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The aim of this study was to examine normative conceptions based on sexuality, gender and 

western context in the Swedish migration office’s (Migrationsverket) documents concerning 

LGBT asylum seekers. The study is conducted by a norm-critical approach and intersectional 

perspectives. The study consists of a discourse analysis based on Judith Butler’s theory about 

the heterosexual matrix and performativity, as well as Stuart Hall’s theory about the West and 

the Rest. Our data consists of policy documents regarding LGBT asylum administration. 

When analysing the documents, we found that they are based on heteronormative assumptions 

and western perspectives. Besides being based on heteronormative assumptions and western 

perspectives, we found that the documents occasionally contains of a series of contradictive 

aspects on LGBT related asylum cases.    
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1. Inledning 

I följande avsnitt ges en introduktion till uppsatsens ämnesområde. Under rubriken 

problemformulering ämnar vi också redogöra för ämnets relevans för socialt arbete. Problem-

formuleringen sammanfattas därefter i ett syfte som i sin tur leder till den frågeställning som 

presenteras. För att guida läsaren ger vi vidare en kort presentation av gällande lagstiftning på 

området asylrätt.     

 

1.1 Problemformulering 

Samkönade sexuella handlingar är kriminaliserade i 76 av världens länder, varav straffbart 

med döden i 7 av dessa länder (Iran, norra Nigeria, Mauretanien, Saudiarabien, södra 

Somalia, Sudan och Yemen). Dock är det i vissa av dessa 76 länder endast män som kan 

straffas för samkönade sexuella aktiviteter, då lagstiftningen inte omnämner lesbiska sexuella 

handlingar eller relationer. I somliga länder uttrycker lagstiftningen inte explicit att 

samkönade sexuella handlingar är straffbara, utan dömer i dessa fall homo- och bisexuella för 

“onaturligt” eller “oanständigt” beteende. Antalet HBT-relaterade (homo-, bi- och trans-

personer) asylansökningar inom EU uppskattas vara 10 000 per år.  Inom Sverige uppskattas 

antalet asylsökande HBT-flyktingar till 300 per år av svenska asylmyndigheter (Jansen & 

Spijkerboer 2011). Enligt Utredningen om förföljelse på grund av kön eller sexuell läggning 

(SOU 2004:31) är det dock få personer som åberopar sexuell läggning som asylskäl. Detta 

kan enligt utredningen bero på att homo- och bisexuella asylsökande i första hand åberopar 

andra asylskäl.  

 

Det är tio år sedan sexuell läggning lades till som flyktinggrund i Utlänningslagen (Prop 

2005/06:6). Den nuvarande lagstiftningen samt Migrationsverkets tillämpning av lagen 

kritiseras av RFSL (Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras 

rättigheter). RFSL menar att det krävs en granskning av lagstiftningen för att den ska bli både 

tydligare och rimligare, samt efterfrågar en ökad kunskap bland såväl handläggare som övriga 

inblandade aktörer för att asylprövningen ska bli mer rättssäker och lättare att tillämpa (RFSL 

2015). 

 

Många asylsökande upplever svårigheter med att “bevisa” sin sexuella läggning. Ett utbrett 

fenomen bland asylsökande HBT-personer i Storbritannien är att dokumentera sig själva 
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under en sexakt för att på detta sätt kunna bevisa sin sexualitet (Lewis 2014). Trovärdigheten i 

den asylsökandes berättelse bedöms av den enskilde beslutsfattaren och kan därför vara 

godtycklig eller variera från fall till fall. Bedömningarna bygger i många fall på stereotypa 

bilder av homosexuella (Heller 2009). Ett exempel på stereotypiseringen av homosexuella är 

Lord Rodgers uttalande i Storbritanniens högsta domstol:  

 

Just as male heterosexuals are free to enjoy themselves playing rugby, drinking beer and 

talking about girls with their mates, so male homosexuals are to be free to enjoy themselves 

going to Kylie concerts, drinking exotically coloured cocktails and talking about boys with 

their straight female mates. (Heller 2009 ss. 344-345). 

 

 

Resultat från tidigare forskning i en internationell kontext visar på en heteronormativ 

asylhandläggning och tillämpning av lagen. Tidigare forskning framhåller även den bristande 

medvetenhet om HBT-migration som existerar inom fältet för socialt arbete (Heller 2009). I 

svensk kontext saknas forskning på området. Denna diskursanalys av Migrationsverkets 

bedömningsunderlag i asylärenden som rör sexuell läggning, samt av förarbeten till 

nuvarande lagstiftning, tar sin utgångspunkt i denna kunskapslucka. Med denna ansats 

kommer vår uppsats att fokusera på de bakomliggande normativa synsätt som råder i 

Migrationsverket som myndighet och organisation. Dessa synsätt kan antas vara en 

grundpelare i alla asylbedömningar oavsett enskilda handläggares handlingsutrymme. 

Uppsatsen tar sin utgångspunkt i ett intersektionellt perspektiv, vilket motiveras av de normer 

kring skärningspunkterna mellan kön, sexualitet och västerländska normer vi granskar. 

Intersektionalitet är ett perspektiv som utgår från att strukturella kategorier såsom exempelvis 

kön, klass, etnicitet, sexualitet, ålder, religion och funktionalitet är sammanvävda och 

påverkar varandra i en komplex maktordning (Mattsson 2010). Vår intersektionella 

utgångspunkt ligger i linje med uppsatsens vetenskapsteoretiska ansats. Genom vårt 

normkritiska perspektiv vill vi ifrågasätta förgivettagen kunskap om sexualitet, kön och 

västerländska normer inom Migrationsverket som organisation. Därmed belyses hur normer 

och makt konstrueras av och genom Migrationsverkets bedömningsunderlag (jmf de los 

Reyes & Mulinari 2005).  
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1.2 Syfte 

Studiens syfte är att ur ett normkritiskt perspektiv förstå hur föreställningar om sexualitet, kön 

och västerländska perspektiv kommer till uttryck i Migrationsverkets bedömningsunderlag 

vid asylärenden som rör sexuell läggning. 

 

1.3 Frågeställning 

– Hur konstrueras föreställningar om sexualitet, kön och västerländska perspektiv i 

Migrationsverkets bedömningsunderlag? 

 

1.4 Gällande rätt 

Migrationsverket är den myndighet i Sverige som har ansvar för all migration till Sverige. 

Migrationsverket ansvarar således bland annat för att utreda och fatta beslut om flykting-

förklaringar (Rosén 2010). Det är den asylsökande som själv ansvarar för att bevisa de 

omständigheter varpå hen åberopar flyktingskäl (Migrationsverket 2011). Flyktingars rättsliga 

ställning regleras i Genévekonventionen (SOU 2004:31) som även finns implementerad i 

svensk lagstiftning, Utlänningslag (2005:716).  

 

4 kap. Flyktingar och andra skyddsbehövande 

Definitioner 

1 § Med flykting avses i denna lag en utlänning som  

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

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

uppfattning eller på grund av kön, sexuell läggning eller annan tillhörighet till en viss 

samhällsgrupp, och  

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

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

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

förföljelse från enskilda och inte kan antas bli erbjuden ett effektivt skydd som inte är av 

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

staten eller av parter eller organisationer som kontrollerar hela eller en betydande del av 

statens territorium. 
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Första och andra styckena gäller även för en statslös utlänning som befinner sig utanför det 

land där han eller hon tidigare har haft sin vanliga vistelseort. 

 

Av 2 b § följer att en utlänning som omfattas av denna paragraf i vissa fall är utesluten från 

att anses som flykting. UtL (2005:716). 

