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Abstract 

Author: Cecilia Magnusson & Frida Samuelsson 

Title: “It’s a very thick closet!” A qualitative study of LGBT asylum-seekers experiences of 

expressing their sexual identity or gender identity [Translated title] 

Supervisor: Barzoo Eliassi 

Assessor: Erik Wesser 

 

The purpose of this study was to highlight LGBT asylum-seekers experiences of expressing 
their sexual identity or gender identity in the country of origin and in the asylum process in 
Sweden. By interviewing people who got permanent residence in Sweden because of gender 
or sexual orientation in Utlänningslagen (2005:716) we have been able to explore their own 
experiences from expressing themselves. This study analyse these experiences from a social 
psychological perspective, from this analysis we aimed to obtain a deeper understanding of 
how the experiences from the country of origin affects on the experiences in the asylum 
process. This study shows that LGBT asylum-seekers often is facing negative reactions from 
the environment in the country of origin, these reactions can limit their possibilities to express 
their sexual identity or gender identity in the asylum process in Sweden. The negative 
reactions they experience in the country of origin have contributed to that many LGBT people 
internalize feelings of fear to express themselves, feelings that often stays when they come to 
Sweden to seek asylum. We hope that this study will contribute to a better treatment and 
reception from social workers and other professionals who meet these people in their work, by 
increased knowledge of the conditions under which LGBT people are coming to seek asylum 
in Sweden. 
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Förord 

Vi är djupt tacksamma för att vi fått möjligheten att genomföra denna studie om ett ämne som 

vi båda tycker är väldigt intressant och viktigt. Det har varit en mycket givande process och 

efter många veckor av hårt arbete har vi till slut färdigställt ett examensarbete som vi båda är 

oerhört stolta över.  

Vi vill rikta ett stort tack till er som deltagit i vår studie genom att dela med er av era 

erfarenheter och tankar i intervjuerna. Tack till Emy och Jimmy på Newcomer RFSL 

Stockholm för er hjälp att finna dessa personer och ert engagemang i vår studie. Utan er alla 

hade vi aldrig kunnat genomföra detta examensarbete. 

Ett stort tack även till vår handledare Barzoo Eliassi som uppmuntrat oss vid tillfällen då vi 

stött på hinder och för att du genom konstruktiv kritik och god handledning hjälp oss framåt i 

processen. 

Tack! 

 

Cecilia & Frida  

Kalmar 2012 
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1 Inledning 

En person som söker asyl i Sverige kan enligt Utlänningslagen (2005:716) 4 kap. 1§ få 

flyktingsstatus i landet om denne ”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” (Sveriges lagar, 2011: 2379). Till Sverige 

kommer det varje år människor som söker asyl med anledning av rädsla att förföljas i sitt 

ursprungsland på grund av kön eller sexuell läggning. Hur många dessa är finns det ingen 

statistik på men siffran uppskattades 2002 av Migrationsverket till ungefär 300 per år (Jansen 

& Spijkerboer, 2011: 15). I en normkritisk studie av asylprövningen för hbt-personer 

(homosexuella, bisexuella och transpersoner) i Sverige beskrivs de kunskapsbrister som 

enskilda handläggare på Migrationsverket har gällande asylbedömningen av sexuell läggning 

och könsidentitet. Detta är ett resultat av ”vaga definitioner, motsägelsefulla riktlinjer och 

oklar vägledning” (Wolf-Watz, Törner & Borg, 2010: 3). Den bristande kunskapen har lett till 

att asylprövningens utfall ofta grundar sig i handläggarens egna antaganden samt stereotypa 

föreställningar om sexuell identitet vilket kan få konsekvenser för den asylsökande (Wolf-

Watz, Törner & Borg, 2010: 3). 

1.1 Problemformulering 

Den forskning som finns gällande asylsökande hbt-personer är främst internationell och 

behandlar i stort de problem som uppstår vid bedömningen av om en person är berättigad 

flyktingstatus, samt de svårigheter de asylsökande möter i denna process. De problem som 

finns vid bedömningen gäller främst bristande kunskap om situationen för hbt-personer i sina 

ursprungsländer samt problematiken kring att besluten ofta grundar sig på västerländska 

stereotypa föreställningar om sexuell identitet eller könsidentitet. De asylsökande möter här 

svårigheter som grundar sig i kulturella skillnader då de förväntas bevisa sin sexuella identitet 

eller könsidentitet genom att uttrycka ett stereotypt uppträdande och tidigare sexuell praktik. 

Detta kan vara uppträdande och erfarenheter som tidigare inte varit möjliga i ursprungslandet 

och som han eller hon eventuellt inte identifierar sig med (Heller, 2009; O’leary, 2008; Berg 

& Millbank, 2009; Wolf-Watz, Törner & Borg, 2010). Det finns knapphändig svensk 

forskning som berör detta område med undantag för ett par studier som externa forskare utfört 
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på uppdrag av Migrationsverket. Dessa studier belyser på olika sätt asylprocessen för hbt-

personer. Dels studeras det landinformationssystem som handläggarna på Migrationsverket 

utgår ifrån när de bedömer de risker som finns i ursprungslandet vad gäller förföljelse av hbt-

personer, dels studeras som vi tidigare nämnt; vad bedömningen grundar sig på i 

asylprövningen av dessa personer (Wolf-Watz, Törner & Borg, 2010; Grandin & Sörberg, 

2010).  

Ett återkommande problematiskt tema i den tidigare forskningen är de svårigheter som 

asylsökande hbt-personer möter vid utredningen av sitt skyddsbehov: 

“When individuals go before immigration officials, they usually have recently fled from a 

setting where not covering or passing could be punished with violence or even death […] 

they have become experts at covering and so the requirement to reverse-cover, to 

highlight their gay identity, may be quite difficult and counterintuitive to the asylum-

seeker.” (Heller, 2009: 303). 

Citatet förklarar ett vanligt problem där asylsökande hbt-personer ofta är vana vid att dölja sin 

sexuella identitet eller könsidentitet (covering) i ursprungslandet på grund av rädsla för 

förföljelse. När de sedan söker skydd i ett annat land förväntas det av dem att istället öppet 

uttrycka sin sexuella identitet eller könsidentitet (reverse-covering) (Heller, 2009: 303). 

Denna problematik är även tydlig i svenska studier av asylprocessen i och med att det 

förväntas av de asylsökande att de ska berätta öppet om sin sexuella identitet eller 

könsidentitet, något som studien visar kan vara svårt för dessa personer (Wolf-Watz, Törner 

& Borg, 2010: 3-4).  

Vi har sett att både den internationella och nationella forskningen till största delen bygger på 

observationer, dokument samt intervjuer med professionella. Sällan utgår forskningen från 

asylsökandes egna subjektiva upplevelser av asylprocessen. Vi har därför valt att studera vilka 

erfarenheter hbt-personer som beviljats uppehållstillstånd i Sverige har från ursprungslandet 

och asylprocessen, vad gäller att kunna uttrycka sin sexuella identitet eller könsidentitet. Vi 

anser att ökad kunskap om asylsökande hbt-personers egna erfarenheter är viktigt, både för 

handläggare på Migrationsverket och för alla socialarbetare som kommer i kontakt med 

asylsökande hbt-personer, för att kunna utveckla ett bra tillvägagångssätt för bedömning av 

asylärenden samt för bemötande och mottagande av dessa personer. Vi menar därför att det är 
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av stor relevans för socialt arbete att belysa dessa personers erfarenheter både från 

ursprungslandet och från asylprocessen. 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att belysa de erfarenheter hbt-personer som sökt asyl i Sverige på 

grund av kön eller sexuell läggning har från ursprungslandet och asylprocessen vad gäller att 

uttrycka sin sexuella identitet eller könsidentitet.  

• Vilka erfarenheter har dessa hbt-personer från ursprungslandet vad gäller att uttrycka 

sin sexuella identitet eller könsidentitet? 

• Vilka erfarenheter har dessa hbt-personer från asylprocessen i Sverige vad gäller att 

uttrycka sin sexuella identitet eller könsidentitet? 

• Hur kan dessa hbt-personers erfarenheter av att uttrycka sin sexuella identitet eller 

könsidentitet i asylprocessen förstås mot bakgrund av erfarenheterna i 

ursprungslandet? 

1.3 Begreppsförklaring 

I vår studie använder vi oss av några för ämnet viktiga begrepp. Nedan lyfter vi dessa centrala 

begrepp och för en diskussion kring deras betydelse och i vilket avseende de kommer 

användas i presentationen av vår studie. 

1.3.1 Hbt 

I vår studie har vi kontinuerligt använt oss av begreppet asylsökande hbt-personer när vi 

benämnt den grupp som står i fokus för vår studie; personer som söker asyl i Sverige på grund 

av kön eller sexuell läggning. Hbt är ett samlingsbegrepp för homosexuella, bisexuella och 

transpersoner och används både inom vetenskaplig forskning och organisationer där man 

arbetar med frågor kring kön och sexualitet (se exempelvis Heller, 2009; RFSL, 2012a).  

RFSL (Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter) (2007) 

definierar en homosexuell person som ”Person som kan bli kär, förälskad i och/eller sexuellt 

attraherad av någon av sitt eget kön.” (RFSL, 2007: 2). Vidare beskrivs en bisexuell person 

som ”Person som kan bli kär, förälskad i och/eller sexuellt attraherad av en person oavsett om 
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denne är man eller kvinna.” (RFSL, 2007: 1). Med transpersoner avses ”Personer vars 

utseende eller identitet uttrycker ett annat kön än det som registrerades för dem vid födseln. 

Samlingsnamn på till exempel transvestiter och transsexuella. Transpersoner kan vara 

antingen hetero,-bi eller homosexuella.” (RFSL, 2007: 3). 

1.3.2 Sexuell identitet och sexuell läggning 

Andra vanligt förekommande begrepp i vår studie är sexuell läggning och sexuell identitet. 

Till exempel är det sexuell läggning som står i fokus i Utlänningslagen och därmed 

asylprocessen medan det är sexuell identitet som i huvudsak diskuteras i den tidigare 

forskningen. Vi menar att det krävs en kort diskussion om skillnaden mellan dessa två 

begrepp. 

Reiter (1989) tar i en vetenskaplig artikel upp relationen mellan sexuell identitet och sexuell 

läggning. Medan sexuell läggning är något konstant och mer biologiskt är istället identiteten 

föränderlig och behöver inte stämma överens med den sexuella läggningen (Reiter, 1989: 

138-149). RFSL menar att; ”Sexuell läggning beskriver om en person blir förälskad i eller 

attraherad av tjejer, killar eller både tjejer och killar.” (RFSL, 2012b). Sexuell läggning är en 

kombination av en persons sexuella praktik, identitet och preferenser. Den sexuella identiteten 

handlar om hur personen själv beskriver och upplever sin sexuella läggning (RFSL, 2012b). 

Med detta kan förstås att en persons sexuella läggning består av flera olika aspekter (bland 

annat identitet) som i sig kan förändras över tid, den grundläggande sexuella läggningen är 

emellertid bestående (Reiter, 1989: 138-149). 

I vår studie har vi ansett det nödvändigt att använda oss av både sexuell läggning och sexuell 

identitet som begrepp i presentationen och inte enbart ett av dem. Detta då begreppen enligt 

beskrivningen ovan är nära sammankopplade med varandra men samtidigt har två olika 

betydelser. 

1.3.3 Könsidentitet 

I kombination med sexuell identitet använder vi vanligtvis begreppet könsidentitet. Sexuell 

identitet är ett begrepp som vi i vår presentation använder för framför allt personer som är 

homo- och bisexuella. Könsidentitet innebär liksom sexuell identitet personens subjektiva 

beskrivning av den egna identiteten men har fokus på könstillhörigheten istället för den 
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sexuella läggningen. Med detta begrepp avser vi i vår presentation framför allt transpersoner. 

Distinktionen mellan begreppen sexuell identitet och könsidentitet menar vi behöver göras då 

deras innebörd faller under två olika rekvisit i Utlänningslagen (2005:716); kön respektive 

sexuell läggning. Vi menar att det finns en åtskillnad mellan begreppen men att de ändå är 

tydligt sammanlänkade eftersom en person har både en könsidentitet och en sexuell identitet 

(Nationalencyklopedin, 2012a). 

1.4 Bakgrund till kön och sexuell läggning i Utlänningslagen 

(2005:716)  

Vi kommer nedan ge en kort tillbakablick över hur Utlänningslagen (2005:716) utvecklats till 

att möjliggöra för hbt-personer att få flyktingstatus i Sverige på grund av kön eller sexuell 

läggning. Denna redogörelse för lagens utveckling ser vi som en viktig del för att förstå det 

sammanhang och de förutsättningar hbt-personer möter i den svenska asylprocessen. 

I Utlänningslagen (2005:716) 4 kap. 1§ definieras vem som avses som flykting i Sverige och 

därmed ska berättigas uppehållstillstånd. Sedan 2005 kan en person få flyktingstatus på grund 

av att han eller hon i ursprungslandet ”känner välgrundad fruktan på grund av förföljelse” 

(Wikrén & Sandesjö, 2006: 123) på grund av kön eller sexuell läggning. Innan 2005 kunde 

personer på grund av kön eller sexuell läggning få skydd i Sverige men då under gruppen 

skyddsbehövande i övrigt som definieras i Utlänningslagen (2005:716) 4 kap. 3§ (Wikrén & 

Sandesjö 2006: 133). Flyktingdefinitionen i svensk lag har sin utgångspunkt i 1951 års 

flyktingkonvention (upprättad av FN) som förklarar flyktingars rättsliga ställning i de 140 

länder som anslutit sig till konventionen. 1951 års flyktingkonvention (som även brukar kallas 

Genèvekonventionen) reviderades 1967 och det är utifrån denna som flyktingdefinitionen i 

Sverige har sin grund (Wikrén & Sandesjö, 2006: 124; UNHCR 2012). 

Nedan kommer en förklaring för rekvisiten känner välgrundad fruktan, förföljelse, kön och 

sexuell läggning, där de två förstnämnda och minst ett av de två sistnämnda måste vara 

uppfyllda för att en asylsökande hbt-person ska få flyktingstatus i Sverige på grund av kön 

eller sexuell läggning. För att bedöma om den asylsökande personen känner välgrundad 

fruktan att förföljas vid ett återvändande till ursprungslandet läggs fokus dels på att den 

asylsökande har en subjektiv känsla av fruktan, men även att denna fruktan är berättigad och 

grundar sig i mer objektiva förhållanden som råder i ursprungslandet. Begreppet förföljelse 
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har ingen tydlig definition i förarbeten till den nya Utlänningslagen (2005:716) eller i 

flyktingkonventionen. Dock finns två uppfattningar om vad förföljelse innebär där den ena 

menar att förföljelse är då en persons frihet eller liv hotas medan den andra menar att 

förföljelse är all typ av allvarligare kränkning av en persons mänskliga rättigheter. Att ha 

rekvisitet kön som grund för förföljelsen kan handla om två förhållanden; det ena är 

’könsspecifik förföljelse’ som handlar om att man på grund av att personen är just man eller 

kvinna fruktar förföljelse av något slag, till exempel att en kvinna riskerar att med tvång 

könsstympas i sitt ursprungsland eller att en ung man riskerar att tvångsrekryteras till soldat. 

Det kan även röra sig om ’könsrelaterad förföljelse’ som innebär att förföljelsen grundar sig i 

en persons könstillhörighet eller könsidentitet, till exempel förföljelse av transpersoner 

(Wikrén & Sandesjö, 2006: 127-135). Med sexuell läggning menas ’homo-, bi-, och 

heterosexualitet’. I propositionen benämns dock främst homosexuella personer som den grupp 

som löper risk att förföljas i ursprungslandet på grund av sexuell läggning. Därför blir 

heterosexuella personer inte en fråga för asylbehov på grund av sexuell läggning då dessa inte 

bryter mot de allra flesta länders normer (Prop. 2005/06:6, 2005: 18-23). 

