbiska kvinnor har också en större risk för att bli våldtagna på 

grund av deras sexuella läggning, och vanligvis av någon de känner (ibid.). 

 

Ett visst genusperspektiv går även att utläsa i Deborah A Morgans (2006) artikel där hon 

skriver om asylbedömningar i USA. Artikeln förklarar att det första fallet i USA där en 

person blir beviljad asyl på grund av sin sexuella läggning inträffar år 1990. Därmed införs en 

lagändring år 1994 som säger att man kan söka asyl på grund av välgrundad fruktan för 

förföljelse på grund av sin sexuella läggning. Morgan argumenterar också för att det är vanligt 

att lesbiska kvinnor osynliggörs i asylrätten. Den första lesbiska asylsökande beviljas asyl sju 

år efter att den första mannen beviljas asyl på grund av sin sexuella läggning. År 2003 visar 

statistiken att 62% av de som söker asyl på grund av sexuell läggning i USA är män (ibid.). 

 

2.3 Sexualitet- och genusforskning 

Fanny Ambjörnsson (2006) tar upp idéen om att vad som är kvinnligt och manligt bestäms 

utifrån en normativ heterosexualitet. Hon menar att för att en person ska bli identifierad som 

en man eller kvinna måste individens koppling mellan kön, genus och begär antas vara rätt 

utifrån samhällets normer. En kvinna ska ha en kvinnas kropp, uttrycka sig själv som en 
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kvinna och vara attraherad av män för att identifieras av andra som en kvinna. På så vis 

utformas könsidentiteter utifrån en heteronormativitet (ibid., s. 112-113). Freeman et al 

(2010) har utfört en studie om hur vi kategoriserar varandra och tillskriver sexuella läggningar 

på andra baserat på uteseende och beteende. Författarna förklarar att män som har ett 

“feminint” uttryckssätt kategoriseras av andra som homosexuella och detsamma gäller för 

kvinnor med stereotypiska “maskulina” utseeden och beteenden. Precis som Ambjörnsson 

förklarar så kopplas ett stereotypiskt könsuttryck som inte stämmer överrens med personens 

biologiska kön samman med en icke normativ sexuell läggning. Freeman et al menar att detta 

allt för ofta leder till missuppfattningar om personernas sexuella läggning eftersom 

bedömningen har styrts av yttre faktorer (ibid.). 

 

Kategorisering av sexuella läggningar på grund av en persons utseende och könsuttryck 

återkommer även i en artikel av Aaron J Blashill (2009). Han diskuterar uppfattningar om 

olika könsroller kopplade till olika sexuella läggningar. Blashill intervjuade 

universitetstudenter som i stor del var vita och heterosexuella, därför menar han att resultaten 

från studien bör användas med försiktighet. Han kommer fram till att det finns uppfattningar 

om att homosexuella män anses vara mindre “manliga” än heterosexuella män och ibland 

homosexuella kvinnor, samtidigt som de flesta anser att homosexuella män kan vara mer 

“kvinnliga” än heterosexuella kvinnor. Homosexuella kvinnor anses däremot vara mindre 

“kvinnliga” än heterosexuella kvinnor, men ändå mindre “manliga” än heterosexuella män. 

Blashill redovisar dock att homosexuella män och kvinnor anser själva att de är lika 

“maskulina” respektive “feminina” än heterosexuella män respektive kvinnor, men att de 

dock har mer “feminina” respektive “maskulina” egenskaper jämfört med sitt eget kön (ibid.). 

 

David J Hutson (2010) utgår ifrån ett annat perspektiv av fenomenet. Han har skrivit om hur 

homosexuella personer själva uttrycker sin sexualitet genom deras utseende. Han menar att 

genom att världen blir mer och mer accepterande gentemot homosexuella så uppstår också en 

bild om hur den typiska homosexuella mannen eller kvinnan ska se ut och bete sig. 

Homosexuella män och kvinnor strävar därmed efter att efterlikna denna bild för att 

kategorisera sig själva och bli kategoriserade av andra som homosexuella (ibid.). 

 

2.4 Sammanfattning 

En viktig aspekt i forskningen som redovisats är att det inom de mottagande länderna råder en 

stor okunskap om situationen för icke heterosexuella män och kvinnor i länder där deras 

sexuella läggning inte accepteras eller kriminaliseras av samhället. Okunskapen leder till  att 

riskbedömningen görs på felaktiga grunder. Det framgår också att de asylsökande i vissa fall 

blir skickade till sina hemländer med motiveringen att de kan dölja sin sexuella läggning eller 

att den inte är av allmän vetskap. Det argumenteras då att den sökande inte kan känna en 

välgrundad fruktan för förföljelse vilket är en del av den rekvisit som måste uppfyllas för att 

få rätt till asyl i andra länder. Det går dock inte i linje med de mänskliga rättigheterna som 

fastställer att ingen människa ska behöva dölja en sådan grundläggande egenskap hos sig själv 
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som är den egna sexuella läggningen. Sådana paradoxala standarder skapar en osäker 

rättsprocess. 

 

Den tidigare forskningen tyder på att lesbiska kvinnor riskerar mer än heterosexuella kvinnor 

att utsättas för trakasserier och förföljning. Dessa trakasserier kommer oftast från den nära 

omgivningen samtidigt som homosexuella män oftast förföljs av staten. De trakasserierna 

som kvinnorna utsätts för är oftast också kopplade till deras könstillhörighet, och det är därför 

svårare för kvinnor i asylärenden att bevisa att dessa trakasserier beror på den sexuella 

läggningen. Detta gör lesbiska kvinnor till en speciellt utsatt grupp. Forskningen redovisar att 

dessa kvinnor oftast osynliggörs i asylprocessen då de inte passar in i den ideala bilden på en 

person som flyr från förföljningar som har med personens sexuella läggning att göra.  

 

Forskningen antyder också att asylbedömningar där sexuell läggning har angivits som 

asylskäl baseras ofta på västerländska normer kopplade till olika sexuella läggningar och 

könsstereotyper. Dessa stereotyper är i sin tur producerade från heteronormativiteten. 

Länderna måste kunna erbjuda rättssäkra asylbedömningar. Som forskningen har redovisat 

kategoriserar vi andra efter utseende och detta stämmer inte alltid med hur andra faktiskt är 

eller vilken kategori de anser sig själva tillhöra. Detta betyder att felkategoriserade människor 

riskerar att få felaktiga bedömningar i asylprocessen. Av den anledningen är det av stor vikt 

att undersöka framträdande normer och föreställningar i asylärenden gällande flyktingstatus 

på grund av sexuell läggning. Genom att kartlägga detta möjliggörs reflektioner över i vilken 

grad våra föruppfattade meningar påverkar hur vi tillskriver andra personer identiteter.  
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3. Teori 

 

I detta kapitel presenteras de teoretiska utgångspunkterna som används i studiens analys och 

diskussion. De övergripande teorierna som används är kritisk teori och queerteori med fokus 

på begreppen ‘hegemoni’ och ‘heteronormativitet’. Studien syftar till att undersöka sexualitet 

och genus som konstruktioner. Det är då av yttersta vikt att de ontologiska grunderna i de 

teoretiska perspektiven reflekterar detta. Metoden som används i undersökningen är kritisk 

diskursanalys, detta är värt att nämna redan här då den är nära kopplad med de teoretiska 

utgångspunkterna. I likhet med de teoretiska begreppen har den kritiska diskursanalysen en 

socialkonstruktionistisk grund, och ett kritiskt förhållningssätt är centralt vilket återspeglas i 

den kritiska teorin. Genom vår valda analysmetod har vi möjlighet att se hur kategorier som 

exempelvis “heterosexuell” och “homosexuell” skapas genom språket, och därigenom 

förmedlas en konstruktionistisk syn på den sociala världen. Kritisk diskursanalys som metod 

är alltså inte allmänt applicerbar som sådan och kan inte heller användas bortom, eller ersätta 

teorin (Börjesson, 2003, s. 18-25). 

 

3.1 Kritisk teori 

Undersökningen inspireras alltså av kritisk teori som härstammat från Frankfurtskolan. 

Frankfurtskolan är en vetenskaplig tradition baserad på kritiskt tänkande, och utifrån detta kan 

kritisk teori enkelt beskrivas som ett specifikt kritiskt tankesätt. Teorin är i sig en kritik av 

rådande ideologier som förtrycker och exploaterar olika grupper i samhället (Fuchs, 2014, s. 

13 & 18) och oftast riktas kritiken mot västvärldens dominerande ideologier (Howell, 2013, s 

77). Det handlar om att problematisera rådande strukturer som präglar samhället och 

individers tänkande, och genom att skapa en medvetenhet om dessa orättvisor möjliggörs 

förändring. Denna medvetenhet uppstår genom att påminna personer om att samhället är 

konstruerat av sociala relationer och handlingar, och att dessa är i en ständig förändring. 

Därför bör konsekvenserna av dem inte accepteras som universella och oföränderliga 

sanningar. Kritiska teoretiker anser dock att människan aldrig helt kan göra sig fri från 

samhällets dominerande tankar och idéer, men ett kritiskt ställningstagande mot dessa system 

är en bra grund för människan att förstå sina egna och andras värderingar (Fuchs, 2014, s. 13-

17). 

 

3.1.1 Hegemoni 

Vi fokuserar på Gramscis tolkning av hegemoni. Hegemoni är ett centralt begrepp inom 

kritisk teori som används för att analysera den makt de styrande i samhället besitter som ger 

dem möjlighet att påverka framställningen och upprätthållandet av värderingar och idéer. Det 

handlar om ideologier som främjar deras egna intressen med exempelvis hjälp av införda 

lagar (Gramsci, 1971, s. 195). Detta utformar i sin tur samhällsstrukturer och blir till normer. 

Därmed skapas en verklighet som accepteras av de flesta i samhället som rimlig, även av de 

personer som inte gynnas av den befintliga ordningen. Acceptansen tvingas alltså inte på 

samhällsmedborgarna, utan genom hegemonin samtycker samhället till de rådande 
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strukturerna (Phillips & Winther Jørgensen, 2000, s. 39-40). Den kritiska teorin gör skillnad 

mellan hegemoni och ideologi, då den senare står för normer och värderinger som 

genomsyrar ett visst samhälle. Ideologierna kan då användas för att åstadkomma hegemoni 

(Howell, 2013, s.78-79). Gramsci beskriver lagar som ideologiska redskap som används av 

makthavarna i samhället för att förvekliga sina hegemoniska mål (Gramsci, 1971, s. 246). 

 

3.2 Queerteori 

Queerteori är den andra teoretiska utgångspunkten i vår uppsats. Queerteori har sitt ursprung i 

Michel Foucaults och Jeffrey Weeks arbeten och beskrivs ofta som ett samlingsnamn för 

studier och perspektiv som centreras runt ett kritiskt ställningstagande till vad som anses 

normalt och avvikande samt normskapande processer. Queerteori handlar alltså i stor grad om 

ifrågasättandet av vad som i en bred utsträckning anses vara normalt och om 

maktförhållandena som dessa normer skapar och upprätthåller  (Ambjörnsson, 2006, s.35-49). 

 

Teorin är framvuxen ur poststrukturalismen där språk ses som en central del i skapandet av 

vår självuppfattning, identitet och vad som är av betydelse i världen. Istället för att språket är 

en avspegling av världen så avspeglar världen vad språket har skapat. Sexualitet och kön är 

alltså konstruktioner som har betydelse i vårt samhälle endast för att vi attribuerar betydelse 

till begreppen. Genom att benämna saker ger vi dem identitet, och kategorierna skapar ett sätt 

att utöva kontroll och makt. När det finns kategorier finns det också dem som är mer eller 

mindre önskvärda att tillhöra. Personer utvecklar ett visst beteende för att “passa in” och på så 

vis inkorporeras samhällsnormer hos individers tänkande och beteende. Det är av denna 

anledning diskussionen av normer så central inom queerteori (ibid., s. 51-82). 