 

 

En flykting är alltså en person som uppfyller de fyra rekvisiten:  

- vistelse utanför ursprungslandet 

- känner välgrundad fruktan för förföljelse 

- på grund av sin ras, religion, nationalitet, religion, politiska uppfattning, kön, sexuell 

läggning eller annan tillhörighet till viss samhällsgrupp 

- är i avsaknad av myndigheternas skydd mot förföljelsen 

 

I samma stund som en person uppfyller dessa rekvisit blir hen en flykting. Men för att få 

flyktingstatus måste flyktingen söka asyl i ett land som ratificerat Genévekonventionen (Prop 

2005/06:6). För den asylsökande kan ett erkänt flyktingskap vara av stor betydelse, dels rent 

psykologiskt men också symboliskt och praktiskt (SOU 2004:31). Genom att bli erkänd som 

flykting enligt svensk lagstiftning får den asylsökande också en internationell flyktingstatus-

förklaring (Migrationsverket 2015). Flyktingstatusen ger ett starkare skydd såväl i Sverige 

som internationellt. En person med flyktingstatus är också berättigad exempelvis rese-

dokument samt en kortare kvalificeringstid för att kunna bli svensk medborgare i jämförelse 

med personer som beviljats uppehållstillstånd på andra grunder (SOU 2004:31). 

 

Enligt 1 kap 3 § UtL definieras asyl som “[...] det uppehållstillstånd som beviljas en utlänning 

därför att han eller hon är flykting [...]”. Definitionen av begreppet asyl innebär vanligtvis en 

varaktig fristad mot förföljelse. Det finns dock ingen internationellt vedertagen definition av 

begreppet (Prop 2005/06:6). Förföljelse definieras av Europaparlamentet och Europeiska 

rådet i artikel 9 i skyddsgrundsdirektivet som  

 

[...] handlingar som är tillräckligt allvarliga till sin natur eller på grund av sin upprepning 

för att innebära en allvarlig överträdelse av de grundläggande mänskliga rättigheterna […] 

(SOU 2006:6s. 104).  
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2. Forskningsläget 

I detta avsnitt presenteras tidigare forskning på området HBT-relaterade asylbedömningar. 

Vid en genomgång av forskningsläget har vi inte funnit någon forskning på detta område 

utifrån en svensk kontext. Vi anser dock att den internationella forskningen på området både 

är relevant och nödvändig att överblicka då det är internationella bestämmelser, i form av 

Genévekonventionen, som styr asylbedömningen. Utifrån vårt intersektionella och norm-

kritiska perspektiv har vi även bedömt det relevant att presentera forskning som fokuserar på 

intersektionen kön och sexualitet. Forskningsläget är sammanfattat och presenterat under 

relevanta rubriker som underlättar en vidare läsning av resultat och analys.  

 

2.1 Heteronormativitet 

Begreppet heteronormativitet innebär  

 

[...] de institutioner, lagar, strukturer, relationer och handlingar som upprätthåller 

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

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

leva. (Ambjörnsson 2006, s. 52). 

 

 

Enligt Lewis & Naples (2014) har studier på migration, i den mån det tidigare studerats, utgått 

från en heteronormativ presumtion. De menar att relationen mellan migration och HBT-

aktivism har saknats som forskningsområde inom sexualitetsstudier. Vad som på pappret 

framstår som könsneutrala riktlinjer i styrande dokument gällande migrationsrätt för personer 

som söker asyl på grund av sexuell läggning består i själva verket av könade och hetero-

normativa antaganden som osynliggör brister i asylprocessen. Exempel på dessa antaganden 

är lesbiskas svårigheter att få asyl då bedömningar utgår från att lesbiska, som kvinnor, har 

mindre tillgång till det offentliga rummet i sina ursprungsländer och därför är mindre utsatta 

för offentliga övergrepp eller offentligt åtal för homosexuella handlingar. Vidare existerar 

inom rättsväsendet föreställningen att lesbiska lättare kan dölja sin sexualitet inom hemmets 

sfär, vilket helt bortser från det faktum att dessa privata sfärer kan vara de farligaste för 
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lesbiska kvinnor. Ytterligare ett exempel från Lewis (2014) artikel uppmärksammar hur 

domare påpekat för de lesbiska asylsökande att de inte ser lesbiska ut och att lesbiska kvinnor 

inte har barn. Följande citat från en brittisk domare i ett asylrättsfall kan ses som ett exempel 

på hur intersektionen mellan kön och sexualitet gör att lesbiska osynliggörs i en asylprocess 

som bygger på heteronormativa föreställningar: “You have never had a relationship with a 

man. How do you know you are a lesbian?” (Lewis 2014, s. 965).  

 

2.2 Intersektionen mellan kön och sexualitet 

Ambjörnsson (2004) menar att skapande av genus måste kopplas till sexualitet. För att bli en 

tjej krävs det att som tjej ingå i homosociala vänskapsrelationer med andra tjejer och att ingå i 

heterosexuella sex- och kärleksrelationer med killar. Kroppen betraktas som ett verktyg för att 

göra heterosexualitet och för att göra sig tillgänglig på den heterosexuella begärsmarknaden. 

Därmed går det att manifestera sin position som en “riktig” tjej då en är heterosexuellt 

gångbar och upprätthåller lyckade homosociala relationer.  

 

Ambjörnsson (2004) presenterar två olika beskrivningar av kvinnlig homosexualitet.  Å ena 

sidan betraktas lesbiskhet som okvinnligt och lesbiskt sex räknas inte som “riktigt sex”. 

Lesbiskas erfarenheter ställs ständigt i relation till föreställningen att en kvinna inte är sexuell 

annat än i relation till en man. Detta leder till ett osynliggörande av lesbiskas sexuella 

läggning och identitet. Å andra sidan betraktas lesbiska samtidigt som överdrivet sexuella. I 

denna beskrivning ges lesbiskhet status som obehaglig, problematisk och i vissa fall äcklig på 

grund av bilden av lesbiskhet som sexuellt offensiv. Således konstrueras två föreställningar av 

lesbiskhet - antingen ses lesbiskhet som en giltig sexualitet och betraktas därmed som 

problematisk, eller så ses lesbiskhet inte som en giltig sexualitet och blir därmed osynlig.  

 

Den överdrivet sexualiserade synen på lesbiska påtalas även av Lewis (2014) som menar att 

det dubbla förtryck som lesbiska asylsökande upplever i egenskap av att vara både kvinnor 

och lesbiska återspeglas i den sexualiserade syn på lesbiska asylsökande som råder inom det 

brittiska asylsystemet. Många lesbiska asylsökande får under intervjuer och i domstolar svara 

på ingående frågor om sitt sexliv. I artikeln ges följande autentiska exempel på sådana frågor: 

“Was it loving sex or rough?” och “How many sexual encounters have you had with your 

partner?” (Lewis 2014, s. 965). I en studie på lesbiska flyktingar berättar en av intervju-

personerna hur hon blivit förhörd om huruvida hon använde sexleksaker och vilka 
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sexställningar hon brukade ha sex i (Bennett 2013, refererad i Lewis 2014, s. 965). I svensk 

kontext saknas forskning på Migrationsverkets handläggningsprocess i HBT-relaterade 

asylärenden men Roséns (2010) studie på det närliggande området anhöriginvandring visar på 

att handläggningen är heteronormativ trots att lagstiftningen inte gör någon skillnad på 

heterosexuella och homosexuella förhållanden. Rosén (2010) granskar handläggning av 

ärenden där ett kärleksförhållande ligger till grund för anhöriginvandringen. Trots att det i 

dessa fall kan anses vara befogat att ställa frågor om känslan av kärlek, förälskelse och 

passion samt ett gemensamt sexliv utelämnas dessa frågor i handläggningsprocessen. 

 

2.3 Att leva öppet som homo- eller bisexuell 

Bedömningar av asylärenden syftar bland annat till att kartlägga den asylsökandes framtida 

beteende, varpå asylhandläggare samt domare fokuserar på huruvida den asylsökande ämnar 

leva “öppet” i asyllandet. Öppenheten i bedömningen grundar sig ofta på västerländska 

föreställningar om hur homosexuella ska visa upp en synlig “homosexuell identitet” (Lewis 

2014). 

 

I bedömningar av asylärenden har australienska och brittiska domstolar beaktat “rätten till 

privatliv”, som omskrivs i Europeiska konventionen om skydd för mänskliga rättigheterna 

och Förenta Nationernas (FN) konvention om medborgerliga och politiska rättigheter. FN:s 

kommitté för mänskliga rättigheter har klargjort att “it is undisputed that adult consensual 

sexual activity in private is covered by the concept of ‘privacy’” (Hathaway & Pobjoy 2012 s. 