1.5 Disposition 

Vi har ovan gett en introduktion till det område vi valt att ägna denna studie åt. I 

nästkommande kapitel 2 presenterar vi den tidigare forskning vi tagit del av som berör 

asylsökande hbt-personer och som legat till grund för utformningen av det fokus vi valt för 

denna studie. I kapitel 3 redogör vi för de metoder vi använt oss av i denna studie, här 

presenterar vi bland annat studiens datainsamlingsmetod, analysmetod och forskningsetiska 

överväganden. I kapitel 4 beskrivs det teoretiska perspektiv och de begrepp vi valt för 

analysen av vårt empiriska material. I kapitel 5 presenteras vårt resultat i form av det 

insamlade materialet. För att tydligt koppla resultatet till våra frågeställningar är detta kapitel 

indelat i tre teman utifrån dessa frågeställningar under vilka materialet presenteras. I kapitel 6 

följer en analys där vi tolkar resultatet utifrån de teoretiska utgångspunkter vi valt för studien. 

I en avslutande diskussion i kapitel 7 för vi fram våra egna reflektioner kring studien. Vi för 

även en diskussion kring de eventuella konsekvenser våra metodval haft för resultatet och ger 

förslag till fortsatt forskning inom området. 
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2 Tidigare forskning 

I detta kapitel presenterar vi den forskning vi tagit del av som belyser asylsökande hbt-

personers situation i asylprocessen vad gäller att uttrycka sin sexuella identitet eller 

könsidentitet. Det finns knapphändig forskning på detta område. Vi sökte efter vetenskapliga 

artiklar i databaserna ASSIA, PsychInfo, Social Services Abstract, Sociological abstract och 

SwePub där vi använde oss av sökorden asylum*, immigrant*, LGBT*, och homosexual*. 

Träffarna i databaserna var få (mellan 1-60) och då sökorden var generella för området var det 

endast ett fåtal av träffarna som vi ansåg var relevanta för vår studie. De flesta artiklar belyste 

andra aspekter av asylsökande eller immigrerande hbt-personer än vad vi valt att fokusera på i 

denna studie. Den tidigare forskning som belyser just hur asylsökande hbt-personer kunnat 

uttrycka sig i ursprungslandet och/eller i asylprocessen är vad vi valt att presentera i detta 

kapitel. På Migrationsverkets hemsida har vi kunnat finna en svensk studie om detta ämne 

som vi finner är relevant att redogöra för. Därutöver har vi inte kunnat finna någon annan 

svensk forskning om asylsökande hbt-personers situation vad gäller att uttrycka sin sexuella 

identitet eller könsidentitet. Den forskning vi nedan valt att presentera är sammantaget tre 

internationella artiklar om asylsökande hbt-personer samt en svensk rapport skriven efter en 

studie av Migrationsverkets bedömning och utredning av asylsökande hbt-personer. Några av 

dessa beskriver enbart homosexuella personers situation medan andra skriver om hela 

gruppen hbt. 

2.1 Asylsökande hbt-personers förutsättningar för att uttrycka 

sin sexuella identitet eller könsidentitet 

Heller (2009) förklarar i sin artikel hur asylsökande hbt-personer i USA förväntas uttrycka sin 

sexuella identitet eller könsidentitet i asylprocessen och vilka problem och utmaningar detta 

medför för dessa personer. De asylsökandes utmaningar förklaras utifrån begreppen covering 

och reverse-covering. Med covering menar författaren att de personer som söker asyl av 

rädsla för att förföljas i sitt ursprungsland på grund av sin sexuella identitet eller könsidentitet 

vanligtvis tidigare levt med att minimera eller dölja de egenskaper som kunnat uttrycka eller 

avslöja dennes sexuella identitet eller könsidentitet. Detta då denna identitet inte varit 

accepterad i ursprungslandet och personen har riskerat att diskrimineras. Vid asylutredningen 
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däremot förväntas och uppmanas en reverse-covering, att den asylsökande ska uttrycka sin 

sexuella identitet eller könsidentitet utifrån stereotypa antaganden från utredarnas sida om 

denna identitet, för att ha en god möjlighet till ett positivt beslut. För den asylsökande hbt-

personen kan detta bli svårt, då han eller hon i sitt ursprungsland blivit ”experter” på att dölja 

sin sexuella identitet eller könsidentitet och nu förväntas uttrycka den till fullo med 

egenskaper och attribut som denne eventuellt inte associerar sig med (de stereotypa 

egenskaperna). Författaren menar att detta krav på uttryck av en stereotyp identitet för att 

erhålla uppehållstillstånd är ett förtryck av asylsökande hbt-personer (Heller, 2009: 294-306). 

En artikel skriven av O’leary (2008) handlar om hur västerländska antaganden kring sexuell 

identitet påverkar bedömningen av asylärenden för homosexuella personer i Storbritannien. 

Författaren tar upp problematiken kring att stereotypa föreställningar av sexuellt beteende 

ligger till grund för bedömningen av asylsökande personers sexuella identitet och behovet av 

skydd från förföljelse på grund av denna. Artikeln baseras på författarens egna erfarenheter av 

att på olika sätt ha arbetat juridiskt med asylsökande homosexuella personer. Författaren 

beskriver den kultur av misstro som personer som söker asyl på grund av sin sexuella 

läggning stöter på hos myndigheter. Den asylsökande måste ge en trovärdig bild både av sin 

sexuella identitet och av den risk för förföljelse i ursprungslandet som de upplever. 

Författaren hävdar att möjligheterna för att få det skydd den asylsökande behöver reduceras 

kraftigt om bedömningen av den sexuella identitetens trovärdighet enbart grundar sig på det 

sexuella uppträdande som den sökande uppvisar. Har den sökande exempelvis varit gift och 

har barn med en person av motsatt kön i ursprungslandet är detta ett sexuellt uppträdande som 

minskar trovärdigheten för personens påstådda sexuella läggning. Enligt författaren tar 

beslutsfattarna i bedömningen föga hänsyn till sökandens situation i ursprungslandet och de 

krav på diskretion som finns vilket innebär svårigheter då sökanden sällan kan leva upp till 

västerländska stereotypa antaganden om sexuellt uppträdande (O’leary, 2008: 87-95). 

I en artikel som grundar sig på en studie i Australien skriver Berg och Millbank (2009) om 

problem som uppstår då personer som söker asyl på grund av sin sexuella läggning ska berätta 

om sina erfarenheter i utredningen. I jämförelse med andra sociala grupper som söker asyl 

grundar sig besluten för de som söker asyl på grund av sin sexuella läggning i stort sett endast 

på de berättelser som de sökande uppger. Författarna skriver också att beslutsfattare ofta letar 

efter kännetecken hos dessa asylsökande som stämmer överens med västerländska 

föreställningar om sexuell identitet. Dessa föreställningar anses överlägsna i konkurrens med 
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den asylsökandes berättelser, endast när den asylsökandes beskrivning av sin sexuella 

identitet stämmer överens med beslutsfattarnas föreställningar om denna kan ett positivt utfall 

av ansökan garanteras. Sexuell läggning är dock inget som nödvändigtvis är synligt för denna 

grupp, speciellt inte för de som upplevt diskriminering och därför varit diskreta med sina 

uttryck tidigare i livet. Diskriminering och stigmatisering i ursprungslandet kan bidra till att 

asylsökanden internaliserat skamkänslor och traumatiserats, något som kan påverka 

möjligheterna att berätta öppet i utredningen om sin sexuella identitet. I asylutredningens 

intervjuer finns en bristande medvetenhet om de psykologiska faktorer som kan komma att 

påverka de asylsökandes berättelser om sin sexuella identitet. Författarna redogör även för 

intervjuernas dynamik som en viktig faktor som påverkar de asylsökandes möjligheter att, i 

utredningen, öppet berätta om sin identitet. Relationen till beslutsfattaren utifrån dennes kön 

och kulturella identitet påverkar om den asylsökande känner sig trygg med att tala om sig 

själv och sina erfarenheter (Berg & Millbank, 2009: 195-217). 

Mellan augusti 2009 och februari 2010 genomförde Ramböll Management Consulting på 

uppdrag av Migrationsverket en normkritisk studie av asylprövningen av sexuell läggning och 

könsidentitet. Slutrapporten av denna studie, skriven av Wolf-Watz, Törner och Borg (2010), 

visar på problematiken i definitionen av kön och sexuell läggning i asylprocessen, en 

definition som tenderar att bygga på handläggarens egen föreställning om sexuell identitet 

eller könsidentitet. Man har också sett att sexuell praktik ofta blir den enda indikatorn på 

sexuell läggning. Studien belyser även olika svårigheter i den asylsökandes berättelse, bland 

annat är det svårt för den asylsökande att vara öppen med sin sexuella läggning och eventuella 

erfarenheter av förföljelse i ursprungslandet i samtal med en myndighetsperson. På grund av 

erfarenheter av förföljelse eller trakasserier i ursprungslandet kan den asylsökande av rädsla 

för påföljder undanhålla sin sexuella identitet eller könsidentitet. En annan aspekt som studien 

visar är att trots att den sexuella läggningen eller könsidentiteten inte ska ifrågasättas i 

asylprocessen så finns det inslag av misstro i bedömningen av asylskälen sexuell läggning och 

könsidentitet. Denna misstro grundar sig ofta i den enskilde handläggarens stereotypa 

uppfattningar om könsuttryck och sexuell läggning vilket kan få konsekvenser för den 

asylsökandes beslut (Wolf-Watz, Törner & Borg, 2010: 3-4, 13-14).  
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2.2 Sammanfattning 

För att kort sammanfatta ovanstående redogörelse för den tidigare forskningen kan vi se att 

det i mångt och mycket handlar om olika problem som kan uppstå för asylsökande hbt-

personer vad gäller att uttrycka sin sexuella identitet eller könsidentitet i asylprocessen. 

Problemen berör exempelvis svårigheter för personerna att öppet berätta om sin sexuella 

identitet eller könsidentitet och de stereotypa föreställningar de förväntas leva upp till när de 

uttrycker sig. Forskningen visar på att dessa problem ofta grundar sig i kulturella skillnader av 

olika slag. De asylsökande hbt-personerna har levt i länder där de behövt vara diskreta med 

sin sexuella identitet eller könsidentitet och är därför inte vana vid att uttrycka den, speciellt 

inte på ett sätt som västerländska samhällen ser som stereotypt för personer med en viss 

sexuell identitet eller könsidentitet (Heller, 2009; O’leary, 2008; Berg & Millbank, 2009; 

Wolf-Watz, Törner & Borg, 2010). Det är som vi tidigare nämnt utifrån denna forskning vi 

fann vårt fokus för denna studie; att undersöka asylsökande hbt-personers erfarenheter av att 

uttrycka sin sexuella identitet eller könsidentitet i ursprungslandet och i asylprocessen i 

Sverige. Då den tidigare forskningen sällan grundar sig i de asylsökande hbt-personernas egna 

erfarenheter är det detta vi vill lyfta fram i vår studie. Den tidigare forskningen konstaterar att 

det visat sig svårt för dessa personer att berätta om sin sexuella identitet eller könsidentitet 

under asylprocessen. Vi vill dock undersöka mer djupgående vad som ligger bakom dessa 

svårigheter genom att bland annat studera deras erfarenheter från ursprungslandet. 
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3 Metod 
Vi kommer i detta kapitel inledningsvis att redogöra för den vetenskapliga ansats vi valt för 

vår studie. Därefter presenterar vi våra metodval enligt vad vi anser vara den kronologiska 

ordningen på de moment vi genomfört. Först presenterar vi valet av metod för datainsamling 

vartefter vi redogör för vår urvalsram och de avgränsningar vi gjort. Sedermera presenterar vi 

hur själva genomförandet av datainsamlingen skett utifrån vår valda metod och med vår 

urvalsgrupp som informationskälla. Därefter beskriver vi valet av analysmetod för vårt 

material samt hur vi kommer presentera det insamlade materialet i texten. Utöver detta 

presenterar vi även våra forskningsetiska överväganden, vi för dessutom en diskussion 

gällande studiens kvalitet samt redogör för hur arbetsfördelningen sett ut. 

3.1 Kvalitativ ansats 

I denna studie har vi utgått från en kvalitativ ansats. En kvalitativ ansats är en utgångspunkt 

för hur forskare kan ta sig an ett forskningsproblem. Detta gäller bland annat metoder för att 

samla in data, analysera sitt material samt presentera sina resultat (Levin, 2008: 38). Utifrån 

ett perspektiv där både fenomenets helhet och delar studeras kan kvalitativa ansatser erbjuda 

en mer djupgående förståelse för ett fenomens komplexa karaktär. Den kvalitativa 

forskningens syfte är att forskaren genom närhet och inlevelse i de studerades situation kan få 

en förståelse för denna (Holme & Solvang, 1997: 92-93). I vår studie anser vi att en kvalitativ 

utgångspunkt är adekvat utifrån vår strävan efter att få en djupgående förståelse för de 

erfarenheter asylsökande hbt-personer har. Vi anser att en kvalitativ studie på bästa sätt 

möjliggör för oss att få tillgång till och belysa dessa erfarenheter, exempelvis genom närhet 

till våra informationskällor. 

Kvalitativa undersökningar använder sig huvudsakligen av texter och/eller bilder som 

material. Syftet i dessa undersökningar är att få kunskap genom att tolka och förstå det 

insamlade materialet, man är inte i lika stor utsträckning intresserad av att förklara och 

generalisera som man är i kvantitativ forskning (Denscombe, 2009: 423; Holme & Solvang 

1997: 14). Ett vanligt sätt att ta sig an ett vetenskapligt problem i kvalitativ forskning är 

genom ett induktivt angreppssätt vilket också vi gör. Detta innebär att vi efter att ha samlat in 

materialet utvecklar teorier för att förstå det studerade fenomenet; asylsökande hbt-personers 

erfarenheter. Därmed är en forskning med induktiv metod upptäckande och inte en metod som 
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prövar redan tidigare angivna teorier och hypoteser (vilket istället brukar kallas deduktiv 

metod) (Patel & Davidson, 2011: 23-24; Holme & Solvang, 1997: 51). Vi har i denna studie 

valt att studera ett mer omfattande material från få källor då vår ambition varit att belysa ett 

komplext fenomen, detta istället för att ytligt studera många enheter med fokus på att kunna 

generalisera.  

3.2 Val av datainsamlingsmetod 

För att få ökad kunskap om asylsökande hbt-personers erfarenheter av att kunna uttrycka sin 

sexuella identitet eller könsidentitet passar kvalitativa respondentintervjuer bra som metod för 

datainsamling. En respondentintervju innebär att man genomför intervjun med den person 

som själv är en del av det fenomen man vill studera (Holme & Solvang, 1997: 104). Denna 

metod lämpar sig bäst när man vill få ökad förståelse för eller insikt i människors 

uppfattningar, erfarenheter eller känslor. Denna metod är också lämplig om man, som vi, 

studerar ett ämne som kan upplevas som känsligt och när den information vi behöver bara går 

att hämta hos specifika personer (Denscombe, 2009: 232-233).  