 

3.2.1 Heteronormativitet 

Heteronormativitet är ett grundläggande begrepp inom queerteori, vi bryter upp ordet för att 

förklara dess innebörd. Normativitet, så som vi använder begreppet i uppsatsen, utgör “ett 

föreskrivande maktsystem som utfärdar normer som människor måste förhålla sig till” (Dahl, 

2005, s. 50) Normer i sin tur “definieras vanligen som en regel som hänför sig till ett 

ändamål, ett ideal.” (Rosenberg, 2002, s. 101). Heteronorm och heteronormativitet är då 

skilda begrepp. Ambjörnsson beskriver heteronormativitet som: 

 

“de institutioner, lagar, strukturer, relationer och handlingar som upprätthåller 

heterosexualiteten som något enhetligt, naturligt och allomfattande - alltså det som 

bidrar till att en viss sorts heterosexuellt liv framstår som det mest åtråvärda och 

naturliga sättet att leva.” (Ambjörnsson, 2006, s. 52) 

 

Med detta som bakgrund ses alltså heteronormativiteten som ett slags maktsystem som 

upprätthålls av “institutioner, lagar, strukturer, relationer och handlingar”. 

Heteronormativiteten handlar inte heller om all heterosexualitet utan, som Ambjörnsson 

skriver, “en viss sorts heterosexuellt liv”. Detta kan alltså utesluta exempelvis motsättningar 

till tvåsamhet eller transpersoner.  
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Judith Butler (2005) beskriver detta som en heterosexuell matris, vilket utgår ifrån att de 

egenskaper som tillskrivs män och kvinnor inte bara grundas i en heterosexuell norm, utan 

även att denna är en förutsättningen för våra föreställningar om vad som är manligt och 

kvinnligt. Butler menar att det krävs två tydliga och identifierbara kön som ordnas hierarkiskt 

efter heterosexualiteten och definieras som motsatser av varandra. Detta för att i ett kulturellt 

sammanhang skapa begripliga personer (ibid., s. 1011). Undersökningen utgår ifrån 

heteronormativiteten som en aktivt normerande kraft som definierar allt som faller utanför 

dess ramar som avvikande.  

 

3.3 Tillämpning 

Som nämnts tidigare så syftar hegemonin på att makthavande i samhället får sin sanning 

accepterad av andra som den enda legitima sanningen. Genom en fokus på hegemonin kan vi 

föra en diskussion om hur värderingar och idéer kopplade till sexuell läggning och genus 

upprätthålls och skapas. På detta sätt kan heteronormativiteten diskuteras som ett verktyg för 

att upprätthålla en viss hegemoni i samhället. Länge har heterosexualitet ansetts som den 

“normala” sexuella läggningen och därmed ansågs andra läggningar som avvikande och 

konstiga. Detta har gett legitimitet åt heterosexualiteten som något självklart och universellt 

(Ambjörnsson, 2006, s. 52).  Enligt den kritiska teorin antas det att rådande strukturer 

bibehåller orättvisor, genom att belysa heteronormativiteten som ett dominerande system i 

samhället skapas möjlighet till förändring. 

 

Queerteorin är speciellt relevant för undersökningen då studien syftar till att undersöka 

sexualitet och kön som konstruktioner och hur betydelse och egenskaper tillskrivs dessa. 

Inom teorin finns det också en fokus på bakomliggande faktorer till skapandet och 

upprätthållandet av sexuella identiteter och normer (ibid., s. 51). Denna utgångspunkt 

möjliggör en vidare diskussion av undersökningens resultat, med fokus på en fördjupad 

förståelse av de underliggande krafterna som bidrar till konstruktionen av sexualitet. 

Queerteorin tillåter även ett genomgående genusperspektiv, då studien syftar till att undersöka 

vilka egenskaper som tillskrivs män respektive kvinnor på grund av deras sexuella läggning 

blir heteronormativiteten till en väsentlig del av diskussionen.   
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    4. Metod 

 

I följande kapitel presenteras studiens metodologiska utgångspunkter. Den centrala delen i 

avsnittet är den valda analysmetoden: kritisk diskursanalys. Diskurs definieras som ”ett 

bestämt sätt att tala om och förstå världen” (Phillips & Winther Jørgensen, 2000, s. 7). 

Därefter redovisas materialet, hur vi gått till väga vid insamlandet samt urval och bortfall. 

Kapitlet avslutas med en diskussion om uppsatsens validitet och reliabilitet samt etiska 

överväganden.  

 

4.1 Ansats 

Den här undersökningen har en kvalitativ inriktning med en teoretisk grund i kritisk teori och 

queerteori, som redovisats i föregående kapitel. Studien undersöker diskurser i ett textmaterial 

och sambandet det har med underliggande strukturer i samhället samt hur detta leder till 

konstruktioner av normer. Detta gör själva analysen av diskursen till en väl lämpad metod, 

eftersom inom såväl diskursanalys som inom kritisk diskursanalys anses diskursen vara en del 

av den sociala praktiken (Fairclough, [1989] 2005, s.71). Vi har följaktligen valt en diskursiv 

ansats och kritisk diskursanalys som metod. Anledningen till att just kritisk diskursanalys är 

att föredra är att studien avser att undersöka ett fenomen på en samhällelig nivå. Kritisk 

diskursanalys syftar just att undersöka förhållandet mellan diskurser och större 

samhällsprocesser samt hur dessa diskurser skapas och formas av de maktförhållanden som 

finns i samhället (Phillips & Winther Jørgensen, 2000, s. 67). Denna inriktning ger oss 

möjlighet att undersöka hur sexualitet och genus konstrueras i asylärenden, varför vissa 

föreställningar framstår som “normala” samt att föra en diskussion om konsekvenserna av 

detta på en samhällsnivå.  

 

4.2 Kritisk diskursanalys 

Genom den kritiska diskursanalysen anses texten vara en plattform för både implementering 

och ifrågasättande av diskurser. I likhet med kritisk teori har kritisk diskursanalys samma 

ideologikritiska tankegångar, idéen är att samhällsförändring görs möjlig när individer 

medvetandegörs om de gällande diskurserna. Den kritiska analytikern ser det som sin uppgift 

att belysa aktuella diskurser som upprätthåller orättvisor i samhället, och genom detta 

möjliggöra förändring. Omedvetenheten om förhållandet mellan diskursen och rådande 

samhällsstrukturer ses som ännu en faktor i vad som upprätthåller ojämnlika 

maktförhållanden (ibid., s. 69-71). 

 

Det finns således många inriktningar inom det kritiska diskursanalysfältet. En tidig 

förespråkare för kritisk diskursanalys vars inriktning uppsatsen använder är Norman 

Fairclough ([1989] 2015). En av de viktigaste aspekterna i Faircloughs kritiska diskursanalys 

är att diskursen är både konstituerad och konstituerande. Detta innebär alltså att den sociala 

praktiken inom vilken texten är producerad påverkar hur texten produceras och konsumeras 
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samtidigt som den sociala praktiken har formats av textens produktion och konsumtion (ibid., 

s. 57-58). 

 

Fairclough kopplar samman tre olika metodologiska traditioner i sin inriktning. Detaljerad 

textanalys som används för att fokusera analysen lingvistiskt, men Fairclough menar att det är 

för ytligt för att kunna beskriva förhållandet mellan den sociala världen och diskurser. Han 

kombinerar istället textanalysen med en makrosociologisk analys av social praktik för att 

skapa ett tvärvetenskapligt perspektiv. Detta resulterar i att sambandet mellan text och 

samhälle förtydligas vilket är av vikt i undersökningen för att kunna inkludera de ideologiska 

konsekvenserna ett visst språkbruk skapar. Den sista traditionen Fairclough tillämpar är en 

tolkande mikrosociologi där den sociala världen anses vara en normdriven social konstruktion 

(Phillips & Winther Jørgensen, 2000, s. 71-72). Detta går hand i hand med den 

konstruktivistiska utgångspunkten studien använder sig av. 

 

Fairclough skapade en tredimensionell modell som kan 

användas för att göra en kritisk diskursanalys. Modellens tre 

dimensioner är: text, diskursiv praktik och social praktik, 

dessa dimensioner är enligt Fairclough ingående delar i 

diskursen och demonstreras i figuren till höger (Fairclough, 

[1989] 2015, s. 58). 

 

4.2.1 Text 

Text-dimensionen, den innersta delen av modellen, handlar 

om textens egenskaper. Det har att göra med hur diskurserna 

förverkligas i texten och kan inkludera bland annat ordval, 

metaforer och grammatik (Phillips & Winther Jørgensen, 2000, s. 87). Den här delen av 

analysen fokuseras alltså på materialets textuella egenskaper, vem som säger vad till och om 

vem samt på vilket sätt det uttrycks. Genom att undersöka vilka normer och egenskaper 

kopplade till sexuella läggningar och könstillhörighet som framkommer i materialet studeras 

det hur diskursen förverkligas i texten. 

 

Fairclough presenterar flera olika verktyg för att genomföra analysen i text-dimensionen, två 

av dem är transitivitet och modalitet. Transitivitet handlar om att belysa de ideologiska 

konsekvenserna olika uttrycksformer kan skapa. Det handlar i korthet om beskrivningen av 

vad någon gör mot någon annan och hur detta förbinds med kulturella, sociala, politiska och 

ideologiska begrepp och faktorer (ibid., s. 87). I analysen använder vi oss av transitivitet för 

att undersöka hur subjektpositioner tillskrivs aktörerna i texten samt konsekvenser detta kan 

leda till. Exempelvis kan det handla om hur närvarande de asylsökandes görs i texten, genom 

språket kan myndigheten göra den asylsökande mer eller mindre delaktig i konstruktionen av 

hens sexuella läggning.  
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Modalitet avser hur upphovsmannen till verket uttrycker sig om vad som beskrivs i texten och 

vilka värderingar som tillskrivs uttalandet. Det syftar på om talaren förnekar eller bekräftar 

skeendet och grader av säkerhet i uttalanden. En stark modalitet kan betyda att något uttrycks 

som att vara. En svagare modalitet handlar till exempelvis om att något kanske är (ibid., s. 

87-88). Starka modaliteter uttrycks alltså som accepterade och objektiva sanningar, detta blir 

intressant att undersöka då det skulle kunna uppdaga hegemoniska system. Speciellt relevant 

blir det att undersöka modaliteten där texten hänvisar till de klagandes trovärdighet, huruvida 

en uppfattning av en person uttrycks som en objektiv sanning eller om det återfinns en 

svagare modalitet i uttalandet.  

 

4.2.2 Diskursiv praktik 

Den diskursiva praktiken syftar på bland annat författaren och läsaren samt hur texten 

används, produktion och konsumtion av den kommunikativa händelsens diskursiva innehåll. 

Detta skiljs dock från text-dimensionen. Oftast används ett lingvistiskt angreppssätt i denna 

del av analysen, det kan handla om vilka diskurser som texten bygger på och vilka genrer som 

den kommunikativa händelsen baseras i (Fairclough, [1989] 2015, s. 171-172). Genre avser 

ett uttryckssätt som är kopplat till en viss social praktik och som även konstituerar denna 

(Phillips & Winther Jørgensen, 2000, s. 73). Det syftar alltså på att vissa regler som måste 

följas när personer uttrycker sig i olika sociala situationer, det reglerade språket detta 

resulterar i är en genre. I vårt material kan man prata om en juridisk genre, det syns 

exempelvis i att strukturen i dokumenten som följer en viss ram och i att ett liknande 

språkbruk och ordval används.  

 

I denna studie undersöks den diskursiva praktiken genom analysen av hur asylärenden 

produceras och konsumeras i en myndighetskontext där domaren eller 

migrationshandläggaren är den beslutande parten och asylsökanden är den sökande parten. 