353) och att den fortsatta existensen av såväl statligt upprättade lagar samt “tysta lagar” som 

förbjuder homosexuella handlingar kränker rätten till privatliv. Att diskutera rätten till 

privatliv på detta sätt då det rör HBT-relaterade asylärenden kan vara kontraproduktivt för de 

asylsökandes räkning, då det implicit kan komma att innebära att homosexualitet är tolererat 

så länge det sker i skymundan, i sovrummet och inom den privata sfären. Detta trots att 

många som söker asyl på grund av sexuell läggning inte vill vara “privata” utan önskar kunna 

leva öppet (Hathaway & Pobjoy 2012). 

 

2.4 Att bevisa sin sexualitet 

En grundpelare i bedömningen av HBT-relaterade asylärenden är att en asylsökande ska 

kunna bevisa sin sexuella läggning. Beviskravet har i Storbritannien lett till en situation där 
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homosexuella, främst män, känner sig tvungna att dokumentera när de har sex för att kunna 

bevisa sin sexuella läggning. Detta är en följd av att migrationskontor i Storbritannien vägrar 

acceptera vittnesmål från personer som den ansökande inte haft en sexuell relation med. 

Dokumentationen kan ses som ett desperat försök att motbevisa misstron mot HBT-personer 

inom asylsystemet. Ett problem med dokumentationen är att fenomenet kan komma att höja 

taket för bevisning i HBT-relaterade asylärenden (Lewis 2014). Hathaway & Pobjoy (2012) 

belyser de svårigheter som rör själva begreppet “sexuell läggning”. Det finns för närvarande 

ingen samstämmig definition av begreppet eller vad som ska ingå i det. Artikelförfattarna 

menar att en sådan definition hade bidragit till minskad godtycklighet i bedömningar av HBT-

relaterade asylärenden då det leder till ett mer enhetligt rättsligt förhållningssätt.  

 

Biekša (2011) beskriver de huvudsakliga kvalifikationerna som krävs för att uppfylla 

förföljelserekvisitet i FN:s flyktingkonvention. Dessa kvalifikationer utgörs exempelvis av 

kriminalisering av samkönade handlingar, döljandet av sexuell identitet/könsidentitet, internt 

flyktingskap i ursprungslandet och brist på statligt skydd vid förföljelse. Förföljelserekvistet i 

flyktingkonventionen är något som diskuteras vidare i Hathaway & Pobjoy (2012). FN:s 

flyktingkonvention är det primära instrumentet för att avgöra huruvida en asylsökande uppnår 

flyktingstatus och den är implementerad av 147 stater. Implementeringen av förföljelse-

rekvisitet i flyktingkonventionen bedöms vanligtvis utifrån huruvida den asylsökande utsatts 

för förföljelse i form av fysiskt våld, såsom exempelvis kidnappning, stening, våldtäkt, 

polisvåld, avrättning eller hot om detsamma. Vad som i många fall saknas i bedömningar av 

rekvisitet är hur exempelvis förvägran av inträde på arbetsmarknaden, utbildningssystem och 

bostadsmarknaden samt förvägran av tillgång till sjukvård ska värderas.  

 

2.5 Västerländskt perspektiv på asylhandläggningen 

Heller (2009) menar att det inom fältet för socialt arbete finns en bristande medvetenhet kring 

HBT-immigranter och HBT-asylsökande. Denna bristande medvetenhet är problematisk då 

socialarbetare har en avgörande position, i egenskap av sin profession, gentemot denna grupp. 

Den asylsökandes trovärdighet bedöms av den enskilda beslutsfattaren och kan därmed vara 

godtycklig och variera från fall till fall. I artikeln belyses de stereotypa föreställningar om 

HBT-personer som beslutsfattare i många fall grundar sina beslut på. Dessa föreställningar 

bygger, enligt artikelförfattaren, ofta på västerländska normer om hur HBT-personer “är” och 

“bör” uppträda.  Lewis (2014) ger ett exempel på detta i en redogörelse av en intervjustudie 
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med lesbiska asylsökande i Storbritannien. En av de lesbiska kvinnorna berättar hur hon under 

sin asylprocess blev intervjuad om Oscar Wildes romaner och vilka lesbiska tv-serier hon 

tittade på. Således kan västerländska normer vara svåra att förhålla sig till för HBT-personer 

med annan etnisk eller kulturell bakgrund. Lewis & Naples (2014) menar att den byråkratiska 

politiska asylprocessen är impregnerad av kulturella antaganden som skapar en hierarki 

mellan länder. I denna hierarki skapas ett “väst” som representerar frihet och acceptans medan 

“öst” beskrivs som källan till förtryck och bakåtsträvan samt som mindre utvecklat.   
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3. Teoretisk utgångspunkt 

I detta avsnitt redogörs först för den vetenskapsteoretiska ansatsen för uppsatsen. Detta för att 

ge läsaren en introduktion i grundförutsättningen för att genomföra en diskursanalys. Därefter 

förklaras diskursanalysens syfte samt inriktningen på den diskursanalys vi genomför. Därpå 

följer en presentation av våra två teorier. Slutligen för vi en diskussion om hur dessa teorier är 

relevanta för vår uppsats och på vilket sätt vi kan använda dem som analysverktyg.  

 

3.1 Socialkonstruktivism 

Uppsatsens vetenskapsteoretiska ansats speglar det normkritiska perspektivet i syftet. Inom 

socialkonstruktivismen råder synsättet att verkligheten är språkligt tolkad och förmedlad 

genom, i vårt fall, de bedömningsunderlag vi undersöker. Eftersom det inom social-

konstruktivismen anses att språket är det som förmedlar verkligheten så finns det inte bara en 

möjlig tolkning av verkligheten. Eftersom språket både innefattar och utesluter så innebär det 

att det finns alternativa konstruktioner av verkligheten. Vidare bygger den social-

konstruktivistiska modellen på antagandet om att kunskap inte är något som bara “finns” utan 

något som skapas i språkliga relationer och social gemenskap. Kunskapen skapas i en kontext 

där den är underkastad både sociala och samhälleliga strukturer. Således kan den 

vetenskapliga kunskapen utifrån denna vetenskapsteoretiska tradition inte sägas vara absolut 

då den endast reproducerar en verklighet som är socialt konstruerad. Därmed står kunskap 

också i relation till samhällsstrukturer och samhällsdiskurser. Målen med en social-

konstruktivistiskt präglad uppsats är att ifrågasätta de vedertagna tolkningarna av den 

verklighet vi lever i och därmed skapa en ökad medvetenhet kring att alternativa 

konstruktioner av verkligheten är möjliga (Thomassen 2007).  

 

3.2 Diskursanalys 

Diskursanalysen har en samhälls- och maktkritisk utgångspunkt. En diskurs är enligt Foucault 

de språkliga tillämpningar och regler för hur vi talar och hur vi kategoriserar via språket. Med 

Foucaults definition av ordet diskurs som grund kan det således konstateras att det rör sig om 

en växelverkan mellan språk och praktik. Det vill säga språket påverkar utförandet av 

praktiken och denna praktik påverkar i sin tur hur det talas om densamma. Diskursanalysen 

tillhör en socialkonstruktivistisk vetenskapsteoretisk tradition eftersom diskurser bidrar till 
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vår verklighetsuppfattning samt förståelse av samhället (Boréus 2011). Enligt Bergström och 

Boréus (2012) så kan en diskurs beskrivas som ett regelsystem där vissa kunskaper 

legitimeras och vissa kunskaper utesluts. Med kunskap menar Foucault i första hand etablerad 

kunskap vilken enligt honom är nära sammankopplad med makt. Kunskap är det som styr vad 

som är möjligt att säga och hur. Det är diskursen som avgör vem eller vilka som har rätt att 

uttala sig med auktoritet. Men diskurser är också dynamiska och föränderliga då 

regelsystemen inom diskursen omskapas över tid (Bergström & Boréus 2012). Diskurs-

analysen är således inte bara en metod utan även ett vetenskapsteoretiskt förhållningssätt som 

genomsyrar hela studien med tanke på vår normkritiska utgångspunkt. Diskursanalysen blir 

därmed även en metod som vi använder oss av för att granska beskrivningar av de företeelser 

vi undersöker i Migrationsverkets bedömningsunderlag samt förarbeten till Utlänningslagen. 