Vi har valt att genomföra så kallade semistrukturerade intervjuer vilket innebär att 

intervjuaren har ett öppet förhållningssätt till ordningen på frågorna man ställer. Man är mån 

om att intervjupersonen ska få möjlighet att berätta fritt utifrån frågorna och att det är dessa 

svar som ligger till grund för hur samtalet utvecklas (Denscombe, 2009: 234-235). Vi har gett 

våra intervjupersoner valet att antingen bli intervjuade genom ett personligt möte eller via 

internet (exempelvis chatt). Detta för att de själva ska få välja den intervjuform som de känner 

sig mest bekväma med samt att det i andra studier visat sig att fler personer är villiga att ställa 

upp om internetintervju finns som alternativ (Daneback & Månsson, 2008: 159-162). I 

personliga intervjuer träffar man intervjupersonen ansikte mot ansikte på en avtalad fysisk 

plats vilket möjliggör för forskaren att uppfatta ansiktsuttryck och tonlägen, något som annars 

går förlorade vid en textbaserad internetintervju. I en internetintervju kan respondenten få 

större möjlighet att reflektera över frågorna innan svaren skrivs ner och vilket kan bidra till 

mer genomtänkta svar. Detta kan reducera risken för spontana uttryck som inte alltid 

formuleras på ett sätt som speglar verkligheten (Denscombe, 2009: 235, 249) Vi har 

emellertid varit medvetna om att då det tar längre tid att skriva ner sina svar än att uttrycka 

dem verbalt kan svaren på internetintervjun riskera att bli mindre utförliga än vid en personlig 

intervju (Daneback & Månsson, 2008: 159-162).  
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En annan aspekt är den så kallade intervjuareffekten; ”Det är i synnerhet intervjuarens kön, 

ålder och etniska ursprung som inverkar på hur mycket information människor är villiga att 

ge och hur ärliga de är i sin information.” (Denscombe, 2009: 244). I personliga intervjuer blir 

intervjuareffekten högre än i internetintervjuer eftersom respondenten påverkas av 

intervjuarens närvaro och på så vis kan känna av ojämlikhet och förväntningar från 

intervjuarens sida. Det kan dessutom kännas mindre obehagligt för intervjupersonen att tala 

om känsliga ämnen i internetintervju eftersom han/hon slipper påverkas av intervjuarens 

närvaro (Denscombe, 2009: 249). Det finns således både positiva och negativa aspekter med 

respektive intervjuform som vi behövt förhålla oss till vid insamlingen av data. Hur vi under 

datainsamlingen hanterat detta diskuteras vidare under avsnittet Genomförande av 

datainsamling. 

3.3 Urval 

Kvalitativa intervjuer är en krävande metod där antalet undersökningspersoner avgörs av hur 

omfattande intervjuerna bör vara och hur lätt/svårt det är att finna frivilliga personer (Holme 

& Solvang, 1997: 99-100). I vår studie hade vi som mål att intervjua 4-6 hbt-personer över 18 

år, denna bedömning har vi gjort dels utifrån vår tidsram och dels utifrån hur tillgängliga vi 

uppskattat att dessa personer är. Vi bedömde även utifrån vetenskaplig synvinkel att 4-6 

personer är tillräckligt många för att kunna finna likheter och skillnader i personernas 

erfarenheter.  

Trots att man i kvalitativa studier inte har generaliserbarhet och representativitet som 

grundläggande syfte måste man ändå vara mån om att de intervjupersoner man väljer faktiskt 

har den information man söker (Holme & Solvang 1997: 101). I vår studie gjorde vi 

bedömningen att de som bäst kan ge oss den information vi behöver är personer som beviljats 

uppehållstillstånd i Sverige. Vi menar att dessa personer kan vara mer distanserade till sin 

asylprocess och de erfarenheter de har från den än de personer som befinner sig i processen 

nu.  Dessa personer kan även ha haft större möjlighet att bearbeta sina erfarenheter från 

ursprungslandet än personer som nyligen kommit till Sverige. Att välja de intervjupersoner 

som bäst passar till sin studie är vad Denscombe (2009) kallar ett subjektivt urval, detta är en 

form av icke-sannolikhetsurval där man inte slumpmässigt väljer ut undersökningspersoner. I 

vår studie har det subjektiva urvalet kombinerats med ett så kallat snöbollsurval som innebär 

att man tar hjälp av de redan funna intervjupersonerna för att hitta nya intervjupersoner. Då 
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den grupp vi valt att studera är svår att hitta och komma i kontakt med har snöbollsurvalet 

kunnat underlätta för oss då man kan ta hjälp av befintliga intervjupersoners personliga 

nätverk (Denscombe, 2009: 36-38). 

Vi hade som kriterium att de respondenter vi eftersökte skulle känna sig bekväma med att bli 

intervjuade antingen på svenska eller engelska. Anledningen till detta var att undvika behovet 

av tolk vid intervjuerna eftersom det kan försämra kvaliteten i materialet då vi inte får 

respondentens egna ord utan enbart en översättning. Dessutom ville vi inte riskera att tolkens 

närvaro skulle kunna hämma personen i att berätta om sina erfarenheter, till exempel om 

respondenten skulle känna sig otrygg i intervjun på grund av tolkens kulturella identitet. 

3.4 Avgränsningar 

Vi har i denna studie inriktat oss på personer som sökt asyl i Sverige mot bakgrund av 

rekvisiten kön eller sexuell läggning i Utlänningslagens (2005:716) 4 kap. 1§. I rekvisitet kön 

innefattas, som vi tidigare nämnt, könsspecifik och könsrelaterad förföljelse. Inom rekvisitet 

kön har vi valt att avgränsa oss till att enbart studera de som innefattas av könsrelaterad 

förföljelse, det vill säga transpersoner. Detta då vi anser att de som sökt asyl på grund av 

könsspecifik förföljelse inte varit föremål för samma problematik som den vi i denna studie 

fokuserar på. I rekvisitet sexuell läggning innefattas homo-, bi- och heterosexuella men 

eftersom heterosexualitet sällan är oaccepterat då denna är den vedertagna normen runt om i 

världen är det inte heller dessa personer vår studie syftar till att belysa utan personer som är 

homosexuella och bisexuella. Således är vår avgränsning att studera erfarenheterna hos hbt-

personer som fått uppehållstillstånd i Sverige på grund av kön eller sexuell läggning. 

3.5 Genomförande av datainsamling 

Utifrån vår urvalsram fick vi kontakt med fyra frivilliga respondenter över 18 år som alla fått 

uppehållstillstånd i Sverige på grund av kön eller sexuell läggning. Det visade sig att samtliga 

av dessa respondenter föredrog personliga intervjuer framför internetintervjuer, dock fick en 

av våra respondenter förhinder vid tidpunkten för den personliga intervjun. Vi föreslog då att 

istället genomföra en telefonintervju vid ett senare tillfälle vilket personen samtyckte till. Vi 

var medvetna om att avsaknaden av respondentens ansiktsuttryck och kroppsspråk kunde 

innebära att vi gick miste om vissa detaljer som kunnat påverka innebörden i berättelsen 
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(Robson, 2011: 290). Emellertid ansåg vi att de positiva aspekterna med telefonintervju vid 

denna tidpunkt vägde upp de negativa; att vi kunde anpassa oss tidsmässigt efter 

respondentens möjlighet att medverka (Robson, 2011: 290). Sammanfattningsvis genomförde 

vi tre personliga intervjuer på olika ställen i Sverige samt en telefonintervju. Respektive 

intervju var mellan 45-70 minuter lång och samtliga intervjuer genomfördes på engelska. Vi 

båda deltog i samtliga intervjuer, dels för att vi bedömde att intervjuerna skulle kunna bli 

vinklade om vi genomförde dem individuellt utifrån vår egen uppfattning om vad som är 

intressant och relevant. Dels ansåg vi det vara betydelsefullt att kunna hjälpa och komplettera 

varandra för att genomföra en så bra och utförlig intervju som möjligt. Vi var medvetna om 

att intervjuareffekten kunde komma att påverkas om vi deltog båda två, dock upplevde vi att 

våra respondenter uttryckte en sådan trygghet i mötet med oss att detta inte skulle utgöra ett 

problem för personen att berätta om sina erfarenheter. Vi har reflekterat kring huruvida våra 

personliga egenskaper (kön, ålder, sexuell läggning etc.) kunnat påverka respondenterna i sina 

berättelser. Vi kan inte med säkerhet veta om denna påverkan bidragit till skevheter i 

respondenternas framställningar, vi har dock upplevt under samtliga intervjuer att 

respondenterna varit trovärdiga och öppna i sina berättelser. Vi har försökt minimera 

intervjuareffekten genom att förhålla oss neutrala under intervjuerna och inte gett uttryck för 

att ha haft några förväntningar på respondenternas berättelser.  

Under alla intervjuerna användes ljudinspelningsutrustning efter att respondenterna gett sitt 

godkännande till detta. Denscombe (2009) menar att användandet av 

ljudinspelningsinstrument vid intervjutillfället eliminerar risken för att forskaren förvränger 

och glömmer bort innehållet i intervjun, något som kan ske vid intervjuer där enbart 

anteckningar och forskarens eget minne används vid datainsamlingen (Denscombe, 2009: 

258-259). Att inte behöva föra anteckningar under intervjun är också av stor betydelse för 

intervjuarens förmåga att följa med i respondentens berättelse och kunna upptäcka intressanta 

aspekter för vidare utveckling av intervjun (Bryman, 2012: 482). Efter att våra fyra intervjuer 

var genomförda började den tidskrävande proceduren att transkribera intervjuerna. 

Transkriberingen gjorde vi genom att skriva ner allt som sagts i de inspelade intervjuerna i 

textdokument, det är viktigt att varje mening återges exakt så som den framgår i 

ljudinspelningen. I transkriberingen av intervjuerna har vi inte skrivit ut namn eller andra 

personliga uppgifter som framkommit då detta är viktigt i konfidentiellt hänseende. Det 

transkriberade materialet kan komma att bli väldigt omfattande varför det är viktigt att flera 
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gånger läsa igenom och bekanta sig med den stora mängden text, detta för att sedan lättare 

kunna analysera materialet (Bryman, 2012: 484-485; Kvale & Brinkmann, 2009: 186-187; 

Robson, 2011: 478). 

3.6 Analysmetod 

Den metod vi valt för kvalitativ analys av vårt insamlade material är tematisering. Detta är en 

metod som är användbar i många olika typer av studier och som med fördel används i studier 

där man som vi undersöker människors erfarenheter, upplevelser och verklighet. Tematisering 

som metod innebär att man i det insamlade materialet, i vårt fall transkriberade intervjuer, 

konstruerar koder för intressanta aspekter som belyser likheter eller motsatsförhållanden. 

Denna kodning innebär en ständig jämförelse av materialet för att kunna urskilja 

återkommande eller utmärkande detaljer i personernas berättelser (Robson, 2011: 474). 

Efter att ha kodat intressanta aspekter har vi samlat vi dessa under teman för att få fram en 

struktur i materialet, dessa teman kan även innehålla subteman. Upprättandet av teman kan 

ske induktivt vilket innebär att de får uppstå fortlöpande under arbetes gång i den takt man 

fördjupar sig i materialet. Det finns emellertid också möjlighet att skapa förutbestämda teman 

under vilka man delar in materialet efter hand. Det är dock viktigt att vara medveten om att 

förutbestämda teman kan bidra till en vinklad bild av materialet som kan begränsa nya 

infallsvinklar (Robson, 2011: 475). Vi har i vår analys av materialet utgått från några vida 

förutbestämda teman som vi sett som viktiga delar utifrån vårt syfte, exempelvis erfarenheter 

från ursprungslandet och erfarenheter från asylprocessen. Vad i materialet som kommit att 

placeras in under dessa teman har vi dock förhållit oss öppna till. De teman och subteman vi 

valt för vår studie presenteras vidare under kapitel 5, Resultat. 

3.7 Presentation av material 

Vi har genomfört intervjuer med tre män med homosexuell identitet och en transperson med 

kvinnlig könsidentitet. Dessa personer har vi, som tidigare nämnts, fått kontakt med genom 

bland annat snöbollsurval. Efter att ha reflekterat kring det faktum att de som hjälpt oss att 

finna respondenterna skulle kunna förstå vem som sagt vad har vi valt att i våra kapitel 

resultat och analys vidta några åtgärder för att avpersonifiera våra respondenter. För det första 

har vi valt att använda oss av fingerade namn för att tydliggöra vem av intervjupersonerna vi 
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citerat, detta även för att påvisa hur vi varierat citat från respondenternas olika berättelser 

(Patel & Davidsson, 2011: 121). För att ingen ska kunna utläsa vilken av våra respondenter 

som har kvinnlig könsidentitet har vi valt att använda oss av namn som allmänt anses vara 

könsneutrala. För att kunna hålla oss könsneutrala i texten kommer vi att istället för att skriva 

han eller hon använda oss av begreppet hen. Hen är ett könsneutralt pronomen som kan 

ersätta han eller hon i sammanhang då man vill undvika att skriva ut könsbestämda pronomen 

av olika anledningar (Nationalencyklopedin, 2012b). I vårt resultatkapitel har vi valt att 

använda oss av begreppet identitet istället för sexuell identitet eller könsidentitet, detta för att 

inte avslöja vem av personerna som sagt vad. Vi kommer även i efterföljande kapitel stundvis 

använda oss av begreppet identitet i detta avseende men också för att göra texten mer 

läsvänlig. Med begreppet identitet i presentationen av vårt material menar vi endast personens 

antingen sexuella identitet eller könsidentitet. 

Vi har valt att i vårt resultatkapitel presentera citat från intervjuerna på engelska, vi menar att 

en översättning av respondenternas berättelse till svenska skulle kunna medföra en 

modifiering av innehållet. För att tydliggöra citatens innehåll har vi valt att inleda och/eller 

sammanfatta citaten med egna ord i anknytning till dem, detta kan även bidra till ett ökat flyt i 

texten (Bryman, 2012: 485). De citat vi använder oss av har vi valt utifrån att de på olika sätt 

illustrerar de teman vi funnit i materialet, citaten kan användas för att exempelvis belysa 

återkommande delar i berättelserna eller visa på en avvikelse i dessa (Bryman, 2012: 697). I 

citeringen har vi ibland uteslutit delar av berättelserna som antingen innehållit överflödiga 

ord, exempelvis upprepningar eller utfyllningsord som ”eh” eller ”hmm” etc. Vi har i vissa 

fall även plockat bort delar som kunnat avslöja vilken sexuell identitet eller könsidentitet 

respondenten i fråga har, vid dessa tillfällen har vi använt punkter inom hakparenteser för att 

påvisa detta i citatet. Då vi uteslutit sådana delar har vi varit noggranna med att detta inte ska 

påverka innebörden i citatet. I övrigt har vi vid användandet av citat valt att återge dessa 

ordagrant utifrån våra transkriberingar och vi har inte ändrat citaten språkligt för att försköna 

berättelserna. 

3.8 Forskningsetiska överväganden 

I all forskning ska etiska överväganden göras innan den genomförs. Den främsta 

utgångspunkten för en etisk diskussion ska beröra vad Vetenskapsrådet (2002) benämner 

individskyddskravet. Detta krav handlar främst om det ansvar forskaren har gentemot de som 
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deltar i undersökningen. Detta gäller exempelvis att de deltagande individerna ska skyddas 

från; obefogad insyn i sina liv på grund av exempelvis bristande samtycke, fysisk och/eller 

psykisk skada i och med undersökningen samt annan typ av kränkning som kan uppstå i 

studien. Detta krav på individens skydd ska övervägas mot den relevans som forskningen har 

vad gäller hur nödvändig den är att utföra för att bidra till att utveckla samhället och 

individerna genom ökad kunskap. Denna relevans kallas forskningskravet (Vetenskapsrådet, 

2002: 5). Denscombe (2009) tar förutom ovan nämnda etiska punkter även upp att forskaren 

ska vara ärlig och öppen i sitt arbetssätt samt undvika oriktiga framställningar utan att ha en 

välgrundad anledning för det (Denscombe, 2009: 193-198). En annan viktig etisk aspekt att ta 

hänsyn till i studien är att det kan finnas en risk att personer börjar se sig själva som svaga om 

forskare benämner den grupp som studeras med begrepp som exempelvis ”utanför” eller 

”utsatt”. Därför bör sådana begrepp av etiska skäl undvikas (Andersson & Swärd, 2008: 242).   