Analysen handlar också om vilka processer som ligger till grund för hur materialet har 

producerats då produktionen har också att göra med vem som faktiskt skrivit texten och är 

ansvarig för ordval, samt vems värderingar den reflekterar.  

 

4.2.3 Social praktik 

Den sista dimensionen är den sociala praktiken, denna dimension står för hur innehållet 

används i ett socialt sammanhang. Det handlar alltså om hur diskurserna konstruerar normer 

och egenskaper gällande sexuell läggning och könstillhörighet samt hur dessa tolkas och 

tillämpas i samhället genom den sociala praktiken. Resultaten från de andra två 

dimensionerna används som grund för att göra detta. Det är också den här delen av analysen 

som ideologiska konsekvenser och möjligheten till samhällsförändring diskuteras (Fairclough, 

[1989] 2015, s. 172-175). Eftersom denna studie syftar till att undersöka framställningen av 

normer och stereotypiska egenskaper hos människor med icke normativa sexuella läggningar, 

handlar analysen av den sociala praktiken om att undersöka huruvida diskursen i dokumenten 

förstärker eller förkastar den hegemoniska heteronormativiteten.  
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Analysen av den sociala praktiken handlar om att undersöka vilka underliggande 

samhällsstrukturer som reglerar den diskursiva praktiken (ibid., s. 172-175). Denna del av 

analysen belyser de sociala strukturer som ligger bakom framställningen av normer och 

stereotypiska egenskaper i domarna och besluten. Detta kan inte svaras på med enbart 

analysmetoden utan här blir det nödvändigt att koppla in teorin och de begrepp som 

redovisats i föregående kapitel. Exempelvis skulle begreppet heteronormativitet, som 

återfinns inom queerteorin, kunna förklara hur den juridiska diskursen utgår ifrån en 

uppfattning av heterosexualitet som ett allomfattande koncept och därigenom reglerar 

egenskaper som kopplas samman med en viss sexuell läggning. Queerteorin möjliggör här en 

fördjupad diskussion av resultaten från de föregående dimensionerna om de underliggande 

strukturerna som bidrar till konstruktionen av sexualitet.  

 

4.3 Material 

Vår data består av 12 domar från Migrationsdomstolen och 12 beslut från Migrationsverket. 6 

stycken av dokumenten har kvinnliga ansökande och 18 har manliga. Domar och beslut är 

speciellt väsentliga för vår undersökning då denna syftar till att undersöka framträdande 

normer och föreställningar i asylärenden gällande flyktingstatus på grund av sexuell läggning. 

Domstolarna och Migrationsverket har en legitimitet vilket de medför i de beslut som fattas, 

de kan anses reflektera och konstruera strukturer som genomsyrar samhället. 

 

4.3.1 Datainsamling 

I studiens förberedande moment har vi försökt leta fram relevanta domar då vi först hade 

planerat att endast undersöka framträdande normer och föreställningar i asyldomar som 

behandlar sexuell läggning som skyddsskäl. Vi har sökt domar med hjälp av sökmotorn 

“Lagen.nu” samt databasen “InfoTorg juridik”. Det har visat sig vara svårt att bara få fram 

domar som rör flyktingstatus på grund av sexuell läggning. Vi har då tagit kontakt med 

förvaltningsrätten i Stockholm för att tillhandahålla materialet inför studien. 

Förvaltningsrätten hade dock ej möjlighet att hjälpa oss med att plocka ut det material vi 

behövde då deras arkiveringssystem inte gör det möjligt att söka domar efter skyddsskäl. Vi 

har därför själva letat igenom förvaltningsrättens arkiv. Vi upptäckte att förvaltningsrättens 

arkiv även hade tillgång till Migrationsverkets beslut och många av domarna refererade 

tillbaka till dem. Vi valde då att även inkludera besluten i materialet.  

 

Det visade sig dock vara en väldigt tidskrävande process att själva gå igenom arkivets pärmar, 

vi tog därför kontakt med förvaltningsrätten igen och denna gång bad dem söka efter domar 

där RFSL agerat ombud. Vi hittade själva 6 stycken domar med tillhörande beslut i 

förvaltningsrättens pärmar och fick 6 stycken domar skickade till oss med RFSL som ombud 

tillsammans med motsvarande beslut från Migrationsverket. Domsluten är offentliga 

dokument vilket betyder att det inte fanns några hinder för oss att ta del av informationen, 

med undantag för sekretessbelagda domar. Migrationsverkets beslut var tvungna att gå 

igenom en sekretessprövning innan dessa kunde lämnas ut.  
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Efterson syftet med undersökningen är att undersöka framträdande normer och föreställningar 

i asylärenden gällande flyktingstatus på grund av sexuell läggning, blir domarna och besluten 

en essentiell grund av studien.  

 

4.3.2 Urval 

Vi har utgått ifrån två kriterier i urvalet av material; tids- och ämnesrelevansen. Tidspannet vi 

använder är från januari 2014 till och med april 2015, detta för att försäkra oss om att 

diskursen är dagsaktuell. Anledningen till varför just denna tidsperiod valdes var för att vi bad 

personalen på förvaltningsrättens arkiv rekommendera en avgränsning i förhållande till 

antalet dokument vi behövde. Mängden material valdes efter uppsatsen omfattning och den 

avsatta tiden för att utföra studien. Cirka 20 domar och beslut bedömdes vara ett lämpligt 

antal efter att ha fått en uppfattning om datans kvantitet. På grund av ämnesrelevansen tog vi 

också i åtanke att domarna och besluten måste behandla ansökan om asyl med sexuell 

läggning som skyddsskäl. I och med studiens syfte och frågeställningar är det också av vikt 

att dokumenten behandlar fall av en ungefärlig lika fördelning mellan män och kvinnor. 

 

4.3.3 Bortfall 

Då de asylärenden som tas upp i Migrationsdomstolen är överklaganden av tidigare avslag 

från Migrationsverket så inkluderades domar där sexuell läggning tagits upp som nytt 

skyddsskäl i överklagan. I dessa domar sker ingen prövning av asylskälet utan de refereras 

tillbaka till Migrationsverket för ny handläggning. Dessa domar valdes bort av den anledning 

att den sexuella läggningen inte diskuterades i domen. En del domar rörde också personer 

som tidigare sökt asyl i andra länder. I de fallen yrkade de klagande på att få sin asylansökan 

prövad i Sverige. Även om dessa domar inkluderar personer med icke normativa sexuella 

läggningar behandlades inte den sexuella läggningen som skyddsskäl eller diskuterades 

närmare i domen. Vi valde därför att inte inkludera dem.  

 

En nackdel som uppstår med att undersöka asyldomar är att dessa ärenden redan fått avslag 

hos Migrationsverket. Detta leder till ett bortfall av ärenden rörande personer som beviljats 

asyl på grund av sexuell läggning under den första handläggningen. De beviljade 

asylsökningarna skulle kunna ge en bild av vilka köns- och sexuella uttryck som ges 

legitimitet genom en jämförelse med avslagen. Det betyder också att de beslut från 

Migrationsverket som inkluderas är alla avslag.  

 

4.4 Analys 

Vi började med att läsa igenom och sammanfatta dokumenten för att bekanta oss med 

materialet och skapa en hanterbar överblick över detta. Början av analysen behandlade text-

dimensionen och fokuserade då på de textuella egenskaperna i domarna och besluten, alltså 

hur texten var uppbyggd och vilka ordval som användes. Analysen inleddes med att studera 

hur bekräftandet eller förnekandet av den sexuella läggningen uttrycks i dokumentet, samt 

modaliteten i uttalandet. Vi separerade på de dokument som hade detta explicit i texten och 

fokuserade på om ordvalet i de övriga dokumenten kunde antyda på antingen ett bekräftande 
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eller förnekande. För att skapa en överskådlig bild av dom explicita och implicita 

bekräftanden eller förnekanden skapade vi ett kodschema. Där presenteras meningssatserna, 

huruvida det är ett bekräftande eller förnekande av den sexuella läggningen samt 

bedömningen av modaliteten. Sedan gick analysen vidare till att undersöka hur 

myndigheterna motiverar bekräftandet eller förnekandet av den sexuella läggningen. Detta 

gjordes genom kodschemat där vi plockade ut meningssatserna där motivering nämndes, 

dessa kortades ner till kategorier som sedan omvandlades till teman. Transitiviteten 

undersöktes också under denna del av analysen för att studera hur subjektpositioner tillskrivs 

de asylsökande.  

 

Under analysen av den diskursiva praktiken låg fokusen på det lingvistiska i texterna när det 

kommer till produktion och konsumtion av denna samt vem som uttryckt vad och vems tankar 

och värderingar som kunde antas uttryckas. Genom att studera vilka uttrycksformer som 

användes i texten kunde vi urskilja vem texten ämnades till att konsumeras av. Vi undersökte 

även vem som framställs som författare i texterna, detta för att studera vems åsikter och 

värderingar som framkommer i materialet, alltså vem som benämns anse det som uttrycks i 

texten. 

 

Den sista dimensionen som undersöktes var den sociala praktiken, detta baserades på 

resultaten från de tidigare nämnda delarna av analysen. Centralt under denna del av analysen 

var hur sexualitet konstrueras i de studerade ärendena. Som grund till detta användes 

motiveringen till bekräftandet eller förnekandet av den sexuella läggningen. Genom att 

undersöka vad som gör en person mer trovärdigt homosexuell gav det oss en inblick i vilka 

egenskaper som kan antas kopplas samman med en homosexuell identitet. Denna del var av 

stor betydelse då det reflekteras i studien syfte, vilket handlar om att undersöka framträdande 

normer och föreställningar i asylärenden som behandlar sexuell läggning som skyddsskäl. 

Under denna dimension kopplade vi även in de teoretiska begrepp för att kunna dra slutsatser 

om vilka ideologiska konsekvenser språkbruket i dokumenten kan anses leda till.  

 

Genomgående har vi haft ett genusperspektiv, detta för att svara på den andra frågeställningen 

som lyder: “Vilka skillnader och likheter hos män respektive kvinnor kan urskiljas i 

asylärenden som behandlar sexuell läggning som skyddsskäl?”. Vi har följaktligen jämfört de 

dokument som behandlar kvinnor med de dokument som behandlar män för att uppdaga vilka 

skillnader och likheter som kan urskiljas. 

 

4.5 Reliabilitet och validitet 

När vi pratar om validitet och reliabilitet så frågar vi oss om vi har undersökt det studien 

syftar till att undersöka, om de redovisade resultaten är tillförlitliga och om de redovisade 

resultaten går att generalisera till en större population. (Howell, 2013, s. 183 & 188-189) 

Eftersom studien har en kvalitativ ansats så kan dessa begrepp bli svåra att applicera. Syftet 

ligger inte i att mäta något, utan snarare beskriva och förstå ett fenomen. Reliabiliteten kan 

ökas genom att beskriva metod och materialinsamling noggrant och på det sättet göra den 
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lättare att efterlikna, detta har vi strävat efter genom att grundligt redogöra för 

tillvägagångssättet i studien. Vi som utför studien har dock en tolkande roll som inte går att 

komma ifrån eller efterlikna i andra studier, vilket antagligen skulle resultera i annorlunda 

resultat om studien replikerades med samma förutsättningar. Det finns alltså en bristande 

reliabilitet trots en strävan mot transparens i studien. Vi kan också konstatera att resultaten 

inte är generaliserbara. 12 domar och 12 beslut är ett begränsat material och kan inte ge en 

fullständig bild över framträdande normer och föreställningar i asylärenden. 