Genom att granska dessa beskrivningar går det att upptäcka hur språket bidrar till att 

konstruera ”sanningar” om vad som är normalt respektive onormalt samt vad som får ta plats i 

diskursen och vad som utesluts och osynliggörs av diskursen. Vid en diskursanalys är det av 

intresse att granska hur processerna för vad som kvalificeras som sanning går till (Börjesson 

& Palmblad 2007).  

 

Det går att dra paralleller mellan inriktningen på vår diskursanalys och den foucauldianska 

diskursanalytiska traditionen. En foucauldiansk diskursanalys kan genomföras utifrån två 

angreppssätt; det arkeologiska angreppssättet och det genealogiska angreppssättet. Det 

arkeologiska angreppssättet fokuserar på diskursens kärna, det vill säga det som betecknas 

som sanning eller kunskap samt de regelsystem som upprätthåller dessa sanningar och 

kunskaper. Genom detta är det möjligt att säga något om de synsätt som råder inom 

diskursens kontext. I det genealogiska angreppssättet undersöks varför vissa ”sanningar” görs 

till sociala praktiker och institutionella lösningar. Vilka processer i diskursen är det som 

möjliggör detta? Detta angreppssätt fokuserar på de maktförhållanden som avgör vad som 

inkluderas och exkluderas i diskursen (Bergström & Boréus 2012). Denna diskursanalytiska 

tradition har influerat vår uppsats men inte varit den huvudsakliga teoretiska utgångspunkten.         

 

Det är emellertid viktigt att vara medveten om att även vi som uppsatsförfattare skriver om 

diskursen inifrån diskursen. Detta innebär att vi aldrig kan skriva oss fria från de 

maktstrukturer som påverkar den etablerade kunskapen. Migrationsverkets bedömnings-

underlag är skapat i en samhällelig kontext som är heteronormativ, vilken även vi som 

uppsatsförfattare befinner oss i. Detta faktum påverkar därmed vårt förhållningssätt till 
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materialet. Det är ofrånkomligt att även vi producerar de ”sanningar” som diskursen erbjuder 

genom att göra kategoriseringar inom ramen för vad diskursen utger som möjligt. Genom att 

exempelvis skriva om normativa föreställningar i Migrationsverkets bedömningsunderlag 

återger och återskapar vi dessa föreställningars normativa status. På samma sätt återskapas de 

inkluderingar och exkluderingar som bedömningsunderlaget gör genom att vi återger dem.  

 

3.3 Den heterosexuella matrisen och performativitet 

Judith Butler har myntat begreppet den heterosexuella matrisen. Denna matris beskriver den 

vedertagna förståelse för hur kön och sexualitet är organiserade och reglerade i samhället 

idag. Den heterosexuella matrisen beskriver det binära motsatsparet “man” och “kvinna” som 

de två enda möjliga könsidentiteterna. Motsatsparet “man” och “kvinna” är hierarkiskt 

ordnade och både kroppsligt och beteendemässigt uppdelade. Detta motsatspar manifesterar 

sin åtskiljda existens genom att begära varandra, något som Butler benämner som den 

obligatoriska heterosexualiteten. Butler menar att den heterosexuella logiken kräver att 

identifikation och begär utesluter varandra, det vill säga att om du definierar dig som ett visst 

genus så innebär detta att du måste begära ett annat genus. Således är genus och sexualitet 

sammankopplade och går inte att skilja från varandra då genus skapas genom en obligatorisk 

heterosexualitet och då heterosexualiteten upprätthåller det binära genussystemet (Butler 

2005). 

 

Butler menar att den heterosexuella matrisen genom kulturen skapar begripliga kroppar, 

kroppar kan därmed inte betraktas som begripliga i sig. Kroppar blir begripliga genus genom 

handlingar, gester och utföranden. Kön är således performativa, eftersom de uttryck som sägs 

vara en följd av könet som fördiskursivt i själva verket är det som upprätthåller illusionen om 

könet som ett fördiskursivt faktum. Därmed beskriver Butler kön som en imitation utan 

ursprung. Med detta menar Butler att förståelsen av kön endast existerar inom ramen för 

sociala och språkliga praktiker kring kön. Performativitet handlar både om kroppsliga och 

språkliga uttryck. Butler har fått kritik för sitt resonemang om att kroppen inte existerar som 

ett biologiskt fördiskursivt faktum. Detta resonemang kritiseras av andra queerteoretiker för 

att vara för radikalt och för att bortse från den subjektiva förståelsen av genus (Borgström 

Källén 2014; Berg 2008). Enligt Butler bygger genuskonstruktionen på en bräcklig grund, då 

hon menar att de performativa handlingar som skapar genus ständigt måste upprepas för att 
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inte avslöja de “manliga” och “kvinnliga” genusidentiteterna som fabricerade. (Butler 2007) 

Homosexualitet synliggör denna bräcklighet och rubbar den heterosexuella matrisens 

existens. Om exempelvis en man begär en annan man och därmed misslyckas med att 

upprätthålla den obligatoriska heterosexualiteten så ifrågasätts han således som tillhörande 

den manliga könskategorin (Butler 2005).  

 

3.5 The West and the Rest 

Stuart Halls teoretiska begrepp the West and the Rest förklarar hur idéer om “väst” och “the 

rest” konstrueras genom fyra led. I det första ledet klassificeras länder som västerländska eller 

icke-västerländska genom vissa “karaktäristiska egenskaper”. I det andra ledet bidrar 

karaktäriseringen och klassificeringen till ett representationssystem där en bild får 

representera hur samhället, kulturen och människor från ett specifikt land “är”. Tredje ledet 

handlar om hur länder jämförs med varandra beroende på hur “västerländska” de är.  Detta 

möjliggör att i det fjärde ledet ranka olika länder på en hierarkisk skala där väst står för 

utveckling och det eftersträvansvärda samhället och där the rest står för det outvecklade och 

oönskade. Hall (1992) menar att väst och the rest är del av samma diskurs genom hur de 

representeras och förhåller sig till varandra. Genom språkligt meningsskapande ger diskursen 

ger mening åt handlingarna den beskriver. Ett exempel på detta är hur det palestinska 

motståndet mot Israel beskrivs. Oavsett den diskursiva beskrivningen så är det ett faktum att 

de kämpar mot den israeliska ockupationsmakten men handlingen ges en mening och 

innebörd genom det språk vi använder för att beskriva den. Omnämner vi den palestinska 

motståndsrörelsen som terrorister eller frihetskämpar? Diskursen påverkar den faktiska 

handlingen genom dess beskrivning av den som sann (Hall 1992).   

 

3.6 Teori som analysverktyg 

En genomgång av tidigare forskning på området i en internationell kontext visar att 

handläggningen av HBT-relaterade asylärenden i många fall sker utifrån en västerländsk 

tolkningsram. För att synliggöra huruvida samma västerländska tolkningsram förekommer 

inom svenska Migrationsverkets bedömningsunderlag blir begreppet the West and the Rest 

användbart. Genom att använda detta begrepp som analysverktyg kan vi förstå den diskurs 

som språkligt förmedlas i Migrationsverkets bedömningsunderlag. Att granska bedömnings-

underlaget utifrån ett teoretiskt begrepp som synliggör de västerländska normerna ser vi som 
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en del i uppsatsens intersektionella perspektiv. Även Butlers fokus på språket som 

performativt är ett viktigt redskap för att förstå de diskurser som förekommer i 

Migrationsverkets bedömningsmaterial. Genom att betrakta språket i bedömningsmaterialet 

som performativt går det att upptäcka både diskursernas språkliga konsekvenser samt de 

normativa föreställningar som diskursena upprätthåller. Den heterosexuella matrisen erbjuder 

ett analysverktyg vad gäller både förklaringen av sexualitet och kön samt hur dessa förhåller 

sig till varandra. Detta begrepp ligger i linje med vår socialkonstruktivistiska och 

intersektionella utgångpunkt då det begripliggör på vilket sätt både kön och sexualitet 

konstrueras.   