Utifrån ovanstående riktlinjer för vi nedan följande diskussion om de etiska överväganden vi 

gjort för just vår studie.  

Vi har tidigare i vår problemformulering förklarat denna studies vetenskapliga relevans för 

socialt arbete. I vår studie anser vi att övervägandet av denna relevans mot 

individskyddskravet är speciellt viktigt då vi genomfört respondentintervjuer med personer 

angående erfarenheter som för alla inte är lätta att prata om. Vi har därför varit mycket 

noggranna med att personerna som intervjuats ställt upp frivilligt genom samtycke efter att vi 

förklarat syftet med vår studie samt de erfarenheter vi vill undersöka. Denna information har 

respondenterna fått ta del av genom ett informationsmail (se bilaga 1) där även en förfrågan 

om samtycke gjordes. Av etiska skäl har vi enbart eftersökt personer som är över 18 år. De 

uppgifter vi fått om dessa personers erfarenheter hanteras av oss konfidentiellt då vi förvarat 

materialet (ljudfiler, textfiler och utskrivna dokument) på en säker plats som inte är tillgänglig 

för någon annan är oss själva. Detta material kommer även att förstöras när studien är 

avslutad. För att avpersonifiera våra respondenter har vi valt att i presentationen av vår studie 

inte ange personernas namn, ålder och ursprungsländer, respondenterna har fått detta 

garanterat innan intervjun. Vi anser detta vara viktigt då det endast är ett fåtal personer vi har 

intervjuat och det därför riskerar att bli lätt för läsare som känner dessa personer att lista ut 

vem som deltagit i intervjun om exempelvis ålder och ursprungsland är angivet. Ytterligare en 

åtgärd för att avpersonifiera våra respondenter är, som vi tidigare nämnt, att vi använder oss 

av fingerade könsneutrala namn och pronomen i presentationen av vårt material.  
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Platsen för intervjun har kommit att se olika ut, målet har varit att den ska kännas trygg och 

säker för respondenten. Med detta menar vi att den inte fått äga rum på en allmän plats där det 

funnits risk att andra personer hört intervjun och där respondenten riskerat att skadas. Det 

skulle också vara en plats på respondentens ”hemmaplan” där han eller hon känt sig trygg. 

Det har varit vi som rättat oss efter dennes önskemål samtidigt som vi haft ansvaret att se till 

att det funnits en lämplig plats för intervjun. I de frågor vi ställt har vi förhållit oss sensitiva 

till de uttryck som respondenterna gett i sina svar. Om respondenten uttryckt en ovilja eller 

känt sig obekväm med att svara på vissa frågor har denne inte behövt göra det, detta har vi 

också informerat om i början av intervjun. Vi har mottagit respondentens berättelse med en 

hög grad av respekt och förståelse, vi har haft för avsikt att inte fördöma eller ifrågasätta det 

som sagts. 

Efter intervjun har respondenterna erbjudits att läsa igenom vårt transkriberade material så de 

kunnat ändra eller ta bort utlåtanden som de ångrat att de berättat eller andra felaktigheter som 

uppstått. Detta menar vi är viktigt ur en etisk synvinkel vad gäller integritet då respondenterna 

får möjlighet att ta tillbaka delar av sin personliga berättelse som kan komma att beröra mer 

eller mindre privata inslag. Viktigt att poängtera i denna etiska diskussion är även att vårt mål 

med denna studie är att den ska gagna respondenterna och andra personer som tillhör samma 

grupp. Den ska inte på något sätt göra att de får ett sämre utgångsläge eller lider men av att 

delta. Vi vill nämligen belysa deras erfarenheter så att bemötandet från myndighetspersoner 

kan förbättras under asylprocessen. Vi har i presentationen av vår studie intagit ett kritiskt 

förhållningssätt gentemot hur vi beskriver den grupp vi studerar, detta för att inte riskera att 

framställa personerna som svaga och utsatta. De positiva reaktioner vi fått på vår uppsatsidé 

från flera nätverk inom RFSL anser vi styrker forskningskravet för vår studie. 

Vetenskapsrådet (2002) skriver angående forskningsetik; ”Det vore närmast oetiskt att avstå 

från att bedriva forskning kring faktorer som kan komma att t.ex. förbättra människors hälsa 

och livsvillkor, undanröja fördomar eller höja människors medvetenhet om hur de på ett 

rikare sätt kan utnyttja sina egna resurser.” (Vetenskapsrådet, 2002: 5). 

3.9 Validitet och reliabilitet 

Denscombe (2009) skriver att en absolut nödvändighet för all forskning är att den ska vara 

trovärdig. Med detta menar författaren att en bedömning av forskningens validitet och 

reliabilitet ska göras för att visa på att forskningens kvalitet är hög. Med validitet menas 
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forskningens ’giltighet’ och handlar i huvudsak om ifall korrekt data samlats in för att kunna 

besvara forskningens frågeställningar, alltså om forskaren mätt det som han eller hon avsett 

att mäta. Reliabiliteten eller ’tillförlitligheten’ handlar om forskningsinstrumentets kvalitet 

och om forskningens resultat skulle bli detsamma om den gjordes igen exempelvis vid ett 

annat tillfälle och av en annan forskare (Denscombe, 2009: 378-379, 381). Jacobsson (2008) 

skriver om problematiken att redogöra för validiteten och reliabiliteten i kvalitativa studier då 

begreppen ofta uppfattas som att de hör ihop med kvantitativa studier. Detta för att begreppen 

uttrycker synen att säker och sann kunskap kan uppnås, som generellt går emot den kvalitativa 

synen på kunskap. Kvalitativa studiers trovärdighet kan dock diskuteras utifrån dessa begrepp 

genom en redogörelse för den metodologiska medvetenheten forskarna haft under studiens 

gång, detta för att förklara studiens kvalitet. Dock blir det problematiskt i kvalitativ forskning 

att mäta exakt hur hög validiteten och reliabiliteten är (Jacobsson, 2008: 165-166).  

I vår studie har vi försökt stärka validiteten på det sätt att vi endast ställt frågor till 

respondenterna som berör och kan ge svar på det vi vill undersöka, nämligen om erfarenheter 

av att uttrycka den sexuella identiteten eller könsidentiteten. Vi har samlat in data från 

primärkällor (de som själva har upplevt erfarenheterna) och inte sekundärkällor (exempelvis 

yrkesutövare som kommit i kontakt med de här personerna). Detta menar vi är en korrekt 

källa för datainsamling utifrån studiens fokus. Vi har genom att ge respondenterna möjlighet 

till respondentvalidering stärkt giltigheten i vårt insamlade material. Denscombe (2009) 

förklarar att respondentvalidering innebär att forskaren går tillbaka till respondenterna med 

det material som samlats in för att kontrollera att det stämmer överens med det respondenten 

berättat under exempelvis en intervju. Respondenten får då ett tillfälle att ändra eller 

förtydliga uttalanden som gjorts och i vårt fall också kontrollera att intervjuaren transkriberat 

de uttalade orden i intervjun korrekt (Denscombe, 2009: 380).  

Vad gäller reliabiliteten i vår studie, alltså om en annan forskare skulle få liknande resultat om 

den utförde studien vid ett annat tillfälle, försöker vi öka denna genom att i vår presentation 

utförligt förklara våra metodval och vårt genomförande av studien. Vi bifogar även vår 

semistrukturerade intervjuguide (se bilaga 2) för att andra forskare ska kunna se vilka frågor 

vi utgått ifrån. Denscombe (2009) förklarar att det i forskning i princip är omöjligt att säga 

med säkerhet huruvida resultatet skulle bli det samma om en annan forskare gjorde studien, 

och att huvudsaken därför istället är att den första forskaren är noga i sin beskrivning av 

förfaranden och beslut för att öka reliabiliteten (Denscombe, 2009: 381). 
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3.10 Arbetsfördelning 

Vår arbetsprocess handlade inledningsvis i mångt och mycket om att läsa tidigare forskning 

på området såsom vetenskapliga artiklar samt fakta om asylprocessen och utlänningslagen. I 

dessa moment har vi till stor del arbetat individuellt men har haft ständiga diskussioner om 

den information vi fått till oss. När arbetet började handla om att producera text har vi i stor 

utsträckning arbetat tillsammans, vissa delar i rapportskrivandet har vi emellertid delat upp för 

att effektivisera arbetet. I dessa fall har vi alltid noggrant läst igenom varandras texter för att 

kommentera och förbättra, på så vis har vi båda kunnat komma med åsikter och tankar kring 

innehåll och språk samt med nya idéer om arbetets utveckling. Både i de intervjuer vi gjort 

och i den övriga kontakten med respondenterna har vi båda varit aktiva och hjälpts åt. Vi har, 

genomgående i hela arbetet, haft en bra dialog vilket vi båda är överens om är nödvändigt för 

ett gott samarbete. Vi står båda för allt som skrivits i detta examensarbete. 
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4 Teoretisk utgångspunkt 

Vi kommer i detta kapitel att presentera de teoretiska utgångspunkter som ligger till grund för 

vår analys av det insamlade materialet. Användandet av vetenskapliga teorier i analysen kan 

bidra till att skapa en mening i empirin och öppna upp för infallsvinklar som annars kanske 

skulle gått förlorade. Teorin kan även fungera som ett verktyg för att få en mer djupgående 

och fullständig bild av det studerade fenomenet (Lundin, 2008: 86). Nedan följer en 

redogörelse och motivering för vårt val att använda oss av ett socialpsykologiskt perspektiv 

för analys av vårt insamlade material. Därefter presenteras de teoretiska begrepp vi valt att 

använda oss av inom detta perspektiv. 

4.1 Socialpsykologiskt perspektiv 

I vår studie har vi valt att analysera vårt intervjumaterial utifrån ett socialpsykologiskt 

perspektiv för att öka förståelsen för respondenternas erfarenheter. Angelöw och Jonsson 

(2000) förklarar att socialpsykologin kan ”syfta till att förstå och förklara samspelet mellan 

individers tankar, känslor och beteende och det omgivande samhället.” (Angelöw & Jonsson, 

2000: 9). Detta samspel uttrycker att likaväl som individer påverkas av den sociala 

omgivningen, påverkas den sociala omgivningen av individer. De sociala processer en individ 

upplever kan förstås när vi ser på de samhällsförhållanden som råder i bakgrunden, då dessa 

förhållanden påverkar människors beteende (Angelöw & Jonsson, 2000: 9). I vår studie menar 

vi att socialpsykologin kan bidra till att ge en bredare förståelse för vår undersökningsgrupps 

erfarenheter. Detta genom att se på hur sociala sammanhang påverkat hbt-personernas sätt att 

uttrycka sin sexuella identitet eller könsidentitet och hur personerna i sin tur påverkat 

omgivningen genom sitt beteende. Socialpsykologin lämpar sig även väl då vi studerar deras 

erfarenheter i olika sociala sammanhang, exempelvis i ursprungslandet och i asylprocessen, 

vilket då kan förklara deras beteende och känslor i olika situationer och samhällen.  

Angelöw och Jonsson (2000) förklarar att socialpsykologin innefattar både sociologiska och 

psykologiska perspektiv och har alltså såväl samhället som individerna i fokus. Inom 

psykologiskt orienterad socialpsykologi studeras främst individers villkor i samhället samt 

individers beteende utifrån deras tillhörighet i vissa små eller stora grupper. I sociologiskt 

orienterad socialpsykologi ligger fokus istället på det inbördes samspelet mellan samhällen 
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och individers beteende, tankar och känslor. Samtidigt som dessa två perspektiv har en 

koppling till varandra kan de även te sig något olika vad gäller exempelvis deras sätt att 

analysera, undersöka och förstå ett socialt fenomen. Författarna menar dock att genom att 

komplettera de båda perspektiven vid analysen av ett studerat fenomen kan de bidra till en 

djupare förståelse om hur individers beteende påverkas av och påverkar sociala kontexter 

(Angelöw & Jonsson 2000: 13-15). Vi har i denna studie valt att kombinera sociologiska och 

psykologiska begrepp inom socialpsykologin för att analysera och skapa mening i vårt 

material. Medan vissa av dessa begrepp är av mer symboltolkande och sociologisk karaktär är 

ett annat mer psykologiskt i sitt sätt att se på sociala fenomen. Trots att begreppen härstammar 

från två något olika perspektiv inom socialpsykologin anser vi att en kombination av dessa 

kan bidra till en bredare förståelse för de erfarenheter som i denna studie belyses.  

Ett socialpsykologiskt perspektiv som utgångspunkt i denna studie valde vi utifrån vad som 

framkom i materialet efter att vi genomfört intervjuerna. Vi gick en upptäckande väg till 

mötes under datainsamlingen, först efter att vi tagit del av de asylsökande hbt-personernas 

erfarenheter i intervjuerna valde vi vilka teoretiska glasögon vi skulle använda vid analysen 

av detta material. 

4.1.1 Självpresentation 

Självpresentation innebär att människor framhäver sig själva i interaktion med andra genom 

vad man kan kalla ett uppträdande eller en presentation. Denna presentation försöker 

människor kontrollera eftersom andra människors reaktioner påverkas av hur vi framställer 

oss själva. Självpresentationer handlar om att individer manipulerar omgivningens 

föreställningar om honom eller henne då den identiteten man vill framhäva blir betydelselös 

om omgivningen inte validerar (bekräftar) den (Hogg & Vaughan, 2008: 139). Goffman 

(1959) förklarar att personer i omgivningen söker information om individen för att kunna 

definiera situationen och synliggöra ömsesidiga förväntningar mellan dem. Olika typer av 

källor och uttryck kan bidra med denna information till omgivningen. När omgivningen tolkar 

individen genom ledtrådar eller symboler från dennes uppförande för att bilda sig en 

uppfattning om personen görs detta genom att använda tidigare erfarenheter från möten med 

individer som uppträtt på liknande sätt. Denna bild av personen som då skapas av 

omgivningen bygger främst på stereotypa föreställningar och inte på testad kunskap 

(Goffman, 1959: 13). Personer kan ibland rätta sitt uppträdande både av eget intresse och/eller 
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av samhälleliga intressen, ibland kan det rent av från omgivningen krävas att individen inte är 

ärlig i sitt uppträdande. Dessa personer benämns som cyniska uppträdare om de inte tror på 

den roll de spelar och inte heller de föreställningar om personen som omgivningen får av detta 

uppträdande. Motsatsen är en ärlig uppträdare som tror på det intryck som omgivningen tar 

del av (Goffman, 1959: 28-29). 

4.1.2 Avvikelse 

Avvikelser är socialt konstruerade i olika samhällen (Angelöw & Jonsson 2000: 150). I 

samhällen råder olika normer som dess medlemmar förväntas leva upp till. Då en person 

bryter mot dessa normer riskerar man att uppfattas som en avvikare i andras ögon. En teori 

om avvikelse, formulerad av Howard Becker, kallas stämplingsteorin. Denna teori menar att 

en person inte automatiskt blir avvikare då han eller hon bryter mot normer utan att det först 

är då det avvikande beteendet upptäcks av andra i en social process som personen själv 

upplever sig som en avvikare. Personen blir och ser sig själv således som en avvikare först i 

interaktion med andra (Johansson & Lalander, 2010: 112-114). ”Den avvikande identiteten är 

inte utan blir till i ett socialt sammanhang där man gradvis tar över andras perspektiv på en 

själv.” (Johansson & Lalander, 2010: 114). Denna stämpling gäller dock inte i alla situationer 

utan kritiker till stämplingsteorin menar även att samma person kan stämplas som normal i 

andra situationer. Dock kan det, om en person konstant möter situationer då han eller hon 

uppfattas som avvikare, resultera i att dennes självuppfattning påverkas (Johansson & 

Lalander 2010: 116).  