 

Vår ambition var att undersöka asylärenden som rör lika många kvinnor som män, med tanke 

på uppsatsens syfte och frågeställningar. Detta har dock visat sig vara svårt eftersom vi inte 

har kunnat söka vårt material utifrån asylsökandes könstillhörighet. Av det materialet som 

kvarstod efter urvalet behandlar 6 stycken av dokumenten kvinnliga ansökande och 18 

manliga. Detta leder till att de resultat som utläses med studiens material inte kan ge en lika 

enhetlig bild av genusperspektivet i asylärende som vi hade önskat. Ett begränsat material av 

kvinnliga asylsökande skapar en lägre tillförlitlighet till de slutsatser som kan dras av 

analysen. 

 

Validiteten anses dock vara god och relevansen av den insamlade datan bedöms som hög. 

Detta baseras i att studien syftar till att studera framträdande normer och föreställningar i 

asylärenden som behandlar sexuell läggning som skyddsskäl, materialet består just av beslut 

och domar från Migrationsverket och Migrationsdomstolen där den asylsökande åberopat sin 

sexuella läggning som asylskäl. Transparensen i det redovisade tillvägagångssättet hjälper 

också till att höja validiteten.  

 

4.6 Etiska överväganden 

Som utgångspunkt till våra etiska överväganden har vi använt Vetenskapsrådets 

forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning (1990). 

Vetenskapsrådet lyfter fram individskyddskravet som den centrala utgångspunken i alla etiska 

ställningstaganden. Individskyddskravet syftar till att personer ska skyddas mot olämplig 

insyn i deras privatliv, skada, kränkningar eller liknande. Individskyddskravet delas in i 4 

principer: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Eftersom studien inte använder sig av informanter kan vi till stor del bortse från dessa 

principer. Materialet vi använder oss av är offentliga handlingar, domarna och besluten från 

Migrationsverket innehåller information och personuppgifter som är tillgängliga för 

allmänheten. Vi har dock valt att benämna personerna i dokumenten med initialer för att 

informationen som redovisas inte ska kunna härledas till specifika personer. Detta med 

konfidentialitetskravet som bakgrund, då vissa uppgifter kan uppfattas som etiskt känsliga. 

Det är också relevant att påpeka att myndigheterna vi studerar inte har möjlighet att komma 

till tals i undersökningen. 
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5. Resultat 

 

I detta avsnitt kommer resultatet av den kritiska diskursanalysen att presenteras. Vissa delar 

av analysen presenteras separat i form av ett kodschema och återfinns i “Bilaga 1”. Syftet 

med studien är att undersöka framträdande normer och föreställningar i asylärenden som 

behandlar sexuell läggning som skyddsskäl. Studien bygger vidare på följande 

frågeställningar: 

● Vilka normer och egenskaper kopplade till sexuell läggning framkommer diskursivt i 

asylärenden som behandlar sexuell läggning som skyddsskäl? 

● Vilka skillnader och likheter hos män respektive kvinnor kan urskiljas i asylärenden 

som behandlar sexuell läggning som skyddsskäl? 

Följande analysresultat av studiens material har framställts enligt den kritiska teorin och 

queerteorin. De teoretiska begreppen som ligger till grund för tolkningen av resultatet är 

hegemoni enligt den kritiska teorin samt heteronormativiteten enligt queerteorin. 

 

Med detta som bakgrund presenteras resultaten under följande rubriker: “materialets 

formalia”, “text”, “diskursiv praktik” samt “social praktik”, därefter sammanfattas resultaten.  

 

5.1 Materialets formalia 

Domarna från Migrationsdomstolen benämns som D1-D12 och besluten från 

Migrationsverket som B1-B12. Bedömningarna i såväl Migrationsverkets beslut som i 

Migrationsdomstolens domar sker utifrån 4 kap. 1§ UtlL (2005:716) där rekvisiten säger att 

sökande måste känna en välgrundad fruktan för förföljelse på grund av tillhörighet till en viss 

samhällsgrupp och inte ha möjlighet eller vilja att söka hjälp i det egna landet. Det är alltså tre 

delar som ska uppfyllas; dels ska den sökande känna en välgrundad fruktan för förföljelse och 

dels ska denna fruktan bero på den sexuella läggningen, personen ska inte heller ha möjlighet 

att få skydd i hemlandet.  

 

Bevisbördan i asylärenden gör att den sökande måste själv göra sin sexuella läggning sannolik 

enligt prop. 2005/06:6. Bedömningen görs då utifrån vad den sökande lämnat som skriftlig 

bevisning samt det muntliga framförandet. Det är dock inte i alla dokument som den sexuella 

läggningen bedöms trovärdig eller ej. I vissa fall anses det inte finnas skäl för personen att 

känna en välgrundad fruktan för förföljelse oavsett personens sexualitet. I vissa ärenden 

bedöms också den sökandes hemland kunna erhålla skydd mot trakasserier från enskilda, samt 

vissa bedömningar refererar till trovärdighetsbrister i asylberättelsen. Under dessa 

omständigheter görs ibland inte en bedömning av den sökandes sexuella läggning. Alltså, i 

vissa ärenden där personer bedöms ha möjlighet till skydd i hemlandet och/eller inte känna en 

välgrundad fruktan för förföljelse så finner inte myndigheterna skäl att också bedöma den 

sexuella läggningen, då dessa personer ändå inte uppfyller rekvisiten för att beviljas asyl.  
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5.2 Text 

Språket i Migrationsverkets beslut och Migrationsverkets domar skiljer sig åt, i besluten 

används en ‘du’ form medan domarna använder sig en av ‘han’/’hon’ form när de talar om 

den asylsökande. Detta resulterar i att den asylsökande kan kännas som en mer avlägsen aktör 

i Migrationsdomstolens beslut då ‘han’/’hon’ formen talar om den sökande, i jämförelse med 

Migrationsverket som talar till personen. Det kan leda till att läsaren får intrycket att den 

asylsökande blir mer närvarande i Migrationsverkets handlingar. Konsekvenserna av det 

aktiva eller passiva deltagandet i texten kan tolkas med hjälp av transitivitet för att undersöka 

hur subjektpositioner tillskrivs de asylsökande (Phillips & Winther Jørgensen, 2000, s. 87). 

Migrationsverket gör de asylsökande till agenter i texten medan Migrationsdomstolen 

presenterar dem som en passiv grupp. Migrationsdomstolens dokument bidrar alltså till att 

skapa ett avstånd mellan den asylsökande och domstolen, det distanserar den sökande från det 

identitetsskapande som sker i texterna.  

 

5.2.1 Bekräftad eller förnekad homosexualitet 

I samtliga dokument som studerats avslås asylansökan och i 13 av de 24 dokument bekräftas 

eller förnekas den sexuella läggning uttryckligen i materialet. Exempel på bekräftandet av en 

sexuell läggning är:  

 

“Vid en sammantagen bedömning finner verket därför inte anledning att ifrågasätta 

din anförda sexuella läggning.” (B2).  

 

Ordval som används vid bekräftande är: “inte anledning/saknas skäl att ifrågasätta”, “gjort 

trovärdig/sannolik”. Förnekande formuleras exempelvis som:  

 

“[MBM] har alltså inte förmått att göra sannolikt att han är homosexuell” (D11).  

 

Uttryckssätten som används vid förnekanden är: “inte gjort sannolik”, “inte förmått att göra 

sannolik”, endast ett dokument avviker från dessa ordval: “Dina uppgifter om att du är 

homosexuell är inte tillförlitliga”(B11). Här jämställs den sexuella läggningen med övriga 

uppgifter som lämnats av den asylsökande, den sexuella läggningen behandlas då inte som en 

egenskap hos individen. Detta återkommer även i de övriga domar då i inget av dokumenten 

uttrycks bekräftandet med att [namn] är homosexuell utan uttalandet följs upp med en 

bedömning av den sökandes trovärdighet. Det antyds alltså endast att uppgifterna som 

lämnats är trovärdiga eller ej samt om myndigheten finner skäl att ifrågasätta läggningen. 

Detta har undersökt med hjälp av modalitet, alltså grader av säkerhet i uttalandena (Phillips & 

Winther Jørgensen, 2000, s. 87-88). Meningarna kan ses ha en starkare eller svagare modalitet 

i en jämförelse med varandra, men inget av dem har en faktiskt stark modalitet. Personernas 

sexuella läggning presenteras då inte som en objektiv sanning som bör accepteras av läsaren.  

 

Likheten mellan vissa bekräftanden och förnekanden är att fokusen på att göra den sexuella 

läggningen sannolik återfinns i flera uttalanden, skillnaden rör dock bekräftandenas 

användning av frasen “inte anledning/saknas skäl att ifrågasätta”. Utgångspunkten i 
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formulering är att den bedömande myndigheten söker anledningar att ifrågasätta läggningen, 

detta talar därför för en förutsättning om att den asylsökande talar osanning. Det kan också 

relateras till bevisbördan i asylärenden som gör att den sökande måste själv göra sin sexuella 

läggning sannolik enligt prop. 2005/06:6.  

 

Vid användning av frasen “inte anledning/saknas skäl att ifrågasätta” återfinns en svagare 

modalitet än vid ordval som “gjort trovärdig/sannolik” eller “inte gjort sannolik”/“inte 

förmått att göra sannolik”. Formuleringen “inte anledning/saknas skäl att ifrågasätta” säger 

inte att läggning gjorts till trovärdig eller ej, ställningstagandet till läggningens sannolikhet 

fastställs inte explicit på samma sätt. I flera fall visar alltså bekräftandet av en persons 

sexuella läggning en svagare modalitet än förnekandet av denna. 

 

Sammantaget har 6 dokument som behandlar kvinnliga asylsökande undersökts, i dessa 6 

dokument återfinns 2 ärenden där kvinnor uttryckligen bekräftats som homosexuella och inga 

där den förnekas. I båda fallen används formuleringen “gjort sannolikt” men i ett av 

dokumenten upprepas även uttrycket “inte anledning att ifrågasätta”. Bekräftandet sker alltså 

i likhet med övriga formuleringar i andra dokument där den sexuella läggningen accepteras, 

det likställs alltså med ordvalen “inte anledning/saknas skäl att ifrågasätta” och “gjort 

trovärdig/sannolik” som nämnts i tidigare stycken.  

 

5.2.2 Implicita accepteranden eller förnekanden 

Bekräftandet eller förnekandet av den asylsökandens sexuella läggning kan också göras i 

subtila termer, då myndigheten i fråga inte valt att uttala sig tydligt om huruvida den anförda 

sexuella läggningen accepteras eller förnekas. I vissa av dokumenten nämns inte 

accepterandet eller förnekandet uttryckligen i texten, men går att utläsa implicit. I D12 

formuleras texten:  

 

“även om det kan förekomma diskriminering och trakasserier mot homosexuella, att 

den allmänna situationen i Mongoliet inte är sådan att alla som lever öppet som 

homosexuella riskerar förföljelse.”  

 

En jämförelse med detta uttalande:  

 

“[A] inte gjort sannolikt att situationen i Kenya är sådan att han på grund av sin 

sexuella läggning riskerar förföljelse eller annan skyddsgrundande behandling vid ett 

återvändande.” (D5).  

 

I det första exemplet uttrycker sig domstolen om homosexuella i generella termer, detta blir 

tydligt i en jämförelse med D5 där ordet “sin” används för att beskriva personens sexuella 

läggning. Detta tolkas av läsaren som att myndigheten accepterar den sexuella läggningen i 

det andra exemplet då den uttryckligen tillskrivs den asylsökanden. I det första exemplet 

däremot aktar sig myndigheten från att tillskriva den sexuella läggningen då den inte direkt 

kopplas till den sökande. Detta kan tyda på att den sexuella läggningen förkastas i första 

exemplet utan att myndigheten tydliggör detta. 
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Vissa tillskrivningar eller förkastelser är svårare att tyda:  

 

“De åberopade asylskälen framstår för Migrationsverket till en viss del fabricerade.” 

(B7).  