 

  



 

15 

 

4. Metod 

I metodavsnittet redogörs för uppsatsens empiriska material samt hur urvalet gått till. Det 

empiriska materialet diskuteras utifrån ett källkritiskt förhållningssätt. Det praktiska genom-

förandet av studien redogörs för under rubriken tillvägagångssätt. Här presenteras bland annat 

hur vi genomfört analysen av det empiriska materialet. Därtill följer en diskussion om 

studiens validitet och reliabilitet.  

 

4.1 Empiriskt material och urval 

Då vår uppsats utgörs av en diskursanalys så är det av yttersta vikt att välja vilka texter som 

ska studeras med tanke på den diskurs vi ämnar undersöka (Boréus 2011). Valet av material 

är beroende av flera aspekter; studiens problemformulering, uppsatsförfattarnas kunskap om 

tillgängligt material på området samt tillträde till materialet (Winther Jørgensen & Phillips, 

2000). För att kunna svara på vår frågeställning använder vi oss av det som Bryman (2011) 

beskriver som målinriktat urval. Detta innebär att de dokument som vi valt att använda som 

vår empiri har valts med hänsyn till våra forskningsfrågor. Vårt urval utgörs av de dokument 

som Migrationsverket använder som bedömningsunderlag i HBT-relaterade asylärenden. Vi 

har därmed inte själva valt att begränsa vårt urval eftersom vårt insamlade material helt enkelt 

utgör samtliga styrande dokument som finns på området. Vårt material kan därmed sägas 

utgöra en tillräcklig omfattning av texter för att spegla de aspekter i den diskurs vi vill 

undersöka. Eftersom vårt material utgörs av dokument som betraktas som offentligt tryck kan 

det därför antas vara tämligen representativt för rådande offentliga diskurser (jmf Boréus 

2011). 

 

För vårt material gäller att det är utgivet av sedan tidigare välkända och allmänt 

förtroendeingivande organisationer såsom exempelvis United Nations High Comissioner for 

Refugees (UNHCR) och Statens offentliga utredningar, på uppdrag av regeringen (jmf Lööf 

2005). Vårt urvalsmaterial kan sägas ha hög autenticitet eftersom de ingår i officiella register 

och arkiv. Detta behöver dock inte i samtliga fall betyda att ett dokument har autenticitet 

eftersom författarskapet kan vara oklart då det i många fall står flertalet namn bakom 

författarskapet (Lundström 2008).  
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Fördelen med att vi inte själva skapar vårt material utan använder oss av redan producerat 

material är att vi själva inte påverkar materialet (jmf Winther Jørgensen & Phillips 2000). 

Detta bidrar till att vårt så kallade “råmaterial”, det vill säga de texter som utgör vårt urval, i 

sig är objektivt i relation till oss som uppsatsförfattare. På detta sätt undviker vi den 

problematik som kan uppstå vid en rad andra kvalitativa metoder, såsom exempelvis 

intervjuer, där intervjupersonen och intervjuaren förhåller sig till och påverkar varandra. 

Därmed inte sagt att vi nödvändigtvis kommer kunna producera en helt objektiv framställning 

av materialet (jmf Thomassen 2007).  

 

4.2 Tillvägagångssätt 

För att besvara vår frågeställning samt uppfylla syftet med studien så har vi via tidigare 

forskning samt Migrationsverkets hemsida funnit det bedömningsmaterial som ligger till 

grund för bedömningar vid asylärenden på flyktinggrunden sexuell läggning. Vi har även valt 

att studera förarbeten till lagändringen i Utlänningslagen för att få en fullständig bild av de 

diskursskapande dokument som utgör praxis för asylbedömningen.  

 

En första läsning av dokumenten genomfördes utifrån ett lässchema (se bilaga 1), där 

texternas innehåll delades upp i enlighet med de fyra steg som redovisas i schemat. Nedan 

följer en mer ingående beskrivning av de fyra stegen i lässchemat. 

 

Första steget i lässchemat ger oss en anvisning om vilka begrepp som är relevanta och ofta 

förekommande i texten. Exempel på sådana begrepp i vårt material är sexuell läggning, 

homosexualitet, flykting, asyl och kön.  

 

Andra steget synliggör vilka/vad som ingår och utesluts i begreppen som presenteras i texten. 

Genom att definiera begreppen så konstruerar därmed texten en slags vedertagen sanning om 

vad begreppen får innehålla och inte innehålla. Här frågade vi oss hur begreppen ovan 

definierades i materialet samt granskade den kategoriseringsprocess som bidrar till vad eller 

vilka som får tillhöra begreppen. 

 

Tredje steget visar på vilket sätt texten skapar stereotyper om de tidigare kategoriserade 

grupperna (till exempel homosexuella och flyktingar). Detta rör sig om representationsbilder 
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där en bild får representera en hel grupp. Hur beskriver materialet flyktingskap? Vilka 

egenskaper tillskrivs specifika sexuella läggningar? 

 

Fjärde steget utgörs av våra teoretiska analysverktyg, utifrån vilka vi kan förstå hur 

normativa föreställningar konstrueras i texten. I detta steg analyseras materialet utifrån de tre 

intersektioner vi fokuserar på: kön, sexualitet och västerländska normer.  

 

Efter den första läsningen av texten tematiserade vi de stycken i texten som var av relevans 

utifrån vårt lässchema. Tematiseringen skedde i enlighet med de huvudteman som utgör 

studiens intersektionella utgångspunkt. Detta dels för att underlätta för läsaren men också för 

att kunna genomföra en adekvat analys av dessa områden. Vår empiri utgörs av 

Migrationsverkets styrdokument i HBT-relaterad asylhandläggning. Eftersom vi genomför en 

diskursanalys så presenteras empirin tillsammans med vår analys under rubriken ”Resultat 

och analys”. I respektive underrubrik beskriver vi vårt material i enlighet med punkt 2 och 3 i 

lässchemat. Därefter gör vi en tolkning, med hjälp av våra teoretiska analysverktyg, av den 

diskurs materialet utgör i enlighet med punk 4 i lässchemat.  

 

4.3 Validitet och reliabilitet  

I en diskursanalytisk studie kan validitet - det vill säga att mäta det som avser mätas - sägas 

innebära att undersöka rätt typ av material samt ställa rätt typ av frågor till materialet. För att 

försäkra oss om uppsatsen validitet så kan vi konstatera att vi undersöker rätt typ av material 

då vi granskar samtliga dokument som utgör Migrationsverkets bedömningsunderlag i HBT-

relaterade asylärenden. Vid analysen av vårt material har vårt teorival varit vägledande för de 

frågor vi ställt till texten. Eftersom vår uppsats är teoretiskt präglad har teorierna haft en 

avgörande roll för de frågor som vi ställt till materialet. Uppsatsen har ett teoretiskt präglat 

syfte och därför kan vårt teoretiska angrepps-sätt sägas stärka uppsatsens validitet. Validiteten 

ställs också i relation till huruvida vi som uppsatsförfattare faktiskt kan säga något om 

normativa föreställningar genom den undersökning vi ämnar genomföra. Går det 

överhuvudtaget att utläsa något om normativa föreställningar i det material vi undersöker 

utifrån våra definitioner av normativa före-ställningar? Även vi som uppsatsförfattare måste 

beakta vår roll i studieprocessen. Vi är medkonstruerande i den diskurs vi ämnar undersöka 

och vår förförståelse påverkar studiens resultat (jmf Bergström & Boréus 2012). Våra 

tolkningar påverkas av våra bakgrunder, vår förförståelse och våra politiska övertygelser. Vi 



 

18 

 

har givetvis inget tolkningsföreträde i asyl-frågor. Även de faktum att vi är vita, svenska 

medborgare och kvinnor kommer att påverka våra tolkningar. Vår politiska övertygelse bidrar 

också till att vi väljer vissa tolkningsmodeller framför andra.  