Goffman (1963) använder sig av begreppet stigmatisering när han benämner personer vars 

sociala identitet inte lever upp till samhällets rådande normer för vad som är socialt 

accepterat. Det som gör en person stigmatiserad kan exempelvis bero på synliga stigman 

(tecken) såsom hudfärg eller etnicitet men även mer osynliga stigman som sexuell läggning 

eller sjukdom. För de som bär stigman som inte går att dölja i möten med människor blir 

risken för diskriminering svår att undkomma. För de med stigman som egentligen inte syns 

utåt gäller det att besluta för vem (om ens någon) stigmat kan avslöjas och dessa personer kan 

lättare undgå diskriminering än de vars stigman är synliga (Goffman, 1963: 11, 92, 94, 98). 

Personer som döljer sin osynliga sociala identitet blir tvungna att vara oriktig mot sig själv 

och ständigt vara vaksamma för att inte riskera att stigmat synliggörs, då konsekvenserna av 

ett avslöjande kan innebära diskriminering i samhället (Hogg & Vaughan, 2008: 369-370).  
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4.1.3 Ombytlighet 

Ombytlighet handlar om hur människor hanterar övergångarna mellan olika situationer och 

miljöer (Johansson & Lalander, 2010: 92). ”Det handlar om habitus, att man förkroppsligar 

olika typer av know how, kunskaper om hur man kan och ska agera i olika miljöer och också 

en känsla för spelet, vilka handlingar som värderas i situationen.” (Johansson & Lalander, 

2010: 93). Johansson och Lalander (2010) förklarar att en person som befinner sig i en 

situation där denne vet hur han eller hon ska agera och framställa sig kan uppleva något som 

benämns som dynamisk harmoni, alltså att på ett tryggt och otvunget sätt veta hur man ska 

vara. Vad som kan sägas vara motsatsen till detta benämns som kritiska miljöer. I dessa 

situationer saknar personen know how och personen känner en hög grad av osäkerhet kring 

hur han eller hon blir betraktad av andra och vilka beteenden som önskas. Författarna 

beskriver även att identiteter är kopplade till olika sociala situationer och miljöer och att det 

ofta ställs krav på individer att olika identiteter under livets gång ska utvecklas och förändras 

(Johansson & Lalander 2010: 92-94). 

4.1.4 Social inlärningsteori 

”Sociala inlärningsteoretiker undersöker vad människor lär sig genom att de studerar och 

observerar andra människor och hur beteendet styrs av sociala konsekvenser och händelser.” 

(Angelöw & Jonsson, 2000: 47). Social inlärningsteori härstammar från olika psykologiska 

teorier och den menar att beteenden lärs in genom både direkt inlärning och modellinlärning. 

Direkt inlärning innebär att när människor utför beteenden så får dessa positiva och/eller 

negativa konsekvenser från omgivningen i form av belöningar eller bestraffningar. Dessa 

konsekvenser påverkar de beteenden vi i fortsättningen väljer, detta då människor försöker 

undvika beteenden som omgivningen tidigare reagerat på med bestraffning medan beteenden 

som tidigare belönats kan fortgå. Modellinlärning innefattar flera indirekta inlärningsmetoder 

som handlar om att observera hur andra människor beter sig. Vi lär oss hur vi ska bete oss 

genom att bland annat imitera andra människor för att finna lämpliga beteenden i 

omgivningen. Både direkt inlärning och modellinlärning handlar om att vi lär oss önskade 

beteenden genom att se på vissa beteendens konsekvenser. I direkt inlärning handlar det om 

det egna beteendets efterföljande konsekvenser och i modellinlärning andra människors 

beteendens efterföljande konsekvenser. Enligt denna teori härstammar våra beteenden således 

från tidigare erfarenheter (Angelöw & Jonsson 2000: 46-48).  
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5 Resultat 

I detta kapitel presenterar vi resultatet av de fyra intervjuer vi genomfört med personer som på 

grund av kön eller sexuell läggning fått uppehållstillstånd i Sverige. Vi har valt att presentera 

det insamlade materialet utifrån teman som knyter an till våra frågeställningar för att svaren 

på dessa ska bli lättare att utläsa. Vi benämner dessa teman; Erfarenheter från 

ursprungslandet, Erfarenheter från asylprocessen och Erfarenheter från asylprocessen mot 

bakgrund av erfarenheter från ursprungslandet. Under dessa teman har vi konstruerat 

subteman under vilka vi presenterar respondenternas erfarenheter av att uttrycka sin sexuella 

identitet eller könsidentitet bland annat i familj, samhällen och kontakt med Migrationsverket. 

Dessa teman anser vi kan bidra till en tydligare struktur och till att besvara vårt syfte och våra 

frågeställningar. 

5.1 Erfarenheter från ursprungslandet 

Under detta tema kommer vi lyfta de erfarenheter respondenterna har från ursprungslandet 

vad gäller att uttrycka sin identitet, dels i familjen och dels i övriga samhället. Detta handlar 

om huruvida respondenterna kunnat berätta om sin identitet för andra och kunnat leva med 

denna identitet öppet utifrån bland annat hur de samhälleliga normerna sett ut samt den 

lagstiftning som funnits angående hbt-personer. 

5.1.1 Erfarenheter av att uttrycka sin identitet i familjen 

Respondenterna berättar att de på olika sätt som barn upplevt känslor av att vara annorlunda. 

Detta exemplifieras genom att några av dem tidigt upptäckte att de hade andra intressen än de 

som ansågs vara stereotypt för deras kön i ursprungslandet. En av respondenterna berättar: 

“…I used to dress up in my sisters dresses, I could paint my… like get my sisters lipshine 

and lipsticks and eyepencils and you know, apply makeup on my face and my mother 

always used to say ‘you’re behaving like a girl, what’s wrong with you?’ and I never 

played any boys games like football or… well actually I don’t know how to play football, 

but I was playing netball so much, and these games which are played by girls…” (Niki) 

Respondenten berättar att dessa upplevelser av att vara annorlunda tog sig uttryck i 

användandet av attribut som var förknippade med en annan könstillhörighet, så som kläder, 
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smink och idrottsgrenar som i ursprungslandet var typiska för det kvinnliga könet. Dessa 

aspekter har varit återkommande exempel i intervjuerna vad gäller de indikatorer på att ha 

upplevt sig vara annorlunda som respondenterna upplevt i barndomen. 

Respondenterna har olika erfarenheter vad gäller att uttrycka sin identitet i familjen. En av 

våra respondenter har valt att dölja sin identitet för sin familj under hela livet i rädsla för att 

bli avvisad. Respondenten berättar att hen möttes av oförståelse vid försök att berätta för sin 

mamma om att hen känt sig annorlunda och inte har samma intressen som andra personer av 

samma kön vanligtvis har. Respondenten förstod att det skulle vara svårt att bli öppen med sin 

identitet inför sin familj: 

“…they will change if they knew about me. Maybe one of them will accept me but to 

face the community they need to deny me.” (Jean) 

Respondenten berättar att de samhälleliga normerna i hens ursprungsland gör det svårt för 

familjer att acceptera en familjemedlem som berättar att den har en annan identitet än vad 

landet tillåter. De andra respondenterna berättar att deras familjer på olika sätt, frivilligt eller 

ofrivilligt, fått reda på deras identitet och de möttes av olika reaktioner vid denna tidpunkt 

men gemensamt för dem var att de inte blev accepterade. Flera av respondenterna förklarar 

familjens reaktioner med att deras identitet inte accepteras av de samhälleliga normer som 

finns i respektive ursprungsland. Flera respondenter beskriver även att deras identitet stridit 

mot familjens religiösa uppfattning. En respondent berättar om vad som skedde när hens 

föräldrar fick reda på hens identitet:  

“My parents found out when I was 13 so they basically kicked me out of the house, not 

on the street but they send me to live with my grandmother.” (Kim) 

Respondenten förklarar att föräldrarna när de fick reda på hens identitet genom att hen blev 

påkommen tvingade respondenten att flytta hem till sin mormor eller farmor. Respondenten 

berättar även att hen inte tilläts närvara vid sin fars begravning några år senare. Att bli avvisad 

av familjen är en konsekvens som även andra av respondenterna berättat om. Andra 

reaktioner respondenterna nämner är exempelvis utfrysning såsom att inte få äta middag vid 

samma bord som övriga familjen eller som en av respondenterna berättar: 

“I told my mum. And she’s like ‘no it can’t happen’ then she took me for counseling.” 

(Mika) 
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Efter att ha berättat för sin mamma fick respondenten träffa en rådgivare för att tala om sin 

identitet. Där möttes hen av en viss grad av förståelse men fick höra av rådgivaren att det är 

ett västerländskt beteende och inte något som är lämpligt i hens ursprungsland. Därefter blev 

respondenten utkastad av sin mamma. En respondent försökte dölja sin identitet men när 

familjen ändå fick reda på detta berättar respondenten om att rädslan att någon i familjen 

skulle berätta för polisen ständigt var närvarande. Respondenten berättar vidare att släkten 

förklarade hens identitet som en sjukdom som de försökte ”bota”, bland annat genom att 

uppmana till oönskade relationer med personer vars kön respondenten inte föredrar. Även 

andra respondenter beskriver denna uppmuntran till oönskade relationer från föräldrarnas 

sida, vissa av respondenterna inledde oönskade relationer dels för att dölja sin identitet för 

samhället men även på grund av att familjen uppmanade till det: 

“I married her because my parents wanted to, but it wasn’t my choice.” (Niki) 

Respondenten förklarar att det var föräldrarnas uppmaning som låg bakom varför hen inledde 

ett oönskat äktenskap. En annan respondent berättar att hens föräldrar ofta uppmanade hen till 

att gifta sig och skaffa familj men att hen undvek detta genom att säga till sina föräldrar att 

hen ville prioritera arbete före äktenskap: 

”Because when a person become 25 you need to get married, but I was always saying ’I 

want to work a lot and to have like a good money to start a good life with like this girl 

that I want to start with’ so I was always having a reason to say no.” (Jean) 

Citatet uttrycker en strategi respondenten hade för att undgå sina föräldrars uppmaning till 

giftermål. 

5.1.2 Erfarenheter av att uttrycka sin identitet i samhället 

Respondenterna har alla gemensamt att de kommer ifrån länder där deras respektive identitet 

inte är accepterad på grund av att den strider mot de rådande normerna i samhället. I de flesta 

länder finns även en hård lagstiftning gällande hbt-personer. I några av ursprungsländerna kan 

en person dömas till dödstraff på grund av sin identitet, till och med utan en rättegång: 

“…the country and the government are ashamed about the situation so they just try to get 

rid of them, you know, by hanging them up and no paper and no process and nothing. 

There will never be a proof about them.” (Kim) 
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Respondenten berättar att regeringen i hens ursprungsland ser hbt-personer som en skam och 

dömer dessa personer till dödstraff utan rättsprocess för att undanröja dem. 

Andra respondenter beskriver att lagstiftningen i deras länder ger hbt-personer fängelse olika 

länge och även då lagstiftningen inte utgör ett direkt hot mot dessa personer finns det 

militäriska grupper som söker upp och dödar hbt-personer: 

“…when they go to them they just kill them. So it was also dangerous to date someone 

during chat because they could be police or militias.” (Jean) 

Respondenten berättar att det var riskabelt att försöka dejta via internet eftersom det fanns 

militärgrupper som låtsades vara hbt-personer och stämde träff med personer för att sedan 

döda dem. Detta trots att det i respondentens ursprungsland inte finns någon lagstiftning mot 

hbt-personer, det finns emellertid inte heller någon lagstiftning som skyddar dem. 

Förutom att lagstiftningen försvårar för respondenterna att uttrycka sin identitet berättar de 

som till viss del varit öppna med sin identitet i ursprungslandet om olika situationer då de 

upplevt diskriminering och/eller trakasserier på grund av att de är hbt-personer. De berättar 

exempelvis att en svårighet med att vara öppen med en identitet som strider mot samhällets 

normer är att man kan exkluderas från arbetsmarknaden. Andra exempel våra respondenter 

nämner är olika former av trakasserier de upplevt då någon myndighetsperson eller annan 

samhällsmedlem upptäckt eller misstänkt att de varit hbt-personer. Dessa trakasserier kan 

bland annat innefatta misshandel, våldtäkt och/eller diskriminering. Bland våra respondenter 

framgår det att de som varit mer öppna med sin identitet i samhället också i större 

utsträckning upplevt olika former av psykiska eller fysiska trakasserier och diskriminering. 

Ingen av respondenterna har dock blivit dömd för brott på grund av sin identitet men samtliga 

respondenter uttrycker att de haft en stor rädsla för detta. 

Respondenterna beskriver att de upplevt svårigheter med att utveckla önskade relationer i sina 

ursprungsländer på grund av de konsekvenser detta kan föra med sig:  

“Of course I never had any relationships […] I mean even the thought of relationship 

scared me of you know, so much risk to take.” (Kim) 

Respondenten berättar att det aldrig blivit aktuellt med något önskat förhållande eftersom 

detta varit riskabelt och inneburit stor rädsla. Några av respondenterna hade enstaka önskade 
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relationer i ursprungslandet men kunde inte visa detta öppet i samhället då detta kunde 

innebära risk för negativa konsekvenser. 

Att uttrycka sin identitet genom att engagera sig i hbt-organisationer har också inneburit ett 

risktagande enligt de respondenter som ägnat sig åt detta. En av respondenterna berättar att 

arbetet i en sådan organisation bidrog till etablerande av ny vänskap. Dock medförde detta 

engagemang att respondenten förföljdes i sitt ursprungsland av en sekt som var emot hbt-

personer och hen tvingades att fysiskt gömma sig under en tid för att inte riskera att bli dödad. 

En annan respondent som också var aktiv inom en hbt-organisation i sitt ursprungsland 

berättar om att ha blivit arresterad och misshandlad för att avslöja information om 

organisationen. Därefter blev respondenten offentliggjord som hbt-person i media vilket 

innebar stora risker för diskriminering och trakasserier. 

De respondenter som till viss del levt öppet med sin identitet i samhället uppger att 

diskriminering och rädsla för olika former av trakasserier till slut ledde till att de valde att 

söka asyl i Sverige. De av respondenterna som till största del dolde sin identitet i samhället 

beskriver att rädslan att bli ”upptäckt” och en längtan efter att få vara sig själv var vad som 

föranledde dem att lämna sina ursprungsländer för att söka asyl i Sverige. 

5.2 Erfarenheter från asylprocessen 

Under detta tema presenterar vi respondenternas erfarenheter av att uttrycka sin identitet 

under tiden för asylprocessen, både i kontakten med Migrationsverket och i övriga svenska 

samhället. Vi presenterar även respondenternas upplevelser av vad som legat till grund för att 

de beviljades uppehållstillstånd eftersom detta ger en bild av hur respondenterna uppfattar att 

deras berättelse om sin identitet tagits emot och bedömts av Migrationsverket. 