 

Sexuell läggning ingår i asylskälen men nämns inte explicit i sammanhanget. Uttryckssättet 

“till en viss del” tyder också på att även om den sexuella läggningen ingår i satsen behöver 

det inte vara denna del som myndigheten anser framstå som fabricerat. Ett tydligare exempel 

på implicit förnekande går att se i detta citat: 

 

 “Vad gäller de asylskäl som rör sexuell läggning konstaterar Migrationsverket att 

din och [R]s asylberättelser till delar är motstridiga.” B10 

 

Den sexuella läggningen nämns men förnekas inte uttryckligen, istället säger 

Migrationsverket att uppgifterna är motstridiga. Där kan det inläsas en trovärdighetsbrist till 

läggningen då den nämns i samma mening. Det går därmed att relatera till uttalanden som 

“inte gjort sannolik”. Återkommande är det trovärdigheten av en persons sexuella läggning 

som bedöms, inte läggningen i sig. 

 

5.2.3 Motivering 

Explicit motivering till huruvida den sökandes åberopade sexuella läggning bedöms vara 

sannolik eller inte ges i 8 av de 24 dokumenten, och i ytterligare 4 av dessa beskrivs det att en 

prövning av den ansökandes trovärdighet gjorts, men anledningen till bedömningen nämns 

inte explicit i texten. Anledningar till förnekandet av personens sexuella läggning som 

framkommit under analysen är att personen lämnat motstridiga uppgifter och saknar därför 

trovärdighet, att personen saknar HBTQ kunskaper och att personen ej kan redogöra för sina 

känslor kopplade till den sexuella läggningen. Motiveringar som förekommer vid 

bekräftandet av den sexuella läggningen är politisk eller personlig koppling till etablerade 

HBTQ organisationer och skriftlig bevisning på att personen har en sådan koppling och 

besitter HBTQ kunskap.  

 

Motstridiga uppgifter 

Trovärdighet återkommer i flera ärenden, i de flesta dokumenten används formuleringen 

“gjort trovärdig” eller “gjort sannolik” i bekräftandet eller förnekandet av den sexuella 

läggningen. I B1 kan läsas följande: 

 

“Verket finner därmed, vid en sammantagen bedömning, att du inte har gjort 

sannolikt att du tillhör, eller att du av andra har bedömts tillhöra en grupp, som 

riskerar förföljelse på grund av sexuell läggning.”  

 

Trovärdighetsbristen motiveras som följande: 
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“Vidare menar migrationsverket att du lämnat motstridiga uppgifter gällande ditt 

förhållande med [I] och hur offentliga ni var med ert förhållande.” / “Därtill har du 

lämnat motstridiga uppgiftergällande dina reflektioner kring din sexuella läggning 

utifrån din geografiska och kulturella kontext.” 

 

Trovärdighetsbristen förklaras alltså som ett resultat av att den sökande lämnat motstridiga 

uppgifter om faktorer kopplade till hens sexuella läggning.  

 

Känslor 

I D11 skriver migrationsdomstolen att:  

 

“Bedömningen av trovärdighet måste göras på ett individuellt och hänsynsfullt sätt, 

genom att undersöka omständigheter kring sökandens personliga uppfattning, känslor 

och upplevelser av olikhet, stigma och skam mer än fokus på sexuella aktiviteter.” 

 

Detta innebär att den asylsökande måste kunna redovisa om sina känslor och tankeprocesser 

på ett sätt som bedöms trovärdigt av beslutsfattaren. I tre av ärenden som rör manliga 

asylsökande har den sexuella läggningen förkastas på grund av att den sökande inte kunnat 

redogöra för sina känslor och tankar gentemot sin sexuella läggning eller den tidpunkten då 

han ansåg att han inte var heterosexuell, och därmed avvikande från normen.  Exempel från 

B4: 

 

“Du har till exempel inte kunnat redogöra för hur du har tänkt eller resonerat kring 

din sexuella läggning i ett land där samkönade relationer är förbjudna. När du blev 

medveten om att det var förbjudet med samkönade relationer i ditt hemland har du 

inte heller resonerat eller funderat vad detta kunde innebära för dig och din 

kärleksrelation.” 

 

Koppling till HBTQ organisationer 

En koppling till HBTQ organisationer kan vara till den sökandens fördel om kopplingen har 

bevisats finnas. I 2 av de 8 dokument där motivering till bedömningen av den sexuella 

läggningen direkt nämns, bekräftas den sexuella läggningen och i båda av dessa fall används 

den sökandes politiska eller personliga engagemang i HBTQ organisationer som stöd för 

bedömningen. Exempel är går att se i D9: 

 

“Migrationsdomstolen finner ingen anledning att ifrågasätta dom ingivna 

handlingarna.”  

 

Domstolen syftar här till skriftligt bevis i form av intyg av medlemskap i en HBTQ 

organisation, HIV/AIDS utbildning och intyg från kurator vid RFSL. Ytterligare motivering 

baserad i en koppling till en HBTQ organisation går att se i D4: 
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“[KJ] har gett in två intyg från RFSL vilka ger stöd för att han har deltagit i RFSL:s 

verksamhet i Sverige och att han i detta sammanhang uppfattats som homosexuell. 

Migrationsdomstolen finner även att [KJ] på ett trovärdigt och självupplevt sätt vid 

den muntliga förhandlingen berättat om sitt deltagande i RFSL:s verksamhet” 

 

En koppling till HBTQ organisationer kan också i vissa fall innebära att det ställs högre krav 

på den sökande att göra sin sexualitet sannolik. I de domar där den asylsökanden uppgett att 

hade en koppling till någon HBTQ organisation, blev kunskapen om dessa organisationer 

väsentlig för att kunna avgöra om personens sexuella läggning gjorts sannolik. Ett tydligt 

exempel på detta är följande: 

 

“Migrationsverket bedömer att du inte har kunnat göra din sexuella läggning 

sannolik. Verkets bedömning är att du har en vag och oprecis kännedom om vilka 

förhållanden som gäller för homosexuella i Kenya (...) Migrationsverket bedömer att 

det inte är troligt att du som homosexuell och som aktivist inom HBTQ-personers 

rättigheter inte skulle ha känt till hur lagstiftningen är utformad på det området” (B5) 

 

Vidare står det: 

 

“Du har uppgett att du inte känner till organisationen GALCK som är en etablerad 

organisation som främjar HBTQ-personers rättigheter samt stödjer dem i olika 

livssituationer (...) Migrationsverket anser att det ovan anförda stödjer verkets 

bedömning att du inte har kunnat göra din sexuella läggning sannolik.” (B5) 

 

Med tanke på de redovisade motiveringarna från Migrationsverket är det värt att nämna att 

den asylsökanden i fråga (B5) har anfört att hen har deltagit i en demonstration för 

homosexuellas rättigheter. Detta deltagande tolkades alltså av verket som HBTQ aktivism, 

som i sin tur kopplades till bred HBTQ kunskap. 

 

5.2.4 Kvinnliga asylsökande 

Sammantaget har 6 dokument som behandlar kvinnliga asylsökande undersökts, 3 beslut från 

Migrationsverket och 3 domar från Migrationsdomstolen. I 2 av besluten från 

Migrationsverket har den sökandes sexuella läggning bekräftas explicit i materialet. En 

trovärdighetsprövning nämnts ha gjorts i ett av ärendena, men motivering till bedömningen 

uttrycks inte i texten. Migrationsverket har tillämpat rättschefens rättsliga ställningstagande 

(RCI 03/2011, Migrationsverket) och skriver att:  

 

“Utifrån metoden ovan nämnd har Migrationsverket först att ta ställning till om du 

har gjort sannolikt att du tillhör eller i ditt hemland bedöms tillhöra en grupp, som 

riskerar förföljelse på grund av sexuell läggning. Vid denna bedömning anser verket 

att du i huvudtag på ett trovärdigt sätt har berättat om din läggning. Vid en 
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sammantagen bedömning finner verket därför inte anledning att ifrågasätta din 

anförda sexuella läggning.” (B2).  

 

Användandet av ordet ‘huvudtag’ kan antyda på en viss trovärdighetsbrist, dock har inte 

denna inte vart tillräckligt omfattande för att påverka den slutliga bedömningen av den 

sexuella läggningen. I det andra beslutet nämns ingen motivering till bekräftandet av 

läggningen.  

 

I samtliga domslut som rör kvinnliga asylsökande beslutar Migrationsdomstolen att inte 

bedöma huruvida deras åberopade sexuella läggning gjorts sannolik, detta görs med 

motiveringen att skyddsskälen inte är tillräckliga. Formuleringen som används återkommer 

inte i något av de övriga 9 domarna som behandlar manliga asylsökande, identiska 

uttryckssätt används dock i samtliga domar med kvinnliga klagande: 

 

“Eftersom domstolen har bedömt att skälen inte är tillräckliga finns ingen anledning 

att bedöma trovärdigheten i [namn]s berättelse.” (D2, D7 & D8).  

 

Skälen som inte anses vara tillräckliga syftar alltså till två av de andra delarna av rekvisiten i 

4 kap. 1§ UtlL: den sökande ska känna en välgrundad fruktan för förföljelse och personen ska 

inte heller ha möjlighet att få skydd i hemlandet. Domstolen har bedömt att kvinnorna 

antingen inte har anledning att känna välgrundad fruktan för förföljelse eller att de har 

möjlighet till skydd i hemlandet. Därför anses det inte finnas anledning att bedöma 

trovärdigheten av den sexuella läggningen.  

 

En kvinna vars hemland kriminaliserar enbart homosexuella aktiviteter bland män, då lagen 

inte nämner kvinnliga homosexuella aktiviteter, får sin ansökan avslagen med bland annat 

följande motivering:  

 

“Eftersom det inte finns någon strafflagstiftning avseende sexuella förhållanden 

mellan kvinnor förstår Migrationsverket att du vill hemlighålla din sexuella läggning 

inte på grund av en konkret förföljelse utan eftersom det är skambelagt i din 

omgivning. Att dölja sin sexuella läggning på grund av socialt tryck av detta slag 

utgör inte förföljelse.” (D2). 

 

Här menas alltså att den kvinnliga asylsökande döljer sin läggning, inte på grund av en 

fruktan för förföljelse, utan som en strategi för att undvika utstöttning av sitt sociala nätverk. 

Därför bedöms döljandet av den sexuella läggningen som en följd av socialt tryck, inte som 

uttryckligen nämns på grund av förföljelse.  

 

5.3 Diskursiv praktik 

En poäng som bör lyftas fram är vems värderingar texten reflekterar. Språket framställs på ett 

sätt som om det skulle vara myndigheten i sig som skrivit texten, inte en enskild person. 
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Speciellt är detta framträdande i formuleringar som “Migrationsverket bedömer” eller 

“Migrationsdomstolen finner att”. De värderingar och åsikter som framkommer i texten 

uppfattas alltså tillhöra en myndighet och inte en enstaka individ, det är en institutionell 

diskurs.  

 

Texterna produceras alltså av myndigheter, detta betyder att författaren inte är synlig i texten 

utan endast den asylsökande och själva myndigheten. Som tidigare nämnts så skriver 

Migrationsverket i ‘du’ form medan Migrationsdomstolen skriver i ‘han’/’hon’ form. ‘Du’ 

formen får texten att verka vara riktad till den asylsökande och antas därför vara till för att 

konsumeras av denna. Migrationsdomstolen ger snarare ett intryck av att rikta sig mot 

allmänheten eller en osynlig publik. Detta skulle kunna bero på att det Migrationsdomstolen 

producerar är allmänna handlingar, menade att kunna läsas av vem som helst. 

Migrationsverkets beslut måste genomgå en sekretessprövning innan de kan klassas som 

allmänna handlingar och är därför mer individinriktade. 