 

Reliabilitet innebär att resultaten är pålitliga och visar samma utfall vid upprepade mätningar 

under samma förhållande (Lilja 2005). Reliabiliteten bygger också på att studiens mät-

instrument är tillförlitliga. I vårt fall rör det sig således om teoretiska tolkningar som mät- och 

analysinstrument. Reliabiliteten blir då beroende av att de teoretiska tolkningar vi gör speglar 

studiens syfte på ett riktigt sätt. Med andra teoretiska tolkningsmodeller hade studiens resultat 

kunnat se annorlunda ut. Studiens reliabilitet är därmed sammankopplad med inter-

subjektiviteten, det vill säga att andra personer får samma resultat vid en analys av samma 

material under samma omständigheter. Vid en diskursanalys, vilken inte är en metod som 

bygger på beräkningar eller mätning, krävs transparens för att uppnå god reliabilitet. Detta 

kan göras genom att de teoretiska tolkningarna underbyggs av citat och referat från det 

skriftliga materialet, vilket är något vi beaktat under framställningen av resultat och analys-

avsnittet (jmf Bergström & Boréus 2012).   
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5. Etiska överväganden 

En ambition med denna uppsats är att fylla den kunskapslucka inom svensk forskning som 

existerar på området. Det torde vara i allmänhetens intresse då ett diskursanalytiskt perspektiv 

på vår studie avser öka medvetenheten kring hur normativa föreställningar i Migrations-

verkets bedömningsunderlag påverkar asylprocessen för personer som söker asyl på grund av 

sexuell läggning. Det behöver dock göras en avvägning av detta intresse gentemot andra 

eventuella intressen. Exempel på sådana intressen skulle kunna vara om studien inskränker 

eller gör intrång på enskilda personers integritet eller privatliv. I sådana fall kan det vara 

aktuellt att diskutera huruvida studien orsakar mer skada än nytta. Vår studie ligger inte till 

grund för etikprövning enligt Lag (2003:460) om etikprövning av forskning som avser 

människor. Trots detta har vi som uppsatsförfattare en rad etiska överväganden att ta ställning 

till.  

 

De fyra grundbegreppen inom forskningsetik - sekretess, tystnadsplikt, anonymisering/av-

identifiering och konfidentialitet (Hermerén 2011) - är endast delvis relevanta för vår studie 

med tanke på vårt urval. De dokument vi granskar omfattas inte av sekretess enligt 

Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) utan är tillgängliga för allmänheten. De 

dokument som utgör vårt material behandlar inte enskilda individer, med undantag av ett kort 

referat av ett rättsfall. Rättsfallet är dock redan avidentifierat i det bedömningsmaterial som 

det ingår i. Det förekommer, bortsett från detta rättsfall, inga personuppgifter i vårt material. 

Då rättsfallet är avidentifierat finns det ingen risk att vi, genom att publicera vårt material, 

kommer att röja någons identitet. Konfidentialitetskravet är inaktuellt i vår studie, eftersom 

samtligt insamlat material är offentligt och tillgängligt för allmänheten. Givetvis måste dock 

bearbetningen och framställningen av materialet ske på ett respektfullt sätt. Vidare ställer 

Vetenskapsrådet krav på en studies transparens (Hermerén 2011). Detta innebär att det är 

viktigt att öppet redovisa val av metod och material som en del av uppsatsprocessen. Ett 

resonemang kring exempelvis metodval bidrar till en studies transparens och öppenhet 

(Svensson & Ahrne 2011). För vår studie har det också varit av största vikt att göra vårt 

empiriska material rättvisa genom att öppet redovisa den kontext vari bedömningsunderlagets 

resonemang består. Andra etiska aspekter såsom informerat samtycke är inte heller aktuella 

för vår uppsats. Informerat samtycke innebär att de personer som studeras ska få information 

om vad studien innebär och därefter har möjlighet att samtycka till att medverka. Eftersom vi 

inte kommer i kontakt med enskilda individer via vår studie så är kravet på informerat 
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samtycke något vi beaktat men som av uppenbara anledningar inte kommer att krävas för vår 

studie (Svensson & Ahrne 2011). Eftersom vårt material utgörs av offentligt tryck så gäller 

inte nyttjandekravet för vår studie. Nyttjandekravet innebär att insamlade uppgifter om 

enskilda personer endast används i forskningsändamål. Vi har inte själva producerat vårt 

empiriska material och materialet finns redan tillgängligt för allmänheten att bruka även i 

utomvetenskapliga sammanhang (Vetenskapsrådet 2002).   
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6. Resultat och analys 

Resultat och analys presenteras under samma rubrik för att undvika upprepningar samt 

eftersom den diskursanalytiska metoden innebär en analys av resultatet. Det är därför svårt att 

skilja resultat och analys åt. I detta avsnitt presenteras först de dokument som utgör 

Migrationsverkets bedömningsunderlag. Därefter följer en kort genomgång av viktiga 

begrepp i dokumenten. Tematiseringen av resultat och analysavsnittet har gjorts i enlighet 

med de huvudteman som utgör studiens intersektionella utgångspunkt. 

 

6.1 Migrationsverkets bedömningsunderlag 

De bedömningsunderlag som asylhandläggare på Migrationsverket utgår från i asylärenden 

som rör sexuell läggning är följande: 

- Utredningen om förföljelse på grund av kön eller sexuell läggning (SOU 2004:31). 

Utredningen är det dokument som ligger till grund för propositionen.  

 

- Flyktingskap och förföljelse på grund av kön eller sexuell läggning (Prop 2005/06:6). 

Propositionen utgör praxis inom asylärenden som rör kön eller sexuell läggning. 

 

- UNHCR:s Guidelines on international protection no. 9: Claims to Refugee Status 

based on Sexual Orientation and/or Gender Identity within the context of Article 

1A(2) of the 1951 Convention and/or its 1967 Protocol relating to the Status of 

Refugees. Detta dokument utgör riktlinjer för de stater som skrivit under Genéve-

konventionen. Riktlinjerna erbjuder guidning för lagutövning och beslutsfattande 

inom asylärenden som rör kön eller sexuell läggning.  

 

- Rättsligt ställningstagande angående prövningen av den framåtsyftande risken för 

personer som åberopar skyddsskäl på grund av sexuell läggning, könsöverskridande 

identitet eller könsuttryck (SR 38/2015). Dokumentet utgör en metod för utredningen 

av den framåtsyftande risken för, bland annat, personer som åberopar skyddsskäl på 

grund av sexuell läggning.  
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6.2 Begreppsdefinitioner i bedömningsunderlaget 

Förarbetena gör denna definition av begreppet sexuell läggning: ”Med sexuell läggning 

menas homo-, bi- och heterosexuell läggning (SOU 2004:31, s. 79, jmf Prop 2005/06:6). 

Enligt Utredningen om förföljelse på grund av kön eller sexuell läggning (2004) är naturliga 

uttryck för den sexuella läggningen att ha sexuellt umgänge eller att bo och leva tillsammans 

med någon. Vidare står det i utredningen att:  

 

Begreppet sexuell läggning omfattar inte endast själva en persons orientering primärt 

gentemot andra människor av det egna eller det motsatta könet eller båda könen. Även det 

förhållande i sig att en sådan person har sexuella relationer i enlighet med denna orientering 

omfattas av begreppet. (SOU 2004:31, ss. 79-80).  

 

Enligt ovanstående stycke är det i första hand en persons egen uppfattning om sin sexuella 

läggning som definierar densamma. Stycket kan tolkas som att en person, i avsaknad av egen 

definition av sin sexuella läggning, kategoriseras i enlighet med de sexuella praktiker hen 

ägnar sig åt. Definitionen av sexuell läggning innefattar bisexuell läggning, men i utredningen 

omnämns knappt bisexualitet utan de förhållanden som gäller för bisexuella likställs med de 

förhållanden som gäller för homosexuella. Enligt förarbetena avses med begreppet kön 

biologiskt, socialt och kulturellt kön. Därmed ges kön en definition som innefattar bland annat 

könsroller, könsmaktstrukturer och könsdiskriminering. Transpersoners könstillhörighet, 

könsidentitet och könsuttryck omfattas också av begreppet kön då detta begrepp även tar 

hänsyn till en persons egen upplevelse av sin könsidentitet.  