5.2.1 Erfarenheter av att uttrycka identiteten i kontakten med Migrationsverket 

I Migrationsverkets utredning av respondenternas behov av skydd berättar respondenterna att 

de i intervjuer med Migrationsverket fick svara på frågor om sin bakgrund och sina skäl för 

att söka asyl i Sverige. Av våra respondenter uppgav alla utom en sin identitet som skäl för 

asylansökan vid första besöket på Migrationsverket. Den respondent som inte uppgav detta 

som skäl sökte istället asyl med anledning av att hen riskerade förföljelse på grund av att hen 

arbetat i en internationell organisation i ursprungslandet. Respondenten berättar att 
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anledningen till att hen inte uppgav sin identitet som skäl direkt var på grund av känslor av 

otrygghet över att uttrycka denna för någon eftersom hen var osäker på hur reaktionerna 

skulle bli samt att hen aldrig tidigare uttryckt sin identitet: 

“I can’t talk about it first year, it’s like I thought they would joke about me or they will 

laugh or ‘what are you saying?’ or something like this.” (Jean) 

Respondenten berättar att hen fick avslag på denna första asylansökan och kände sig därefter 

tvungen att uppge sitt egentliga skäl till att hen behövde skydd för att inte riskera att bli 

utvisad till sitt ursprungsland. Andra respondenter som vid första besöket hos 

Migrationsverket uppgav sin identitet som skäl för asylansökan berättar om de känslor som 

uppstod då de skulle uttrycka sin identitet. Dessa känslor var bland annat nervositet, rädsla 

och stress. En av respondenterna beskriver sina känslor såhär: 

“Well, I didn’t feel safe, but I didn’t feel that I was in danger so… I was more nervous. I 

wasn’t scared, I was more nervous. I was always, you know, I was always like in my 

mind ‘what if my family finds out? What can they do to me? What’s gonna happen to me 

if people from my home country knew that... What will happen to me? What will they say 

to me?’” (Kim) 

Respondenten beskriver att hen i huvudsak var nervös över vad som skulle ske efter att ha 

berättat för Migrationsverket om sin identitet, hen funderade kring om familjen skulle kunna 

få reda på vad hen berättat. En annan av respondenterna uttryckte en rädsla för eventuell 

utvisning efter att ha hört om andra som fått avslag av Migrationsverket och blivit utvisade till 

sina ursprungsländer: 

“…before I even went there I’d heard of people being rejected and deported back to their 

country and it really scared me.” (Mika) 

En av respondenterna berättar att hen inte upplevde det problematiskt att uttrycka sin identitet 

i kontakten med Migrationsverket:  

“…I felt okay with it, I mean like expressing myself, I never had any problem expressing 

myself in Sweden.” (Niki) 

Trots att respondenten kände sig trygg med att berätta om sin identitet uttrycker hen 

upplevelser av att vid vissa tillfällen ha blivit bemött på ett hårt och okänsligt sätt. Andra 
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respondenter beskriver emellertid att de när de berättade om sin identitet för Migrationsverket 

upplevde reaktionerna som positiva och neutrala. Dessa respondenter beskriver att de 

upplevde ett sensitivt och professionellt bemötande, två citat exemplifierar detta: 

“I would say she was… she was I think pitiful or something, she felt sorry for me I would 

say.” (Mika) 

“I mean even the translator and my lawyer and the person who was interviewing me, they 

were very professional so it was no reactions, they were just doing their job.” (Kim) 

Det första citatet beskriver att respondenten upplevt ett empatiskt bemötande från 

Migrationsverket, en känsla av att de tyckte synd om hen. Det andra citatet belyser en annan 

respondents upplevelse av att ha fått ett professionellt bemötande och att hen inte kunde 

urskilja några specifika reaktioner från Migrationsverkets sida.  

Trots att respondenternas upplevelser av bemötandet generellt varit positiva berättar några av 

respondenterna att de ibland kände sig uppmanade att bevisa sin identitet på sätt de upplevde 

som svåra. Några respondenter menar att det är svårt att bevisa sin identitet på annat sätt än att 

berätta om den vilket de inte alltid upplevde var tillräckligt för Migrationsverket. Detta är 

något som några av respondenterna uttrycker en frustration över. En av respondenterna 

berättar att hen fick uppmaningen av Migrationsverket att bevisa sin identitet, vad hen kände 

inför den frågan beskriver hen i vår intervju med frustrerad röst: 

“How do they want me to prove that!?” (Niki) 

Detta citat uttrycker den uppgivenhet respondenten kände inför uppmaningen att bevisa sin 

identitet. 

5.2.2 Erfarenheter av att uttrycka identiteten i samhället under asylprocessen 

Samtliga av våra respondenter förutom en valde att tacka nej till det boende som 

Migrationsverket erbjöd dem under asylprocessen. Anledningen till detta förklarar 

respondenterna delvis berodde på att de inte erbjöds egna lägenheter eller rum utan istället 

skulle behöva bo tillsammans med personer både från den egna kulturen och från andra 

kulturer. De uttrycker att de hade en rädsla för att bo tillsammans med personer som de inte 

kände eller som de trodde kunde ha en negativ syn på deras identitet. Denna rädsla byggde 

bland annat på information de fått till sig från andra hbt-personer som bott på något av 
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Migrationsverkets boenden. Några av respondenterna berättar att de blev erbjudna att flytta 

till mindre orter i Sverige vilket en respondent uttrycker skulle minska möjligheterna att träffa 

andra hbt-personer. Den enda av respondenterna som under en period i asylprocessen bodde 

på av Migrationsverket erbjudna boenden berättar att hen var tvungen att flytta runt till olika 

orter och lägenheter i Sverige under denna tid innan hen till slut tröttnade och flyttade hem till 

en vän. Hen beskriver sin upplevelse av tiden på Migrationsverkets boenden: 

“…I was extremely very happy for it that a friend helped me, because living in the 

Migrations camp is extremely very hard and very harsh and very torturing. Because first 

of all you’re living like ten people in a room and you don’t know about the other people, 

you can not even talk about your problems, and people from different countries with 

different cultures, with different beliefs.” (Niki) 

Respondenten ger i detta citat uttryck för de svårigheter hen upplevde i Migrationsverkets 

boenden och att hen inte kände sig trygg med att uttrycka sin identitet i dessa boenden.  

Två av respondenterna berättar att de inte dolde sin identitet i Sverige när de kom hit. En av 

dessa uttrycker att hen kände en lättnad över att kunna vara öppen med sin identitet i 

samhället utan att behöva vara rädd för trakasserier eller förföljelse. 

“…it’s good to be here and being what I feel like…” (Mika) 

De andra respondenterna beskriver att de upplevt svårigheter med att vara öppna med sin 

identitet. En av dessa respondenter menar att det tagit lång tid att bli öppen med sin identitet 

och att hen fortfarande strävar efter att känna sig trygg med att uttrycka denna till fullo: 

”…even when I’m here in Sweden where I’m free and nobody can touch me or tell me 

what to do. Still […] I sometimes do act like that, because I’ve act like that for a very 

very long time. So basically yes I’m half way out of the closet but still fighting my way to 

completely come out of the closet.” (Kim) 

Respondenten berättar att hen ibland uttryckt en annan identitet än den verkliga i Sverige och 

att detta beror på att hen varit tvungen att dölja sin identitet under hela sitt liv. En annan av 

respondenterna kände sig inledningsvis inte trygg med att vara öppen med sin identitet i 

Sverige och inte heller för Migrationsverket. Hen berättar att det var först när en kontakt med 

hbt-organisationer uppstod som hen började känna sig tryggare med att uttrycka sin identitet: 



 

 

 

~ 39 ~ 
 

“So it’s like the community around me who is taking my hand to lead me up, I mean, to 

raise me up and to take this new application…” (Jean) 

Citatet beskriver även att det var med organisationernas stöd som respondenten började känna 

sig trygg i att också uttrycka sin identitet i kontakten med Migrationsverket och i 

asylprocessen. 

5.2.3 Upplevelse av grunderna för beslutet 

Respondenterna fick efter olika lång tid i asylprocessen permanent uppehållstillstånd i Sverige 

på grund av att de i sitt ursprungsland riskerade förföljelse på grund av kön eller sexuell 

läggning. Respondenterna berättar i intervjuerna om varför de tror att Migrationsverket 

beviljade deras respektive asylansökan. Några av respondenterna hade dokument från 

ursprungslandet som kunde styrka deras berättelse, exempelvis tidningsartiklar, 

polisdokument och intyg från hbt-organisationer. Andra hade inte möjlighet att visa sådana 

handlingar utan fick istället förlita sig på att Migrationsverket skulle tro på deras egna 

berättelser om olika erfarenheter. 

En av respondenterna var väl förberedd med dokument från ursprungslandet som hen lämnade 

in till Migrationsverket för att underbygga sin berättelse:  

“Then they asked me for proof, because they always need proof beyond reasonable 

doubts. I gave them everything […] I gave them everything they needed […] So I 

strongly believed that my case would go through.” (Niki) 

Respondenten beskriver i intervjun alla de typer av dokument som hen lämnade till 

Migrationsverket, exempelvis tidningsartiklar, domstolsbeslut och intyg från flera hbt-

organisationer. Hen berättar att hen kände sig övertygad om att denna omfattande bevisföring 

skulle räcka för att beviljas uppehållstillstånd. 

En annan av respondenterna berättar att hen enbart hade ett bevis och att hen i övrigt förlitade 

sig på sin egen berättelse som tillräckligt skäl för att beviljas uppehållstillstånd: 

“I think they believed in me because I didn’t have much evidence as in… I just told them 

[…] I think I’ve been to hell and back so I guess that will be enough for them.” (Mika) 
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Respondenten uttrycker upplevelsen av att Migrationsverket trodde på hens berättelse om 

erfarenheterna i ursprungslandet och att detta var tillräckligt för ett positivt beslut. 

En respondent berättar att hen inte angav sin identitet som skäl för skyddsbehov under sin 

första tid i asylprocessen. När respondenten efter ett första avslag angav det verkliga skälet till 

att sitt behov av skydd i Sverige upplevde hen att Migrationsverket inte ansåg hens identitet 

som trovärdig. Hen hade till en början inga bevis att anföra till sin asylansökan för att styrka 

detta men efter att ha engagerat sig i hbt-organisationer i Sverige skickades intyg från dessa 

organisationer in till Migrationsverket. Respondenten berättar att hen uppfattat att det var 

dessa intyg och även hens medverkan i en tidningsartikel som styrkte hens identitet och 

bidrog till att Migrationsverket ändrade sitt avslagsbeslut efter en tid: 

“Yes, it was a lot of reasons, one of the reasons is like being in media […] one of the 

reasons was I’m involved with hbt-community, one of the reasons was… It’s like many 

reasons leading to get the residence.” (Jean) 

Citatet förklarar att respondenten behövde bevisa sin identitet på flera olika sätt för att 

övertyga Migrationsverket om hens verkliga skäl till behovet av skydd. 

En annan respondent hade inga bevis att framföra till Migrationsverket som kunde styrka hens 

identitet. Detta eftersom hen i sitt ursprungsland hållit sin identitet dold och inte varit 

engagerad i hbt-organisationer. Respondenten berättar även att hbt-personer i hens 

ursprungsland aldrig skulle kunna få dokument från polis eller domstol eftersom dessa 

myndigheter själva utgör en stor del av förtrycket och förföljelsen av hbt-personer: 

“…so you will never go to court, you will never be charged or get a fair process, so no 

one can ever bring a paper, a piece of proof that there is something like that…” (Kim) 

Respondenten berättar att hen därför fick förlita sig på att Migrationsverket skulle tro på hens 

berättelse och att detta skulle räcka för att få uppehållstillstånd: 

“I was telling the truth and I know there are many people even that are telling the truth 

but still they don’t get the permission. So I consider myself as a lucky person.” (Kim) 

Hen menar att den egna berättelsen inte alltid är tillräcklig för att få ett positivt beslut för hbt-

personer som söker asyl men att hen känner sig lyckligt lottad då det räckte i hens fall. 
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5.3 Erfarenheter från asylprocessen mot bakgrund av 

erfarenheter från ursprungslandet 

Under tidigare teman har vi belyst respondenternas erfarenheter av att uttrycka sin identitet 

från ursprungslandet och under asylprocessen. Vi har där tagit upp och beskrivit olika faktorer 

som respondenterna beskriver har påverkat deras möjlighet att kunna uttrycka sin identitet. I 

detta tema kommer vi se på de samband som går att urskilja mellan erfarenheterna från 

ursprungslandet och erfarenheterna från asylprocessen vad gäller att kunna uttrycka sin 

identitet. 

De respondenter som i högre grad var öppna med sin identitet i ursprungslandet har beskrivit 

färre problematiska erfarenheter av att uttrycka sin identitet i asylprocessen än de som varit 

mindre eller inte alls öppna i ursprungslandet. De respondenter som så gott som helt dolde sin 

identitet i ursprungslandet är också de som beskrivit fler svårigheter med att uttrycka sin 

identitet både i asylprocessen och i övriga svenska samhället. En av dessa beskriver att då hen 

levt med att dölja sin identitet under lång tid har det varit svårt att skapa en trygghet i att 

uttrycka den mer öppet. 

“…it’s not like European people when they say they are in a closet […] no, in other 

countries you really have to, you really have to act in a way so people don’t find out who 

you are and when you come to a European country you are in freedom, you are but you 

still don’t feel safe to explore yourself.” (Kim) 

I citatet beskriver respondenten att hen anser det vara en skillnad mellan att dölja sin identitet 

i Europa och vissa länder utanför Europa. Hen menar att man i vissa andra länder där hbt-

personer inte är accepterade behöver dölja sin identitet i högre utsträckning än vad europeiska 

hbt-personer som döljer sin identitet behöver. Respondenten förklarar också att den dolda 

identitet hen levt med har gjort det svårt för hen att ändra sig och uttrycka den i Sverige. 

Av de respondenter som berättar att de i sina ursprungsländer dolde sin identitet i samhället 

beskriver en respondent att hen varken vågade uttrycka sin identitet i kontakten med 

Migrationsverket eller i det svenska samhället. Hen beskriver en rädsla för hur sådana uttryck 

skulle bemötas. Den andra respondenten beskriver att hen inte var rädd för att uttrycka sin 

identitet i kontakten med Migrationsverket, känslan respondenten beskriver var snarare 
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nervositet och oro inför vad som skulle ske om familjen fick reda på att hen sökt asyl i 

Sverige på grund av sin identitet. Däremot berättar hen att det varit svårt att våga uttrycka sin 

identitet i övriga svenska samhället och att hen ofta ”spelat” en annan identitet för att skydda 

sig själv. Respondenten berättar att det tagit lång tid innan hen känt sig trygg i att uttrycka sin 

verkliga identitet inför nya människor.  

De respondenter som till viss del varit öppna med sin identitet i ursprungslandet beskriver att 

de var öppna både i kontakten med Migrationsverket och i samhället i Sverige under 

asylprocessen. En av respondenterna beskriver att hen var öppen med sin identitet under 

asylprocessen men menar att detta inte var helt oproblematiskt då det innebar känslor av 

rädsla och stress över huruvida hens asylansökan skulle beviljas eller avslås: 

“I was really scared. Because I didn’t know what is going to happen to me now. And I 

went into a depression and… ‘cause I know of some… I’ve read and heard from RFSL 

that there are people who wait for their application process for almost two years and they 

got rejected. And so I worried that it is gonna happen to me.” (Mika) 

Respondenten beskriver att berättelser om andra asylsökande hbt-personer som fått tillbringa 

lång tid i asylprocessen och sedan fått ett avslagsbeslut skrämde hen och bidrog till en 

depression. En annan av respondenterna som till viss del var öppen med sin identitet i 

ursprungslandet beskriver att hen inte upplevde det som problematiskt att uttrycka sin 

identitet i kontakten med Migrationsverket eller i svenska samhället. Respondenten berättar 

att hen genom sitt engagemang i hbt-organisationer i ursprungslandet även fått kontakt med 

svenska hbt-organisationer. Hen visste att hbt-personer i hög grad accepteras i det svenska 

samhället och även att man kan söka asyl i Sverige på grund av att man är hbt-person. 