 

5.4 Social praktik 

Grundläggande i studiens analys är den sociala praktiken, det handlar om att undersöka 

huruvida diskursen i dokumenten förstärker eller förkastar den hegemoniska 

heteronormativiteten. De ovan redovisade resultaten tolkas här med hjälp av de teoretiska 

perspektiven med fokus på begreppen “hegemoni” och “heteronormativitet”. Detta för att 

undersöka de ideologiska konsekvenserna myndigheters språkbruk kan medföra. Relevant 

tidigare forskning kommer också att tas hjälp av för att relatera till resultatet. 

 

5.4.1 Myndighetskontexten 

Som tidigare redovisats framstår det som om texten har författas av en myndighet, och 

därmed att de värderingar som utläses tillhör själva myndigheten, inte en enskild individ. 

Texten kan då anses reflektera ett synsätt som genomsyrar den sociala världen i och med 

myndigheters ställning i samhället som offentliga organ, vilket i sin tur medför en position för 

konstruktion och upprätthållande av normer, tankar och värderingar.  

 

Denna uppsats argumenterar för att det är de studerade myndigheternas roll i samhället som 

kan, med hjälp av den institutionella diskursen, möjliggöra att vissa av myndigheternas egna 

ideologiska perspektiv “vinner” den hegemoniska kampen mot andra idéer och värderingar 

från övriga aktörer i samhället. Hegemoni syftar till, som tidigare nämnts, att belysa hur de 

styrande i samhället besitter en makt att påverka framställningen och upprätthållandet av 

värderingar och idéer som främjar deras egna intressen (Phillips & Winther Jørgensen, 2000, 

s. 39-40). Detta leder då till att myndigheternas egna konstruktioner av sexualitet accepteras 

som objektiva sanningar, även av dem som inte gynnas av den rådande ordningen. 

Undersökningens resultat bygger på idéen att gällande lagstiftning och dess sociala kontroll 

aktivt deltar i produktionen av normer och kategorier i samhället. 
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5.4.2 Bekräftad eller förnekad homosexualitet 

Resultaten som redovisats under rubrik 5.2.1 och 5.2.2 angående hur myndigheterna bekräftar 

eller förnekar den sökandes sexuella läggning tolkas här utifrån heteronormativiteten, vilken 

kan ses som en utgångspunkt för bevisbördan i dessa ärenden. Ett enkelt sätt att förklara detta 

kan vara att den asylsökande antas vara heterosexuell tills motsatsen har bevisats och måste 

därför påvisa att hen har en icke normativ sexuell läggning för att beviljas asyl. Den 

redovisade starkare modaliteten i förnekandet av homosexualitet skulle även den kunna ha sin 

grund i heteronormativiteten. Formuleringarna som används kan antas betyda att det är lättare 

att bedöma någon som heterosexuell än homosexuell då detta görs med en starkare säkerhet. I 

det heteronormativa samhället krävs alltså starkare bevis för att fastställa att en person har en 

icke normativ sexuell läggning. 

 

De implicita förnekanden och bekräftanden kan även dem kopplas till heteronormativiteten. I 

de dokumenten som nämns under rubrik 5.2.2 (D12, B7 och B10) får läsaren intrycket att den 

asylsökanden inte kunnat göra sin sexuella läggning sannolik, men inte heller givit tillräckliga 

skäl till att ifrågasätta den. Då väljer bedömaren att inte uttala sig explicit om hur trovärdig 

den sexuella läggningen är. Sättet som bedömaren uttrycker sig på angående den 

asylsökandes sexuella läggning lutar dock mer mot förnekande än acceptans av denna. Detta 

kan återigen bero på att det heteronormativa samhället kräver starkare bevis för att fastställa 

att en person avviker från normen. Det kan alltså antas, med detta som bakgrund, att 

Migrationsdomstolen och Migrationsverket både reflekterar och förstärker det 

heteronormativa system som finns i samhället.  

 

5.4.3 Konstruktion av sexualitet 

Grundläggande i studiens syfte är att undersöka hur sexualitet konstrueras i det studerade 

språket, detta görs genom att undersöka motiveringen till bekräftandet eller förnekandet av 

den asylsökandes sexuella läggning som redovisats under rubrik 5.2.3. Nedan kommer vi 

belysa vilka grunder som används för att legitimera en viss läggning, genom att studera 

språket i dokumentens bedömningar och de ideologiska konsekvenser dessa medför. Genom 

analysen har det framkommit tre övergripande teman: motstridiga uppgifter, känslor samt 

koppling till HBTQ organisationer. Dessa tre ansågs vara väsentliga i konstruktionen av de 

asylsökandes sexualitet. 

 

Myndigheterna utgår i sina bedömningar att för att vara trovärdig som homosexuell ska en 

person kunna redogöra för tankar och känslor kopplade till den sexuella läggningen. 

Myndigheterna syftar till att kriminalisering eller diskriminering av homosexuella i hemlandet 

borde leda till ytterligare tankar och resonemang hos den sökande som hen måste kunna 

redogöra för. I tidigare nämnda citat (B4) under rubrik 5.4.2 menar Migrationsverket att den 

sökande inte har kunnat redogöra för tankar och känslor kring de risker den sökande är utsatt 

för på grund av sin sexuella läggning och bedöms därför ej trovärdig. Här kan man resonera 

kring huruvida en asylansökan inte tyder på att den sökande har funderat över vilka risker hen 

är utsatt för, eller om myndigheterna förväntar sig att dessa risker ska också av den sökande 

kunna redogöras för på ett trovärdigt sätt. Därmed åligger det åt beslutsfattaren att bedöma att 
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det är “rätt” tankar och känslor som har framförts av den asylsökande.  Alltså “fel” 

redogörelse av tankar och känslor kring den sexuella läggningen kan leda till att den sökandes 

sexuella läggning förkastas.  

 

Deborah A Morgan (2006) har skrivit om hur asylbedömningar ofta görs utifrån bedömarens 

egna värderingar, alltså blir bedömningen av en rättsosäker karaktär. För att undvika detta 

kommer Morgan fram till att bedömaren måste själv kunna göra sig medveten om sina egna 

etniska och kulturella fördomar. Med tanke på den subjektiva natur av människors tankar och 

känslor kan detta resultera i att bifallet av en asylansökan hänger på ett delat sätt att tänka på 

den sexuella läggning mellan bedömaren och den asylsökande. Om detta sätt att tänka inte 

delas, återstår det en hegemonisk kamp mellan dem två, med den sökande i underläge. 

 

Att ha deltagit i HBTQ organisationers verksamhet, eller endast medlemskap i sådana, är en 

annan faktor som framkommit kan öka en homosexuell persons trovärdighet att vara 

homosexuell. Det redovisade exemplet (B5) under rubriken 5.2.3 är ett bra exempel på detta. I 

exemplet tolkades personens deltagande i en HBTQ demonstration som HBTQ aktivism, som 

i sin tur kopplades till bred HBTQ kunskap. Detta betyder att den asylsökanden genom sin 

aktivism ansågs besitta mer kunskap om HBTQ frågor än icke aktivister. Att som aktivist inte 

ha omfattande kunskaper om sitt politiska fält framställs alltså inte som logiskt. 

Konsekvensen av en sådan koppling mellan aktivism och kunskap blev att den asylsökanden 

inte bedömdes ha gjort sin sexuella läggning sannolik på grund av att han saknar vissa HBTQ 

kunskaper.  

 

Två av de tre teman som rör konstruktionen av sexualitet och som redovisats ovan kan 

kopplas till heteronormativiteten. Dessa teman är: känslor samt koppling med HBTQ 

organisationer. I det analyserade materialet kan man tolka dessa två som om de förutsätter att 

en homosexuell person ska vara motpolen till en heterosexuell person. Det innebär att när det 

exempelvis rör sig om känslor och tankar kring sin egen sexuell läggning, ska en homosexuell 

person kunna bevisa att hen har funderat kring den sexuella läggningen i termer av olikhet, 

stigma och skam eftersom hen lever i ett heteronormativt samhälle. Detta innebär alltså att en 

heterosexuell person inte behöver fundera kring sin sexualitet, men en homosexuell person 

måste göra det då hen avviker från vad samhället anser vara normalt. Har den asylsökanden 

inte kunnat redovisa sådana tankar och känslor innebär det att hen inte har kunnat göra sin 

sexuella läggning sannolik. Detsamma gäller för homosexuella personer som har en koppling 

till HBTQ organisationer. En heterosexuell person som engagerar sig i en HBTQ organisation 

förväntas kanske inte besitta lika mycket kunskaper som en homosexuell person som är 

engagerad i samma organisation. Som homosexuell i ett heteronormativt samhälle förvantas 

man intressera sig för HBTQ frågor, och därmed kunna uppvisa en bred kunskap om detta 

område. 

 

Det presenterade resultaten kan tyda på att dessa teman; motstridiga uppgifter, känslor samt 

koppling till HBTQ organisationer, blir till homosexuella egenskaper. Det kan förmodas att, 

enligt de studerade myndigheterna, en persons trovärdighet som homosexuell ökar om hen är 
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politisk aktiv och har kunskaper om HBTQ relaterade ämnen, eller har ett engagemang i 

etablerade HBTQ organisationer. Den homosexuella personen måste även ha känslor och 

tankar om faktorer kopplade till hens sexuella läggning, samt kunna redogöra för dessa på ett 

sammanhängande sätt utan att lämna motstridiga uppgifter om sin sexualitet eller faktorer 

som kan kopplas samman med denna. Att detta framställs i materialet som något som ökar en 

persons trovärdighet att vara homosexuell kan anses både reflektera, förstärka och skapa 

normer kopplade till den sexuella läggningen.  

 

5.4.4 Kvinnliga asylsökande 

Som nämnts tidigare så uttrycks explicit bedömningen av de kvinnliga asylsökandes 

sexualitet inte vara nödvändig. Detta skulle kunna tyda på ett osynliggörande av 

homosexuella kvinnor som en speciellt utsatt grupp som befinner sig i en svårare position i 

sina hemländer. 

 

Under rubrik 5.2.4 redovisas ett citat från D2 där myndigheten syftar på att den sökande inte 

döljer sin läggning på grund av en fruktan för förföljelse, utan som en strategi för att undvika 

utstöttning av sitt sociala nätverk. Därför bedöms döljandet av den sexuella läggningen som 

en följd av socialt tryck, inte som uttryckligen nämns på grund av förföljelse. Detta är vad 

Ryan Goodman (2012) skriver om i sin artikel när han förklarar att människor som tvingas 

dölja sin sexuella läggning gör det till följd av en välgrundad fruktan för att förföljas av andra. 

Detta anses därmed minska dessa människors frihet. En parallell kan också dras med den 

tidigare redovisade artikeln av Michael O’Flaherty och John Fisher (2008) där det skrivs om 

att homosexuella kvinnor riskerar mer att utsättas för olika sorters våldshandlingar på grund 

av sin sexuella läggning än heterosexuella kvinnor.  

 

Å andra sidan redovisar den tidigare forskningen att kvinnor oftast förföljs och trakasseras av 

människor i sin nära omgivning (Berger, 2009). Allt detta kan antas bidra till osynliggörandet 

av homosexuella kvinnors situation eftersom de då inte får bedömas utifrån sina personliga 

upplevelser av förföljelsen från andra i hemlandet, utan det görs enbart en bedömning utifrån 

statens eventuella förföljelse mot dessa homosexuella kvinnor. 

 

5.5 Sammanfattning 

Analysen visar att texten är skriven på ett sätt som presenterar myndigheten som författaren. 

Det kan tolkas som om dokumenten reflekterar värderingar som tillhör myndigheten i sig, inte 

en enskild person. Myndighetens ställning i samhället kan alltså anses möjliggöra att 

myndighetens normativa föreställningar accepteras i samhället som objektiva sanningar. 