 

6.3 Sexuell läggning i bedömningsmaterialet 

För att kunna genomföra en adekvat analys av bedömningsunderlagets användning av 

begreppet ”sexuell läggning” så måste vi undersöka på vilket sätt begreppet beskrivs och 

omnämns i materialet. Generellt så nämns “sexuell läggning” på ett neutralt sätt i 

bedömningsunderlaget, utan att tala om vilka sexuella läggningar som åsyftas förutom 

undantagsvis då homosexualitet nämns som exempel. En läsning av de sammanhang som 

begreppet förekommer i, ger en anvisning om vilken sexuell läggning som faktiskt åsyftas då 

”sexuell läggning” omskrivs. I propositionen benämns heterosexuell läggning endast vid 
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definitionen av begreppet sexuell läggning, och då tillsammans med övriga sexuella 

läggningar som tas upp; homo- och bisexuell läggning. I utredningen benämns heterosexuell 

läggning på liknande sätt förutom då en heterosexuell läggning jämförs med en homosexuell 

läggning i följande citat:  

 

Att ha sexuellt umgänge eller att bo och leva tillsammans med någon av samma kön är ett 

naturligt uttryck för den homosexuella läggningen, precis som det är det på motsvarande 

sätt för en person med heterosexuell läggning. (SOU 2004:31, s. 80).  

 

Även I UNHCR:s riktlinjer förekommer ordet ”heterosexual” främst vid definitionen av 

”sexual orientation”. Dock används ordet även här i ett jämförande syfte: “There are no 

universal characteristics or qualities that typify LGBTI individuals any more than 

heterosexual individuals.” (UNHCR 2012, s. 14). Genom att använda heterosexualitet som en 

jämförelsemall konstrueras homosexualitet som det avvikande. Därmed konstrueras samtidigt 

heterosexualitet som det normala och allmängiltiga. 

 

Enligt propositionen är det UNCHR:s handbok och UNHCR:s riktlinjer som ligger till grund 

för den svenska rättstillämpningen. Dessa båda dokument har uttalat:  

 

[…] att en korrekt tolkning av begreppet tillhörighet till en viss samhällsgrupp inrymmer 

såväl kön som sexuell läggning och att kvinnor och homosexuella kan utgöra exempel på 

sådana samhällsgrupper […] (Prop 2005/06:6, s. 20).  

 

I detta citat blir det tydligt att det är homosexuella, i egenskap av en förtryckt minoritet, som 

utgör en viss samhällsgrupp och inte heterosexuella. Detta är i sig inte anmärkningsvärt då 

heterosexuella i sig är en mindre förtryckt grupp. Men genom den uppdelning som 

propositionen gör av homosexuella och heterosexuella så återskapar språkets formuleringar 

samt den språkliga innebörden uppdelningen mellan avvikelse och normalitet. Genom att låta 

heterosexualiteten vara något outtalat - och därigenom inte ifrågasätta dess självklara plats i 

diskursen - så fyller heterosexualiteten rollen som det normala utifrån vilket avvikelserna kan 
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definieras. Det blir då tydligt att vad som vid första anblicken kan tyckas vara ett neutralt sätt 

att skriva om sexuell läggning i själva verket endast syftar på homosexualitet.  

 

Sexuell läggning beskrivs i propositionen som en “grundläggande egenskap” som en person 

aldrig kan krävas att göra avkall på. Det vill säga att en person aldrig kan krävas dölja sin 

sexuella läggning vid ett eventuellt återvändande till ursprungslandet. I propositionen anges 

följande: 

 

Regeringen vill betona att sexuell läggning skall betraktas som en grundläggande egenskap 

hos individen som det aldrig kan komma i fråga att kräva att han eller hon avstår från. (Prop 

2005/06:6, s. 26). 

 

Denna formulering antyder en paradox; dels ses sexuell läggning som en grundläggande 

egenskap och torde därför vara något djupt rotat i den personliga identiteten, samtidigt som 

det faktiskt går att göra avkall på denna egenskap även om det inte får krävas av individen. 

Genom att omskriva sexuell läggning som något som faktiskt är möjligt att avstå upprepas det 

som Butler benämner som den obligatoriska heterosexualiteten genom antydan om icke-

heterosexualitet som något valbart. Ytterligare ett exempel på att sexuell läggning ses som en 

egenskap som är grundläggande för identiteten utgörs av följande citat: 

 

Enligt skyddsgrundsdirektivets definition skall en grupp anses utgöra en särskild 

samhällsgrupp när gruppens medlemmar har en väsentlig egenskap eller en gemensam 

bakgrund som inte kan ändras, eller består av personer som har en gemensam egenskap 

eller övertygelse som är så grundläggande för identiteten eller samvetet att de inte får 

tvingas avsvära sig den, eller när gruppen har en särskild identitet i det berörda landet 

eftersom den uppfattas som annorlunda av omgivningen. (Prop 2005/06:6, s. 25).    

 

Om sexuell läggning är en egenskap som inte kan ändras eller avsväras, uppstår frågan varför 

den samtidigt omskrivs som något som individen inte får krävas avstå från? Om egenskapen 

inte kan ändras så borde diskussionen om huruvida individen får avkrävas att avstå från 

egenskapen överhuvudtaget inte existera. Således kan propositionen tolkas på så sätt att det 

aldrig kan krävas av individen att hen avstår sin sexuella läggning men individen kan själv 
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välja att göra det. Propositionen antyder därmed att sexuell läggning är något en person kan 

välja eller avstå från att visa. Detta resonemang återfinns även i utredningen:  

 

Om kännetecknet går att förändra krävs att detta är tillräckligt skyddsvärt, annars omfattas 

de inte av flyktingskyddet. I vissa fall kan det vara rimligare att kräva att en person vidtar 

de förändringar som är nödvändiga för att han eller hon inte skall associeras med gruppen, 

än att personen i fråga ges en fristad utanför hemlandet. Med andra ord måste individens 

rätt att själv få bestämma hur hon eller han vill leva sitt liv vägas mot de fördragsslutande 

ländernas åtagande att ge utländska medborgare skydd som flyktingar. (SOU 2004:31, s. 

117).  

 

Trots att utredningen i citatet inte explicit talar om sexuell läggning så måste det läsas i 

kontexten av att citatet förekommer i en utredning om förföljelse på grund av kön eller 

sexuell läggning. En möjlig tolkning är att utredningen antyder att det i vissa fall är rimligare 

att inte öppet visa sin sexuella läggning. I enlighet med Butlers resonemang kan en 

heterosexuell person genom den obligatoriska heterosexualiteten öppet visa sin sexuella 

läggning utan att detta av allmänheten betraktas som att öppet visa sin sexuella läggning. 

Frågan om att dölja sin sexuella läggning är således bara applicerbar på sexuella eller 

romantiska handlingar som faller utanför ramen för den obligatoriska heterosexualiteten. 

Genom att föra en diskussion kring döljandet av homosexualitet eller homosexuella 

handlingar ger diskursen inte homosexualitet samma erkännande som heterosexualitet. 

Heterosexualitetens självklara status som den “normala” sexuella läggningen ifrågasätts 

därmed inte heller. Ett ifrågasättande av normaliseringen av den obligatoriska hetero-

sexualiteten och dess självklara status hade synliggjort den heterosexuella matrisens 

bräcklighet. Butler menar att homosexualitet omkullkastar den binära genusuppdelningen som 

grund för den heterosexuella matrisens existens.  

 

Dock finns det i delar av propositionen en ambition att uppmärksamma bristfälligheter i den 

då aktuella lagstiftningen. Propositionen redogör för att en tillämpning av lagen, så som den 

såg ut när propositionen skrevs, kan innebära att någon som “egentligen” söker asyl på grund 

av sexuell läggning i första hand kan komma att åberopa religion eller politisk åskådning som 

asylskäl. I propositionen anges det att:  

 

Förföljelsegrunderna religion och politisk åskådning överlappar ofta varandra vid 

förföljelse som även är relaterad till kön eller sexuell läggning. (Prop 2005/06:6, s. 24).  
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Vidare kan därför en person som  

 

[...] bryter mot diskriminerande lagar, sociala normer eller religiösa föreskrifter [...] 

uppfattas som oppositionell och beskyllas för att hysa vissa politiska sympatier och därför 

utsättas för förföljelse. (Prop 2005/06:6, s. 24).  