Gemensamt för våra respondenter är att alla haft kontakt med svenska hbt-organisationer 

antingen redan under asylprocessen eller först efter att de fått uppehållstillstånd. De två 

respondenter som till viss del varit öppna med sin identitet i ursprungslandet berättar att de 

varit aktiva i hbt-organisationer där och hade genom dessa även kontakt med svenska hbt-

organisationer redan innan de kom till Sverige. Denna kontakt bidrog till att respondenterna 

kunde träffa andra hbt-personer. De respondenter som dolde sin identitet i ursprungslandet 

hade inte heller någon kontakt med hbt-organisationer varken i ursprungslandet eller i Sverige 

till en början. Dessa respondenter berättar att kontakten med svenska organisationer uppstod 

först senare och har på olika sätt också blivit betydelsefulla för deras möjlighet att träffa andra 
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hbt-personer. Detta har också bidragit till att de vågat bli mer öppna med sin identitet i 

svenska samhället än vad de tidigare varit. En respondent berättar att efter att ha kommit i 

kontakt med en hbt-person via internet som var öppen med sin identitet i Sverige blev hen 

involverad i olika typer av hbt-aktiviteter. Där kunde respondenten iaktta hur andra personer i 

trygghet levde öppet med sin identitet vilket hen menar påverkade hen till att själv våga bli 

mer öppen. Några respondenter menar att den bristande informationen från Migrationsverket 

om svenska hbt-organisationer inte räckte för att de i ett tidigt skede skulle våga ta kontakt 

med dessa organisationer. De menar att en mer utförlig information och även hjälp till att 

träffa andra hbt-personer skulle kunnat underlätta för dem för att våga söka sig till 

organisationer. 
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6 Analys 

I detta kapitel analyserar vi resultatet av studien utifrån de socialpsykologiska begrepp vi valt 

som utgångspunkt för vår undersökning samt utifrån den tidigare forskning vi tagit del av. 

Detta för att skapa mening i och öka förståelsen för de erfarenheter asylsökande hbt-personer 

har vad gäller att uttrycka sin sexuella identitet eller könsidentitet i ursprungslandet och 

asylprocessen. 

6.1 Upplevelser av en avvikande identitet 

Hbt-personer som lever i länder där deras identitet inte stämmer överens med de rådande 

normerna i samhället riskerar att stämplas som avvikare. Identiteten stämmer exempelvis inte 

alltid överens med landets lagstiftning för vad som är accepterat och/eller samhällets generella 

syn på denna identitet. Enligt stämplingsteorin kan en person uppleva sig som avvikare i en 

social process i och med att identiteten synliggörs och där omgivningens ögon möter personen 

med en avvikande blick. Personen ser inte sig själv som avvikare förrän den i interaktion med 

andra avslöjar identiteten och i omgivningens ögon stämplas som en person som inte följer ett 

förväntat beteende (Johansson & Lalander, 2010: 112-116). I denna studie beskriver flera hbt-

personer att de känt sig annorlunda jämfört med andra och att detta började redan då de som 

unga blev medvetna om sin identitet. En stämpling har skett när de i interaktion med andra 

blir betraktade som avvikare då de inte delar samma intressen som de förväntas göra i och 

med en viss könstillhörighet. Utifrån stämplingsteorin kan vi se att hbt-personerna i sina 

ursprungsländer i flera situationer upplevt sig vara stigmatiserade, deras identitet har inte varit 

socialt accepterad i samhället. Det stigma de burit på i ursprungslandet har varit en sexuell 

identitet eller könsidentitet som avviker från normen och de har därför riskerat att 

diskrimineras av de som har vetskapen om denna identitet. Det stigma som de burit på i 

ursprungslandet är dock något som i sig inte är synligt utan blir först ett stigma när 

omgivningen vet om det (Goffman, 1963: 11, 92, 94, 98). Hbt-personerna i vår studie har i 

olika grad blivit föremål för diskriminering och utanförskap beroende på i vilken utsträckning 

omgivningen vetat om att personerna burit på detta stigma.  
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6.2 Tidigare konsekvensers påverkan på fortsatt beteende 

Vid tillfällen då hbt-personernas omgivning på olika sätt fått reda på deras identitet har de i 

huvudsak bemötts av negativa reaktioner i form av exempelvis avvisning, diskriminering och 

misshandel. De har även hört och sett andra hbt-personer i sitt ursprungsland som har 

diskriminerats på olika sätt och även dödats på grund av sin identitet. Hbt-personerna har på 

grund av detta känt sig tvungna till att på olika sätt och i olika situationer dölja sin identitet 

för att inte riskera sådana reaktioner från omgivningen. Angelöw och Jonsson (2000) förklarar 

att social inlärningsteori ser på hur människors beteende styrs av tidigare erfarenheter av 

reaktioner på detta beteende och kan därför hjälpa oss till en djupare förståelse för varför hbt-

personerna inte alltid varit öppna med sin identitet i ursprungslandet. Teorin beskriver att 

människor undviker beteenden som tidigare fått olika typer av bestraffningar som 

konsekvenser från omgivningen, medan beteenden som belönats framhävs. Genom att se på 

de konsekvenser som uppkommer från en persons eget beteende (direkt inlärning) eller 

andras beteenden (modellinlärning) väljer vi i fortsättningen de beteenden som blivit belönade 

av omgivningen och därmed är lämpliga och accepterade (Angelöw & Jonsson, 2000: 46-48). 

Hbt-personerna i vår studie har i ursprungslandet bemötts av olika bestraffningar i och med att 

deras identitet frivilligt eller ofrivilligt uppdagats. De negativa reaktioner de mött kan enligt 

social inlärningsteori förklara att hbt-personerna i fortsättningen döljer sin identitet för att 

undvika dessa bestraffningar. Hbt-personerna har även upplevt dessa negativa reaktioner från 

omgivningen i och med att de sett och hört hur andra hbt-personer behandlats. De 

konsekvenser som uppstått från deras egna eller andra hbt-personers beteende kan således 

gjort att de dolt sin identitet i ursprungslandet. Social inlärningsteori kan dock inte förklara 

varför en del hbt-personer ändå varit öppna till viss del i samhället trots flera negativa 

reaktioner från omgivningen.  

I vissa situationer har några hbt-personer kunnat vara öppna med att uttrycka sin identitet och 

detta har bland annat varit i situationer med andra hbt-personer som de träffat genom 

exempelvis organisationer i deras ursprungsländer. Att de i dessa sammanhang varit öppna 

med sin identitet kan genom social inlärningsteori förklaras med att de lärt sig att beteendet 

inte bestraffas i dessa situationer. Dock fanns alltid en risk att personer utanför organisationen 

skulle få vetskap om personernas identitet vilket skulle kunna leda till negativa reaktioner. I 

interaktion med andra hbt-personer genom organisationer upplevde hbt-personerna sig inte 
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stämplade som avvikare till skillnad från i övriga samhället, något som kritiker menar att 

stämplingsteorin inte kan förklara. Stämplingen behöver enligt kritikerna inte vara total och 

gälla i alla miljöer utan kan se olika ut beroende på hur omgivningen betraktar hbt-personerna 

(Johansson & Lalander 2010: 116).  

6.3 Uppträdandets betydelse för omgivningens reaktioner 

En del hbt-personer förklarar att de inlett oönskade relationer i ursprungsland på uppmaning 

av familjen, detta kan sägas ha varit en strategi för att ingen ska misstänka eller offentliggöra 

att personen har en identitet som inte accepteras av omgivningen. Detta kan förstås utifrån 

begreppet självpresentation som handlar om att människor uppträder på ett kontrollerat sätt i 

interaktion med andra för att framställa sin identitet på ett sätt som omgivningen validerar 

(Hogg & Vaughan, 2008: 139). Goffman (1959) förklarar att individer kan behöva uppträda 

på ett oriktigt sätt, antingen på grund av eget intresse eller samhälleliga intressen. Han 

benämner dessa personer som av olika skäl presenterar en oärlig identitet som cyniska 

uppträdare om de inte tror på sitt eget uppträdande och på sin omgivnings föreställningar om 

denna. Motsatsen är ärliga uppträdare. Självpresentationen påverkar hur andra människor 

reagerar (Goffman 1959: 13, 28-29). Hbt-personerna kan utifrån detta förstås då de av eget 

intresse (för att skydda sig) och av samhälleliga intressen (familjens och samhällets normer) 

presenterat sig själv genom att ha gett uttryck för en identitet som de egentligen inte 

identifierat sig med. Genom oönskade relationer har de kunnat hålla sin identitet dold och 

därmed undvikit negativa reaktioner från familjen och samhället. Önskade relationer har varit 

svåra för hbt-personerna att ha i ursprungslandet. De som ändå hade en önskad relation under 

en tid i ursprungslandet kunde inte presentera denna i interaktion med samhället, utan fick 

vara dold med relationen på grund av de negativa konsekvenser som kunnat uppstå om den 

synliggjordes. 

6.4 Att ändra ett inlärt beteende 

Denna studie visar att hbt-personerna i kontakten med Migrationsverket upplevt olika 

svårigheter i att berätta om sin identitet, dessa svårigheter har handlat om rädsla, nervositet 

eller otrygghet. Enligt social inlärningsteori kan hbt-personernas svårigheter att uttrycka sin 

identitet förklaras genom att det är ett beteende som vanligtvis bemötts av negativa reaktioner 

i ursprungslandet. Dessa personer kan även ha fått se hur andra hbt-personer blivit utsatta för 
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negativa reaktioner vilket också kan bidra till att de undviker att uttrycka sin identitet öppet. 

Då dessa personer ofta bär med sig ett sådant inlärt beteende in i asylprocessen och då det 

enligt social inlärningsteori är svårt att förändra sådant beteende kan kontakten med 

Migrationsverket te sig problematiskt. Det kan på olika sätt vara svårt och obehagligt för 

dessa personer att uttrycka sin identitet i kontakten med myndighetspersoner då de sedan 

länge lärt sig beteendet att dölja denna identitet (Angelöw & Jonsson, 2000: 46-48). Denna 

problematik visar sig också i den tidigare forskning vi tagit del av. Heller (2009) använder 

begreppen covering och reverse-covering för att belysa att asylsökande hbt-personer ofta 

behöver dölja sin identitet i ursprungslandet men att de i asylprocessen behöver göra precis 

tvärtom; öppet uttrycka sin identitet. Den tidigare forskningen visar på att detta kan vara 

problematiskt för dessa personer då de ofta är vana vid att helt behöva dölja sin identitet och 

har därför svårt att leva upp till de förväntningar som ställs på dem från myndigheternas sida 

vad gäller att uttrycka sin identitet (Heller, 2009: 294-306). Johansson och Lalander (2010) 

skriver att om en person konstant möter situationer då han eller hon uppfattas som avvikare 

kan detta resultera i att personens självuppfattning påverkas (Johansson & Lalander, 2010: 

116). Detta förklaras även i den tidigare forskningen där Berg och Millbank (2009) beskriver 

att diskriminering och stigmatisering i ursprungslandet kan ha gjort att den asylsökande hbt-

personen internaliserat skamkänslor och traumatiserats. Författaren menar att detta kan 

försvåra personens möjligheter att berätta öppet om sin identitet i asylprocessen (Berg & 

Millbank, 2009: 198). I vår studie finns dock ett undantag där en hbt-person inte haft några 

upplevelser av rädsla eller otrygghet inför att uttrycka sin identitet i asylprocessen. Detta 

menar vi motsäger ovanstående analys utifrån teoretiska begrepp och tidigare forskning att det 

på grund av tidigare negativa erfarenheter skulle vara förknippat med svårigheter att uttrycka 

sin identitet i asylprocessen. Vår tanke utifrån detta är att det kan vara många individuella 

faktorer som kan ha påverkat hbt-personernas känslor inför att uttrycka sin identitet i 

asylprocessen. Detta menar vi belyser de komplexa förhållanden som ligger bakom hur en 

person upplever att uttrycka sin identitet. 

6.5 Att förstå spelets regler 

Svårigheten med att uttrycka sin identitet under asylprocessen kan även förklaras utifrån 

begreppet ombytlighet som beskriver hur människor agerar i övergången mellan olika 

situationer och miljöer. Om en hbt-person i ursprungslandet lärt sig att leva dold med sin 
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identitet kan denna person stöta på svårigheter i kontakten med Migrationsverket. Detta 

eftersom det inte alltid är tydligt för en asylsökande hbt-person vilka förväntningar 

Migrationsverket har och det kan då bli en så kallad kritisk miljö. I en sådan miljö saknar 

personen kunskap eller kännedom om hur personen förväntas agera och vad för reaktioner 

som kan komma att uppstå. I denna situation kan personen således uppleva svårigheter i att 

uttrycka sin identitet. Hbt-personer som inte upplever dessa svårigheter kan i motsats till detta 

inges en känsla för spelet där de vet vad som förväntas av dem och känner en trygghet och 

säkerhet i att uttrycka sin identitet (Johansson & Lalander, 2010: 92-94). 

6.6 Att leva upp till handläggarens föreställningar 

Enligt vad denna studie visar kan asylsökande hbt-personer uppleva olika stora förväntningar 

på bevisföring för att styrka sin identitet från Migrationsverkets sida. Denna bevisföring kan 

handla om dokument från ursprungslandet som kan påvisa att personen riskerar förföljelse 

eller diskriminering på grund av sin identitet. Den kan emellertid även handla om hur hbt-

personen presenterar sig själv och sitt behov av skydd. Detta uppträdande kan förklaras 

utifrån begreppet självpresentation vilket avser det sätt som personen framställer sig själv för 

att påverka omgivningens bild av sig (Hogg & Vaughan, 2008: 139). I den tidigare forskning 

vi tagit del av förklaras de problem som uppstår då asylsökande hbt-personer ska använda sin 

egen berättelse för att styrka sin identitet och behovet av skydd. Denna berättelse bedöms ofta 

utifrån västerländska stereotypa uppfattningar om kön eller sexuell läggning. Hbt-personer 

som länge levt dolda i sitt ursprungsland kan då uppleva svårigheter att motsvara dessa 

förväntningar (Berg & Millbank, 2009: 195-217; O’leary, 2008: 87-95). Även den studie som 

granskat handläggningen hos Migrationsverket belyser den problematik som finns i att 

bedömningen av en asylsökande hbt-persons identitet bygger på den enskilda handläggarens 

subjektiva uppfattning om kön eller sexuell läggning (Wolf-Watz, Törner & Borg, 2010: 3-4). 

Detta kan förklara de skillnader vi i vår studie fått till oss av hbt-personer vad gäller de 

upplevelser personerna haft av att bli betrodda i asylprocessen. I vår studie har vi kunnat se att 

de hbt-personer som upplevt att kontakten med Migrationsverket varit en kritisk miljö också 

upplevt det som svårt att uttrycka sin identitet på ett sätt som motsvarar förväntningarna. 
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6.7 Att känna trygghet i att uttrycka sin identitet i Sverige 

I denna studie har det framgått att hbt-personer som sökt asyl i Sverige på grund av kön eller 

sexuell läggning har flytt från sitt ursprungsland för att få möjlighet att uttrycka sin identitet 

och att inte behöva leva dold i rädsla för förföljelse av olika slag. Dessa personer har under 

lång tid agerat genom att dölja sin identitet i samhället i olika hög grad, enligt social 

inlärningsteori kan vi förstå att ett sådant beteende kan fortgå även då de befinner sig i det 

svenska samhället (Angelöw & Jonsson, 2000: 46-48). I vår studie har flera personer uttryckt 

svårigheter i att uttrycka sin identitet även i Sverige trots att de inte upplevt diskriminering 

eller trakasserier här. De uttrycker en bestående rädsla för omgivningens reaktioner även i det 

svenska samhället, något som styr deras sätt att framhäva sig själva. De hbt-personer som 

uttryckt en större trygghet i att uttrycka sin identitet i det svenska samhället är också de som i 

ett tidigt skede kommit i kontakt med hbt-organisationer i Sverige. Även det att dessa 

personer vågat bli mer öppna kan, enligt social inlärningsteori, bland annat förklaras med att 

de genom modellinlärning kunnat iaktta hur andra hbt-personer agerat och de positiva 

reaktioner dessa mött i det svenska samhället. Vi kan även se att de hbt-personer som till en 

början inte känt sig trygga i att uttrycka sin identitet i Sverige på samma sätt blivit mer trygga 

i detta efter att ha kommit i kontakt med hbt-organisationer och deras aktiviteter. I vår studie 

kan vi se att hbt-personernas självpresentation påverkas av i vilken grad de känner sig trygga 

med att uttrycka sin identitet. Detta är något som tar tid att förändra och det finns de hbt-

personer som även efter en längre tid i Sverige ibland agerar på ett sätt som uttrycker en 

annan identitet än deras verkliga, just för att undvika negativa reaktioner från omgivningen. 