 

I cirka hälften av dokumenten tillskrivs eller förkastas inte den sexuella läggningen explicit i 

materialet. Implicita förnekande och bekräftande går även att utläsa i ett antal dokument. 

Även i de fall när den sexuella läggning bedöms så är det en sannolikhet som preciseras, inte 

den sexuella läggningen i sig. En starkare modalitet återfinns i förnekande när man jämför 
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med bekräftande, men ingen av varken förnekande eller bekräftande har en absolut stark 

modalitet.  

 

Myndighetsdiskursen kan därför antas präglas av misstänksamhet gentemot den asylsökande, 

denna misstänksamhet kan grunda sig i heteronormativiteten. En konsekvens av detta är att 

den sexuella läggningen presenteras då inte som en objektiv sanning. Heteronormativiteten 

kan då ses som en sorts hegemonisk diskurs om sexualitet, vilket innebär att det blir svårare 

att bevisa att den asylsökanden är homosexuell då myndigheten utgår från en 

heteronormativitet. Det är upp till den enskilde att bevisa att man avviker från denna norm. 

Bevisbördan som den asylsökande har att göra sin sexuella läggning sannolik förstärker alltså 

den hegemoniska positionen som heteronormativiteten besitter i samhället. Detta då den 

homosexuella personen förväntas först och främst bevisa att hen inte är heterosexuell, genom 

att redovisa för sådana känslor och tankar som rör ens avvikande sexuella läggning. 

 

Det kan antas att enligt Migrationsdomstolen och Migrationsverket anses en trovärdig 

homosexuell person vara politiskt aktiv med breda HBTQ kunskaper, eller ha en personlig 

koppling till etablerade HBTQ organisationer. Denna koppling ska innebära att den 

homosexuella personen har breda HBTQ kunskaper som hen ska kunna redovisa. Personen 

ska ha känslor och tankar kring sin sexuella läggning som hen kan redogöra för på ett 

sammanhängande sätt och inte heller lämna motstridiga uppgifter om sin läggning eller andra 

faktorer som har med denna att göra. Tankar och känslor kring den egna sexuella läggningen 

ställs som motpol till hur en heterosexuell person skulle känna och tycka. I och med att 

personen lever i ett heteronormativt samhälle ska dessa tankar och känslor vara kopplade till 

upplevelser av olikhet, stigma och skam.  

 

När det kommer till kvinnliga asylsökande har det framkommit att bedömningen av den 

sexuella läggningen sker i mindre utsträckning, vilket kan tyda på ett osynliggörande av 

homosexuella kvinnors förföljelserisk i hemländerna. Den tidigare forskning tyder också på 

att homosexuella kvinnor är en mycket utsatt grupp (Berger, 2009, Fisher & O’Flaherty, 

2008), samtidigt som bedömningen av deras skyddsbehov påstår motsatsen.  
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6. Diskussion 

 

Syftet med denna studie var att undersöka framträdande normer och föreställningar i 

asylärenden som behandlar sexuell läggning som skyddsskäl. Detta har skett genom en kritisk 

diskursanalys av 24 dokument från såväl Migrationsdomstolen som Migrationsverket. 

Analysen har fokuserat på hur den sexuella läggningen förnekas eller bekräftas i dessa 

ärenden och varför. Materialets textuella egenskaper har också legat i centrum för att 

möjliggöra en analys av vems tankar och värderingar det är som reflekteras samt de sociala 

konsekvenserna av detta.  

 

6.1 Sammanställning av resultaten 

Det framkommer att den sexuella läggningen inte presenteras av myndigheterna som en 

objektiv sanning som bör accepteras av läsaren. Vad som bedöms är huruvida den sökande är 

trovärdigt homosexuell, inte läggningen i sig. Vi har i analysen fokuserat på vad som gör en 

person mer eller mindre trovärdig, detta har översatts till normer och föreställningar kopplade 

till sexuell läggning. Det som framkommit öka en persons sannolikhet att vara homosexuell är 

en koppling till HBTQ organisationer, en förmåga att redogöra för sina känslor kopplade till 

läggningen och att hen inte lämnat några motstridiga uppgifter om sin sexuella läggning eller 

faktorer som har med denna att göra. 

 

I enlighet med den andra frågeställningen gjordes en jämförelse av hur bedömningen gick till 

mellan asylansökningar gällande män respektive kvinnor. Resultaten tyder på att kvinnornas 

sexuella läggning inte bedöms i samma utsträckning som männens i det analyserade 

materialet, deras skyddsbehov anses inte vara tillräckliga. En slutsats som är möjlig att dra av 

detta är att homosexuella kvinnors situation osynliggörs i asylprocessen genom att deras 

skyddsbehov uttrycks inte vara nödvändiga att utreda. Situationen i hemlandet 

problematiseras därför inte, kvinnorna anses inte vara lika utsatta som männen för förföljelse.  

 

Den valda analysmetoden har möjliggjort en undersökning av framträdande normer och 

föreställningar som kan utläsas direkt i texten, samt de textuella egenskapers påverkan på 

samhället. Precis som i Bergers (2009) tidigare nämnda studie baseras undersökningen på 

tanken att myndigheterna aktivt skapar och upprätthåller normer och kategorier i samhället. 

Det handlar alltså om konsekvenserna en viss diskurs kan medföra, hur tankar och 

värderingar konstrueras och blir allmänt accepterade i samhället.  

 

Myndighetsdiskursen kan anses präglas av en misstänksamhet, bevisbördan ligger på den 

enskilde och det är upp till den sökande att göra sin sexuella läggning trovärdig. Vi har använt 

heteronormativiteten som en förklaringsmodell till detta. Heterosexualitet går att se som 

normen och utgångspunkten i bedömningarna hos Migrationsverket och 

Migrationsdomstolen. Då är det upp till den som söker asyl att påvisa något annat. Genom ett 

kritiskt ställningstagande gentemot studiens resultat har vi kunnat identifiera 

heteronormativiteten som ett redskap som används för att bibehålla den rådande 
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maktordningen. Heteronormativiteten kan alltså antas vara en hegemonisk diskurs om 

sexualitet.  

 

Den svaga säkerheten i uttalanden om den sökandes sexuella läggning skulle också kunna 

tyda på en ovilja hos myndigheterna att göra en definitiv bedömning av denna, möjligtvis på 

grund av den kritik dessa bedömningar har fått eller på grund av saknad praxis. Vi som har 

utfört studien anser dock att en redogörelse av känslor och tankar om den sexuella läggningen 

som ligger till grund för en trovärdighetsbedömning är ett försök från myndigheternas sida att 

definiera den sexuella läggningen. Detta genom att sätta ramar för vad som anses vara 

trovärdigt för en homosexuell person.  

   

6.2 Tidigare forskning och implikationer 

Jansen & Spijkelboer (2011) redovisar att asylbedömningarna görs i enlighet med stereotyper 

kopplade till de olika sexuella läggningarna vilket resulterar i att personer som inte passar in i 

bilden av en homosexuell person förlorar sin trovärdighet. Detta reflekterar den utgångspunkt 

som återfinns i de presenterade resultaten. Det är också relevant att ta upp den bild som 

Berger (2009) presenterar som den ideala flyktingen vilket framställs som en politiskt aktiv 

homosexuell man som blivit tillfångatagen och torterad och därefter flytt landet. Hon nämner 

alltså politiskt aktivism som en faktor som ökar trovärdigheten hos en homosexuell person, 

detta är återkommande även i de dokument som vi studerat.  

 

Susan A Berger nämner också i sin artikel att kvinnor är oftast inte lika öppna som männen 

om sin sexuella läggning, men att detta inte åsidosätter att de utsätts för trakasserier och 

förföljelse (Berger, 2009). Alltså anser vi som utfört studien att det är viktigt att ha detta i 

åtanke vid bedömningarna då kvinnornas hemländer kanske inte ansett de är en tillräckligt 

stor grupp för att införa lagar som förbjuder deras sexuella praktik, samtidigt som samma 

myndigheter inte accepterar deras sexualitet.  

 

Det finns dock en tydlig kunskapslucka inom detta ämnesområde när det kommer till den 

tidigare forskningen. Svensk asylforskning om sexuell läggning som skyddsskäl är i stor grad 

begränsad, och mycket av den forskningen från andra länder saknar ett genusperspektiv. Med 

de resultaten som redovisats i åtanke kan det alltså finnas relevans att fortsätta forskningen ur 

ett genusperspektiv då det möjligtvis kan finnas en skillnad i hur dessa ärenden hanteras. Det 

är även relevant att utöka den svenska forskningen inom detta område. Mycket kritik har 

framförts om hur dessa ärenden bedöms, det finns alltså ett uppenbart behov av att utreda 

asylprocessen av personer som söker asyl på grund av sexuell läggning i Sverige.  

 

För socionomer som jobbar inom invandrarverksamhet är det av stor betydelse att förstå de 

omständigheterna som råder när en person ansöker om asyl på grund av sin sexuell läggning 

och vilka krav som ställs på personen. Detta kan underlätta arbetet med asylsökande då 

socionomen får en bättre förståelse för personens situation. En studie som denna skulle också 



39 

kunna möjliggöra att socionomen som tar del av den kan börja reflektera kring hur samhällets 

hegemoniska strukturer såsom heteronormativiteten kan påverka hens värderingsförmåga.  

 

Personer som söker asyl på grund av sexuell läggning utgör en speciellt utsatt grupp som vi 

anser vara i behov av stöd som socionomer skulle kunna erbjuda. Därför kan det antas finnas 

ett behov av att utveckla insatser som är speciellt inriktade mot den gruppen.  

 

Det är även relevant att kunna ha ett kritiskt förhållningssätt till de processer och 

bedömningar som görs när tidigare forskning pekar på en rättsosäkerhet i dessa ärenden. Vi 

anser också det vara viktigt att hålla i åtanke att även om myndighetsutövning görs efter 

gällande lagar och förordningar, kan det finnas bakomliggande faktorer som förhindrar 

rättssäkerhet i besluten som tas.  
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Bilaga 1: Analys 

 

Explicita bekräftanden eller förnekanden  

Citat Bedömning Modalitet 

“Verket finner därmed, vid en sammantagen 

bedömning, att du inte har gjort sannolikt att du tillhör, 

eller att du av andra har bedömts tillhöra en grupp, 

som riskerar förföljelse på grund av sexuell läggning.” 

B1 

Förnekad 

homosexualitet 

Starkare 

modalitet: 

“inte har gjort 

sannolikt” 

“Migrationsverket bedömer sammanfattningsvis att du 

inte gjort sannolikt att du tillhör en grupp som riskerar 

förföljelse på grund av sexuell läggning.” B4 

Förnekad 

homosexualitet 

Starkare 

modalitet: 

“inte gjort 

sannolikt” 

“Migrationsverket bedömer att du inte gjort din 

sexuella läggning sannolik.” B5 

Förnekad 

homosexualitet 

Starkare 

modalitet: 

“inte gjort din 

sexuella 

läggning 

sannolik.” 

“Mot bakgrund av trovärdighetsbristerna bedömer 

migrationsverket att du inte gjort sannolikt att du tillhör 

en samhällsgrupp som riskerar förföljelse på grund av 

kön eller sexuell läggning eller att du riskerar att 

tillskrivas sådan tillhörighet.” B6 

Förnekad 

homosexualitet 

Starkare 

modalitet: 

“inte gjort 

sannolikt” 

“[MBM] har alltså inte förmått att göra sannolikt att 

han är homosexuell” D11 

Förnekad 

homosexualitet 

Starkare 

modalitet: 

“inte förmått 

att göra 

sannolikt” 

“Dina uppgifter om att du är homosexuell är inte 

tillförlitliga” B11 

Förnekad 

homosexualitet 

Starkare 

modalitet: 

“inte 

tillförlitliga” 

“Vid en sammantagen bedömning finner verket därför 

inte anledning att ifrågasätta din anförda sexuella 

läggning.” B2 

Bekräftad 

homosexualitet 

Svagare 

modalitet: 

“inte 

anledning att 

ifrågasätta” 

“Migrationsdomstolen anser att det saknas skäl att Bekräftad Svagare 
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ifrågasätta att [DM] har den sexuella läggningen han 

har uppgett och att han haft ett förhållande i 

hemlandet.” D3 

homosexualitet modalitet: 

“saknas skäl 

att 

ifrågasätta” 

“Vid denna bedömning anser verket att [DM] har gjort 

trovärdigt att han har den sexuella läggningen som 

åberopas.” B3 

Bekräftad 

homosexualitet 

Starkare 

modalitet: 

“har gjort 

trovärdigt” 

“Domstolen finner därför inte anledning att ifrågasätta 

att [KJ] är homosexuell.” D4 

Bekräftad 

homosexualitet 

Svagare 

modalitet: 

“inte 

anledning att 

ifrågasätta” 

“Migrationsverket finner inledningsvis att du genom 

din muntliga redogörelse gjort sannolikt att du är 

homosexuell” B8 

Bekräftad 

homosexualitet 

Starkare 

modalitet: 

“gjort 

sannolikt” 

“Migrationsdomstolen finner ingen anledning att 

ifrågasätta dom ingivna handlingarna.” D9 

Bekräftad 

homosexualitet 

Svagare 

modalitet: “ 

ingen 

anledning att 

ifrågasätta” 

“Verket finner att du att du har gjort sannolikt att du av 

din omgivning i Mongoliet har uppfattats som 

homosexuell.” B12 

Bekräftad 

homosexualitet 

Starkare 

modalitet: 

“har gjort 

sannolikt” 

 

 

Bekräftanden eller förnekanden i övriga dokument 

Citat Bedömning  

“Eftersom domstolen har bedömt att skälen inte är 

tillräckliga finns ingen anledning att bedöma 

trovärdigheten i [NR]s berättelse.” D2 

Bedömning 

görs ej 

 

“Eftersom domstolen har bedömt att skälen inte är 

tillräckliga finns ingen anledning att bedöma 

trovärdigheten i [AT]s berättelse.” D7  

Bedömning 

görs ej 

 

“Eftersom domstolen har bedömt att skälen inte är 

tillräckliga finns ingen anledning att bedöma 

trovärdigheten i [AT]s berättelse.” D8 

Bedömning 

görs ej 
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“A inte gjort sannolikt att situationen i Kenya är sådan 

att han på grund av sin sexuella läggning riskerar 

förföljelse eller annan skyddsgrundande behandling vid 

ett återvändande.” D5 

Implicit 

accepterad 

homosexualite

t 

Tillskrivning 

genom: “sin 

sexuella 

läggning” 

“Migrationsdomstolen bedömer att den omständigheten 

att [TMN] uppger sig leva öppen med sin läggning i 

Sverige, inte innebär att han riskerar skyddsgrundande 

behandling vid ett återvändande till hemlandet” D6 

Implicit 

accepterad 

homosexualite

t 

Tillskrivning 

genom: “sin 

läggning” 

“[RV] inte varit medveten om hans sexuella läggning” 

D10 

Implicit 

accepterad 

homosexualite

t 

Tillskrivning 

genom: “hans 

sexuella 

läggning” 

“även om det kan förekomma diskriminering och 

trakasserier mot homosexuella, att den allmänna 

situationen i Mongoliet inte är sådan att alla som lever 

öppet som homosexuella riskerar förföljelse.” D12 

Implicit 

accepterad 

homosexualite

t 

Bedömningen 

av 

homosexuella 

sker i generella 

termer=svagare 

då läggningen 

inte skrivs i 

ägande form 

“De åberopade asylskälen framstår för 

Migrationsverket till en viss del fabricerade.” B7 

? Sexuell 

läggning ingår 

i asylskälen 

men nämns 

inte explicit. 

“till en viss 

del”=måste 

inte 

nödvändigtvis 

vara 

läggningen 

som ifrågasätts 

“inte gjort sannolikt att du utsatts för de trakasserier 

som du uppgett dig ha utsatts för” B9 

? Trakasserierna 

förnekas, men 

inte explicit 

läggningen 

“Vad gäller de asylskäl som rör sexuell läggning 

konstaterar Migrationsverket att din och [R]s 

asylberättelser till delar är motstridiga.” B10 

Implicit 

förnekad 

homosexualite

t 

Den sexuella 

läggningen 

nämns inte som 

osannolik 
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Motivering 

Citat Kategori 

“Vidare menar migrationsverket att du lämnat motstridiga 

uppgifter gällande ditt förhållande med [I] och hur offentliga 

ni var med ert förhållande.” / “Därtill har du lämnat 

motstridiga uppgiftergällande dina reflektioner kring din 

sexuella läggning utifrån din geografiska och kulturella 

kontext.” B1 

Motstridiga 

uppgifter=trovärdighetsbr

ist 

Migrationsverket har tillämpat rättschefens rättsliga 

ställningstagande (RCI 03/2011, migrationsverket): “Utifrån 

metoden ovan nämnd har Migrationsverket först att ta 

ställning till om du har gjort sannolikt att du tillhör eller i ditt 

hemland bedöms tillhöra en grupp, som riskerar förföljelse på 

grund av sexuell läggning. Vid denna bedömning anser verket 

att du i huvudtag på ett trovärdigt sätt har berättat om din 

läggning. Vid en sammantagen bedömning finner verket därför 

inte anledning att ifrågasätta din anförda sexuella läggning.” 

B2 

Ingen explicit motivering 

till trovärdigheten ges. 

“Migrationsdomstolen anser att det saknas skäl att ifrågasätta 

att [DM] har den sexuella läggningen han har uppgett och att 

han haft ett förhållande i hemlandet.” D3 

Ingen explicit motivering 

till trovärdigheten ges.  

Migrationsverket har tillämpat rättschefens rättsliga 

ställningstagande (RCI 03/2011, migrationsverket) för att 

bedöma huruvida DMs sexuella läggning kan anses trovärdig: 

“Vid denna bedömning anser verket att [DM] har gjort 

trovärdigt att han har den sexuella läggningen som 

åberopas.” B3 

Ingen explicit motivering 

till trovärdigheten ges 

“[KJ] har gett in två intyg från RFSL vilka ger stöd för att han 

har deltagit i RFSL:s verksamhet i Sverige och att han i detta 

sammanhang uppfattats som homosexuell. 

Migrationsdomstolen finner även att KJ på ett trovärdigt och 

självupplevt sätt vid den muntliga förhandlingen berättat om 

sitt deltagande i RFSL:s verksamhet och sin relation till 

pojkvännen i Sverige. Domstolen finner därför inte anledning 

att ifrågasätta att [KJ] är homosexuell.” D4 

Koppling till HBTQ-

organisation 

“Migrationsverket bedömer att du inte på ett självupplevt sätt 

kunnat redgöra för din sexuella läggning.” / “finner att du till 

viss del reflekterar över eventuella risker som en samkönad 

Känslor kopplade till 

läggningen kan ej 

redogöras för 
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relation kan innebära i Marocko. Däremot bedömer 

Migrationsverket att du inte har reflekterat över den risken 

kopplat till dina upplevelser och din relation med [M]. Du har 

till exempel inte inte kunnat redogöra för hur du har tänkt 

eller resonerat kring din sexuella läggning i ett land där 

samkönade relationer är förbjudna. När du blev medveten om 

att det var förbjudet med samkönade relationer i ditt hemland 

har du inte heller resonerat eller funderat vad detta kunde 

innebära för dig och din kärleksrelation.” B4 

“Migrationsverket bedömer att du inte gjort din sexuella 

läggning sannolik. Verkets bedömning är att du har en vag 

och oprecis kännedom om vilka förhållanden som gäller för 

homosexuella i Kenya.” B5  

 

Refererar till kunskaper som är kopplade till HBTQ aktivism. 

Avsaknad av HBTQ 

kunskap vid tanke på 

medverkan i HBTQ 

aktivism 

“lämnat olika och motsägelsefulla uppgifter om när du kom 

till insikt om din sexuella läggning.” / “Migrationsverket 

anser inte heller att du har kunnat förklara hur du har kommit 

till insikt om din läggning. Du har inte kunnat redogöra för 

hur du har funderat kring din läggning. Du har endast uppgett 

att information i landet sa att om man är attraherad av en man 

så är man homosexuell. Du kommer från ett land där 

homosexualitet är olagligt och du har upptäckt din läggning 

relativt sent i livet. Migrationsverket anser därmed att din 

sena insikt om din läggning bör ha föranlett tankar kring detta 

och du bör kunna redogöra detta på ett bättre sätt än du har 

gjort.” B6 

Känslor kopplade till 

läggningen kan ej 

redogöras för + 

motsägelsefulla 

uppgifter=trovärdighetsbr

ist 

“Migrationsdomstolen finner ingen anledning att ifrågasätta 

dom ingivna handlingarna.” D9 

 

Syftar till skriftligt bevis i form av intyg av medlemskap i 

HBTQ-organisation, HIV/AIDS utbildning och intyg från 

kurator vid RFSL.  

Koppling till HBTQ-

organisation/HBTQ 

kunskap 

“Migrationsdomstolen anser att [MBM]s berättelse om det 

händelseförlopp som fick honom att komma till insikt om sin 

sexuella läggning överlag är vag och allmänt hållen. Han har, 

trots uttryckliga frågor, inte lyckats förklara hur han, som 

tidigare inte haft någon dragning till män och som ansett att 

homosexualitet är oacceptabelt, kommit att ändra uppfattning 

och känslor relaterade till sin sexuella läggning. Han har inte 

Känslor kopplade till 

läggningen kan ej 

redogöras för 
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heller kunnat lämna några konkreta uppgifter om hur insikten 

om att han är homosexuell har påverkat honom.  Detta är 

enligt migrationsdomstolens mening anmärkningsvärt mot 

bakgrund av vad han själv anfört men också av vad som 

framkommer i landinformationen om inställningen till 

homosexuella i Etiopien.” D11 

“Mot bakgrund av detta inser Migrationsverket inte att det är 

sannolikt att du efter en natt, som du inte kommer ihåg så 

mycket av, identifierar dig som homosexuell utan att närmare 

fundera kring den plötsliga händelsen.  Du återkommer endast 

till hur du kände efter att ha haft sex med [S] och att du var 

intresserad av att träffa honom igen. Du har inte kunnat 

redogöra för någon form av inre tanke- eller känsloprocess i 

samband med insikten om att du är homosexuell. I ett land som 

Etiopien, där homosexualitet är starkt tabubelagt, torde 

insikten om att du tillhör denna grupp vara särskilt påtaglig 

och leda till åtminstone någon form av självreflektion eller 

tankar kring det samhälle du levde i. Eftersom du inte kunnat 

berätta om detta är dina uppgifter om att du är homosexuell 

inte tillförlitliga Migrationsverket ifrågasätter även att du haft 

en kärleksrelation med Samson på det sätt som du uppgett.” 

B11 

Känslor kopplade till 

läggningen kan ej 

redogöras för 

“Verket finner att du gjort sannolikt att du av din omgivning i 

Mongoliet har uppfattas som homosexuell” B12 

Ingen explicit motivering 

till trovärdigheten ges 

 

Teman 

Kategori Tema 

Känslor kopplade till läggningen kan ej 

redogöras för 

Känslor 

Koppling till HBTQ-organisation HBTQ organisation 

Koppling till HBTQ-organisation/HBTQ 

kunskap 

HBTQ organisation 

Avsaknad av HBTQ kunskap vid tanke på 

medverkan i HBTQ aktivism 

HBTQ organisation 

Motstridiga uppgifter=trovärdighetsbrist Motstridiga uppgifter 
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Bilaga 2: Deklarering 
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