Studien visar att de hbt-personer som varit aktiva inom hbt-organisationer i ursprungslandet 

har kunnat uppleva känslor av gemenskap och trygghet i dessa. Mot bakgrund av 

stämplingsteorin kan vi förstå detta då en hbt-person som i övriga samhället stämplats som 

avvikare, på grund av att denne har en identitet som bryter mot de rådande normerna, kan 

finna ett sammanhang i en organisation som arbetar för hbt-personers rättigheter där personen 

upplever sig som ”normal”. Detta då sådana organisationer oftast består och bedrivs av hbt-

personerna själva (Johansson & Lalander, 2010: 112-114, 116). Om en hbt-person i 

ursprungslandet sett dessa organisationer som ett sammanhang där denne kunnat vara sig själv 

kan dessa erfarenheter medföra att personen vill vidmakthålla ett visst beteende. Enligt social 

inlärningsteori kan detta förstås som att om personer upplevt positiva konsekvenser av att 
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engagera sig i hbt-organisationer i ursprungslandet tenderar de att söka sig till sådana 

organisationer även i Sverige. Emellertid kan vi i vår studie även se att vissa hbt-personer som 

engagerat sig i organisationer i ursprungslandet upplevt trakasserier och förföljelse på grund 

av detta arbete varpå man kan ställa frågan varför de ändå sökte sig till hbt-organisationer i 

Sverige. Svaret menar vi kan vara att enstaka negativa reaktioner på ett visst beteende inte 

behöver hämma detta beteende i framtiden. De positiva konsekvenser som hbt-personer 

upplevt i organisationerna kan därför anses ha övervägt de negativa vilket kan ha bidragit till 

att de åter sökt sig till sådana organisationer i Sverige. 
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7 Avslutande diskussion 

Syftet med denna studie har varit att belysa de erfarenheter hbt-personer som sökt asyl i 

Sverige på grund av kön eller sexuell läggning har från ursprungslandet och asylprocessen 

vad gäller att uttrycka sin sexuella identitet eller könsidentitet. Studien visar att de 

asylsökande hbt-personerna i ursprungslandet mötts av negativa reaktioner från omgivningen 

då de uttryckt sin identitet eller då den uppdagats ofrivilligt. Dessa personer har därför känt 

sig tvungna till att i olika hög grad dölja sin identitet i ursprungslandet för att inte riskera 

förföljelse och/eller att bli avvisad av familjen. Några av respondenterna har dock kunnat vara 

öppna i vissa situationer, bland annat då de engagerat sig i hbt-organisationer. Under 

asylprocessen har hbt-personerna haft olika erfarenheter av att uttrycka sin sexuella identitet 

eller könsidentitet. Medan några känt sig mer eller mindre trygga med att uttrycka sig i 

Sverige, har andra upplevt detta som svårt. Vi kan i studien se att de som i högre grad levde 

dolt i ursprungslandet också upplevt det som mer problematiskt att uttrycka sig under 

asylprocessen, både i kontakten med Migrationsverket och i det svenska samhället under 

denna period. Detta kan förstås då de lärt in ett beteende att dölja sin identitet som inte är helt 

oproblematiskt att ändra på. Vi har sett att kontakten med hbt-organisationer har varit 

betydelsefull för personernas utveckling mot en känsla av trygghet i att uttrycka sin sexuella 

identitet eller könsidentitet. 

Vi anser att denna studie kan bidra till ett bättre bemötande och stöd genom en ökad 

medvetenhet om de svårigheter dessa personer kan möta i asylprocessen, svårigheter som ofta 

grundar sig i tidigare erfarenheter från ursprungslandet. Till skillnad från den tidigare 

forskning vi tagit del av, som i hög grad grundar sig på uppgifter från antingen 

yrkesverksamma inom området eller beslutsdokument, valde vi att istället lyfta fram de 

asylsökande hbt-personernas egna erfarenheter. Vi kan i likhet med tidigare forskning dra 

slutsatsen att de erfarenheter asylsökande hbt-personer bär med sig från ursprungslandet vad 

gäller att uttrycka sin identitet gör det svårt för dem att uttrycka sig i asylprocessen. Den stora 

skillnaden mellan tidigare forskning och vår studie kan sägas vara att vi inte har 

myndighetspersonernas föreställningar i fokus. Vi koncentrerar oss snarare på de upplevelser 

de asylsökande hbt-personerna har av att uttrycka sig inför dessa myndighetspersoner och i 

samhället i övrigt. Den tidigare forskningen syftar ofta till att medvetandegöra för 

myndighetspersoner vilken påverkan deras egna föreställningar kan ha i bedömningen av 
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asylärendet. Vi anser att vår studie till skillnad från detta ger viktig kunskap om de 

erfarenheter asylsökande hbt-personer kan bära med sig och hur dessa påverkar deras 

upplevelser av att uttrycka sin identitet i asylprocessen och i övriga svenska samhället.  

Vi har under studien reflekterat kring vad våra respondenter upplevt har legat till grund för att 

de beviljats uppehållstillstånd i Sverige, detta har i flera fall handlat om att ett aktivt 

deltagande i hbt-organisationer kan ha bidragit till ett positivt beslut. Att komma i kontakt 

med andra hbt-personer genom organisationer har i vår studie också visat sig hjälpa flera hbt-

personer till att känna sig trygga med att uttrycka sin identitet i samhället. Vi menar att 

socionomer och andra yrkesverksamma på Migrationsverket bör hjälpa hbt-personer i att 

komma i kontakt med dessa organisationer då det visat sig att det kan finnas en otrygghet i att 

göra detta på egen hand. Vi menar dock att de asylsökande hbt-personerna inte ska behöva 

delta för att öka sina chanser till att få sin asylansökan beviljad. Det är troligen individuellt 

huruvida dessa personer vill engagera sig i sådana organisationer samt att det kan ta olika lång 

tid innan personerna känner sig redo för detta efter att ha anlänt till Sverige. Vi menar att 

asylsökande hbt-personer inte ska känna sig tvungna att uttrycka sin identitet på ett sätt som 

de eventuellt inte känner sig bekväma med för att öka sina chanser till ett positivt beslut. 

Det är enligt oss relevant att i detta avslutande kapitel diskutera kring vilka konsekvenser de 

metodologiska valen kan ha haft för resultatet av studien, vi kommer här lyfta 

urvalsförfarandet som en viktig aspekt att belysa. Vi gjorde vårt urval bland annat i beaktande 

av etiska riktlinjer för att så långt som möjligt undvika att våra intervjupersoner upplevde en 

beroendeställning eller riskerade att lida men på annat sätt. Därför valde vi att studera hbt-

personer som beviljats uppehållstillstånd på grund av kön eller sexuell läggning. Vi är dock 

medvetna om att detta urval kunnat medföra konsekvenser för studiens resultat. Dels är det 

tänkbart att intervjuer med personer som fått ett avslag med efterföljande utvisningsbeslut 

skulle visat på andra erfarenheter från ursprungslandet och asylprocessen, studiens resultat 

skulle således kunnat se annorlunda ut om dessa personer fått komma till tals. Dels skulle 

studien kunna visat på andra aspekter om vi genomfört intervjuer med personer som befinner 

sig i asylprocessen just nu och som kanske har en mer färsk bild av sina upplevelser och 

känslor av att uttrycka sin identitet både i asylprocessen och i ursprungslandet. En tanke vi har 

är att då våra respondenter fått sin asylansökan beviljad kan berättelserna om deras 

erfarenheter färgas av den positiva utgången. 
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7.1 Förslag till fortsatt forskning 

Som vi tidigare nämnt finns det inte mycket forskning kring området asylsökande hbt-

personer, därför vill vi ta tillfället i akt och uppmana till att fler studier om detta bör göras. Vi 

presenterar nedan några reflektioner kring utgångspunkter för vidare forskning. 

I denna studie har vi kunnat utläsa att hbt-organisationer varit en viktig faktor i hbt-personers 

steg mot att våga uttrycka sin sexuella identitet eller könsidentitet mer öppet både i 

asylprocessen och i övriga svenska samhället. Mot bakgrund av denna insikt ser vi gärna att 

fördjupande forskning görs kring hur man i ett tidigt skede kan skapa en kontakt mellan de 

asylsökande hbt-personerna och organisationer som arbetar för dessa personers rättigheter. Vi 

menar att mer ingående forskning om hur denna kontakt kan bidra till att skapa trygghet för 

dessa personer i det svenska samhället skulle vara intressant. En annan intressant 

utgångspunkt för vidare forskning skulle vara att studera de asylsökande hbt-personernas 

boendesituation i Sverige under asylprocessen. Vi har i denna studie kunnat se att hbt-

personerna av flera anledningar valt att tacka nej till de boenden som Migrationsverket 

erbjuder dem. Den främsta orsaken till detta har uttryckts vara rädsla för att bo tillsammans 

med okända människor som på grund av sin kulturella eller religiösa bakgrund eventuellt kan 

ha en negativ inställning till hbt-personernas identitet. Vi menar att de asylsökande hbt-

personerna i kontakten med Migrationsverket behöver uttrycka sin identitet för att kunna ge 

ett underlag till sitt behov av skydd. Om de samtidigt bor under förhållanden där de upplever 

rädsla för negativa reaktioner menar vi att det under asylprocessen kan uppstå en pendling 

mellan att behöva vara öppen med sin identitet och att behöva dölja densamma. Vi anser att 

en intressant fråga att belysa skulle vara hur denna problematik kan påverka deras utveckling 

mot att våga bli mer trygga i att uttrycka sin identitet i Sverige. 

Detta är endast några förslag på infallsvinklar för vidare forskning men vi hoppas att vår 

studie ska utgöra en inspirationskälla till att lyfta även andra intressanta aspekter för att utöka 

kunskapen om situationen för asylsökande hbt-personer. 
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Bilaga 1 - Information till respondenterna 
Hi (X)! 

Our name is Cecilia Magnusson and Frida Samuelsson and we study social work at the 
Linnaeus University in Kalmar. We have studied for almost three years now and it’s time for 
us to do a scientific study for our exam. We are both very interested in questions about 
asylum-seekers and we got the idea about this subject for our study from reading an article 
about a man who came to seek asylum in Sweden because of fear of persecution in his 
country of origin because of his sexual orientation. 

We got your mail address from (X) and (X) on RFSL Stockholm and we would be very 
grateful if you want to share your experiences with us in an interview. You will be totally 
anonymous in the presentation of our study. You can also be anonymous in the contact with 
us if you want to, you only tell us what you want to tell us. We wont publish neither name, 
age nor country of origin in the presentation. We will do interviews with about 4-5 persons. 
These people will all get one copy of the study when we are finished (hopefully) this summer. 

The purpose of our study is to increase the understanding of the experiences of people who 
come to Sweden to seek asylum because of their sexual identity or gender identity. We hope 
that this knowledge will contribute to better understanding and treatment when social workers 
and immigration workers meet hbt asylum seekers. 

We want to explore the possibilities, difficulties and demands that these people have 
experienced when it comes to expressing their sexual identity or gender identity both in their 
country of origin and in the asylum process in Sweden. 

You can chose between doing the interview in two ways: 
1. A chat over the internet (msn messenger or skype chat) or: 
2. A personal interview face to face when we come and meet you at a place where you feel 
comfortable. 

When doing personal interviews there are a scientific demand that the interview should be 
recorded (only the voices) so the researcher can go back to the material and remember what 
was said. Also, the quality of the study is more trustworthy if it is based on material that is 
recorded.  

After you've read this information, we now wonder if you are willing to let us interview 
you? Do you want to be interviewed over internet or do you want us to come to (X)? 
We unfortunately have limited time for this study so we would appreciate if we can do the 
interview as soon as possible if you agree to be a part of our study. 

Best regards 

/Cecilia & Frida 
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Bilaga 2 - Intervjuguide 
Inledande information till respondenten: 

• We will not write your name, age or country of origin in the report. Only the two of us 
will know who you are. 

• We will ask you many questions but you don’t have to answer all of them if you don’t 
want to. It’s up to you how much you want to tell us. 

• As we already told you, we are going to record the interview for quality reasons. Is 
that okay with you? 

Inledande frågor 
• How old are you? 
• For how long have you been in Sweden? 
• What do you do now? Study? Work? Something else? 
• How long time ago did you get your asylum application granted? 
• How would you define your sexual orientation? 
• (How would you define your gender?) 
• What is your country of origin? 

Bakgrundsfrågor 
• Did you grow up with your family? 
• Do you have any siblings? 
• Can you describe your family? 
• Tell us about your home village. 
• Did you go to school as a child? 
• Do you remember when you got sure about you sexual orientation/gender? 
• Can you describe your feelings when you became sure about your …? 
• Could you tell anybody about this? Family? Friends? 

o Yes: How did they react? 
o No: How come that you couldn’t? What did you think would happen if you 

did? 
• Did you have any other friends or family members that were …? 
• How would you describe the situation for… in…? 
• Do you know if there were any legislation about… in…? 

o Yes: Punishment/sanctions? 
• Can your tell us about your own experiences from… when it comes to discrimination 

or other types of bad treatment because of your…? 
o How did that feel? 

• Do you know if there are any organisation in… that works for…s rights? 
o Did you have any contact with it? 

• Could you be open with your sexuality in the society in…? 
o Where could you be open/ closed? 
o Did you have to act heterosexual in some situations?  

• Did you have any heterosexual or homosexual relationships in…? 
o Yes: Can you describe the possibilities and difficulties to be open with your 

relationships? Could you for example hold hands? 
o No: What do you think is the reasons for not having any relationship? 
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• When did you decide to leave…? 
• Did you know what country you wanted to go to? 
• Did you have any contact with anybody in Sweden? 
• Can you tell us what you knew about seeking asylum in Sweden because of sexual 

orientation/gender? 
• Did you know anything about the situation for… in Sweden? 

Asylprocessfrågor 
• When you came to Sweden, what were the first things you did? What did you feel at 

that time? 
• Did you establish any contact with RFSL? When? How? 
• Did you feel comfortable with expressing your sexual/gender identity when you first 

came to Sweden? In what way? 
• Can you tell us about the first time you came to the immigration office in Sweden?  
• On which grounds did you seek asylum in Sweden the first time you gave them your 

application? 
• What is your experience of the first interview with the immigration worker? Who was 

there? 
• Did you tell them about your sexuality/gender, and when? 

o How did you feel about telling them about your sexuality/gender? 
o What were the different reasons for telling them? 

• Do you remember what their reactions were when you told them about your 
sexuality/gender? 

• Can you tell us about the asylum process that you went through? What feelings do you 
associate with this time? 

• Did you get help from RFSL? 
• What kind of questions did the immigration worker ask you about your 

sexuality/gender? Former partners? Sexual practices? Contact with organisations? 
• Did you experience any difficulties when answering these questions? 
• Did you experience any expectations from the immigration office that you felt you had 

to live up to? 
• Have your ever experienced or felt any discrimination or harassments because of you 

sexuality/gender in Sweden? How? 

Avslutande frågor 
• How do you feel now that you have got your application granted? 
• What is your future plans? 
• Do you think that you will go back to…? 

 