 

På detta sätt visar propositionen på invändningar mot den dåvarande lagstiftningen, som 

positionerade homosexualitet som en politisk eller anti-religiös handling i det ursprungsland 

varifrån den asylsökande flytt. Lagrådet, som har till uppgift att granska och yttra sig över 

remitterade lagförslag (Lagrådet 2016), förhåller sig kritiskt till propositionens föreslagna 

ändringar, det vill säga att sexuell läggning ska inrymmas i flyktingdefinitionen. Lagrådet 

menar att sexuell läggning kan inrymmas under var och en av de redan existerande 

förföljelsegrunderna religion, politisk uppfattning och tillhörighet till viss samhällsgrupp i 

flyktingparagrafen. Lagrådets diskussion om huruvida homosexualitet är att betrakta som en 

oppositionell politisk handling eller en anti-religiös handling skapar en diskurs där 

homosexualitet förminskas, medan diskursen i den resterande propositionen vill synliggöra 

denna grupp. I Lagrådets resonemang görs en homosexuell handling om till en politisk eller 

anti-religiös handling, det vill säga handlingen omskapas som något mer “accepterat” än vad 

den från början var, något som inte överensstämmer med propositionens intentioner. 

Diskursen kan därmed upplevas som motsägelsefull och tvetydig.   

 

6.4 Framåtsyftande riskbedömning    

Vid asylprövningen ska det beaktas hur personen hittills levt i ursprungslandet och hur 

personen agerat i asyllandet, det vill säga om personen levt öppet eller dolt sin sexuella 

läggning i asyllandet. Detta kan ha stor betydelse för asylprövningen. Riskbedömningen vid 

asylprövningen ska vara framåtsyftande, det vill säga avgöra huruvida den asylsökande 

riskerar att utsättas för förföljelse vid ett återvändande till ursprungslandet (SOU 2004:31).  

 

I Migrationsverkets rättsliga ställningstagande utgör ett uttalande från EU-domstolen praxis 

även vid svensk asylhandläggning. Detta uttalande gör gällande: 
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EU-domstolen har uttalat att en lagstiftning som straffbelägger homosexuella handlingar 

inte i sig anses ha en så betydande inverkan på den asylsökande att den kan utgöra 

förföljelse. Däremot kan själva det fängelsestraff som föreskrivs i anslutning till en viss 

lagbestämmelse som straffbelägger homosexuella handlingar utgöra förföljelse, förutsatt att 

det faktiskt tillämpas. (SR 38/2015, s. 7). 

Uttalandet innebär att endast det faktum att homosexuella handlingar är kriminaliserade inte i 

sig kan utgöra förföljelse, utan det är först när denna lagstiftning är omsatt i praktiken som det 

enligt migrationsrättslig mening kan röra sig om förföljelse. Detta ska ses i ljuset av att 

tidigare förföljelse i ursprungslandet ses som en allvarlig indikation på att det finns en verklig 

risk för förföljelse också vid ett återvändande till ursprungslandet. Därmed presumeras att det 

föreligger en risk för förföljelse vid en framåtsyftande bedömning. Ovanstående uttalande 

från EU-domstolen bidrar implicit till en fordran om att den asylsökande i ursprungslandet 

levt öppet, och på så sätt redan blivit utsatt för förföljelse, för att hen ska kunna få asyl i 

Sverige. Detta trots föreskrifter i Migrationsverkets rättsliga ställningstagande som säger att 

ett ”diskret” levnadssätt inte är en godtagbar anledning att neka flyktingstatus. Utifrån detta 

resonemang ska den asylsökande, förutom de övriga rekvisiten i 4 kap. 1 § UtL, uppfylla tre 

krav för att få flyktingstatus: 

 

1. Tillhöra samhällsgruppen; det vill säga göra sannolikt att hen är homo- eller bisexuell. 

2. Vara utsatt för förföljelse. Denna förföljelse kan då exempelvis utgöras av 

kriminalisering av samkönade handlingar i ursprungslandet. Dock kan den asyl-

sökande, enligt EU-domstolens uttalande, endast betraktas som utsatt för förföljelse 

om: 

3. Den asylsökandes sexuella läggning kommit till myndigheternas kännedom så till vida 

att hen blivit dömd för samkönade handlingar i ursprungslandet. 

 

6.5 Tillhörighet till gruppen homo- eller bisexuella 

Enligt Migrationsverkets rättsliga ställningstagande ska den asylsökande göra sannolikt att 

han eller hon tillhör, eller i sitt ursprungsland bedöms tillhöra, en grupp som riskerar 

förföljelse på grund av sexuell läggning. Det rättsliga ställningstagandet framhåller dock: 

 

Det är viktigt att komma ihåg att Migrationsverket inte ska försöka fastställa en persons 

sexuella läggning eller könsidentitet vilket i många fall vore omöjligt. Det verket ska pröva 
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i denna del är om en person som åberopar skyddsbehov pga. sin sexuella läggning, 

könsidentitet eller könsuttryck har gjort sin tillhörighet till en sådan grupp sannolik. (SR 

38/2015, s. 3). 

 

Hur Migrationsverket ska kunna bedöma om den asylsökande tillhör samhällsgruppen homo- 

och bisexuella utan att fastställa huruvida den asylsökande är homo- eller bisexuell förklaras 

inte. Citatet kan således tolkas både som motsägelsefullt och tvetydigt. Beviskravet ligger hos 

den asylsökande. Om den sökande inte kan bevisa att hen tillhör en grupp som riskerar 

förföljelse på grund av sin sexuella läggning kan denne inte bedömas vara flykting. Vid 

bedömningen läggs tonvikten på den asylsökandes egen berättelse. För att berättelsen ska 

bedömas vara trovärdig ska den vara sammanhängande och inte innehålla motstridiga 

uppgifter samt stämma överens med allmänt kända fakta om ursprungslandet.  

 

UNHCR:s riktlinjer, som ligger till grund för Migrationsverkets framåtsyftande risk-

bedömning, ger förslag på intervjufrågor vid asylprövningen. UNHCR:s riktlinjer menar att 

det vid fastställandes om den asylsökandes trovärdighet kan vara användbart att fråga den 

asylsökande om känslor och upplevelser av att vara annorlunda samt känna skam eller 

stigmatisering:  

 

[e]xploring elements around the applicant’s personal perceptions, feelings and experiences 

of difference, stigma and shame [...] (UNHCR 2012, s. 15). 

 

Vidare anför UNHCR:s riktlinjer att det kan vara användbart att fråga den asylsökande om 

hen känt sig annorlunda under sin barndom:  

 

In some cases, before LGBTI individuals come to understand their own identity fully, they 

may feel ’different’ as children. (UNHCR 2012, s. 16).  
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Genom att fråga den asylsökande om dennes känslor och upplevelser av att vara annorlunda 

och att känna stigmatisering och skam synliggörs språkets performativitet. Att fråga huruvida 

personen känt sig eller upplevt sig vara annorlunda får den språkliga konsekvensen att utpeka 

personen som just annorlunda. Detta synliggör också heteronormativiteten bakom intervju-

frågorna. Denna normativa föreställning säger att homo- och bisexualitet är något avvikande, 

något annorlunda, bekräftas genom att fråga om den asylsökande känner sig annorlunda på 

grund av sin homo- eller bisexualitet. Detsamma gäller för frågor om skamkänslor. Att fråga 

den asylsökande om denne upplever/upplevt skamkänslor legitimerar dessa känslor. 

Visserligen bygger asylprocessen på en kategorisering för att kunna utröna om den 

asylsökande kan berättigas asyl. Personer som söker asyl på grund av sexuell läggning flyr i 

många fall för att de har blivit utpekade som annorlunda och avvikande. Det som 

bedömningsunderlaget gör genom att föreslå denna typ av intervjufrågor är emellertid att 

legitimera föreställningen om en viss sexuell läggning som avvikande. UNHCR:s riktlinjer 

föreskriver även att det kan vara användbart att i en intervjusituation ställa frågor om den 

asylsökandes “komma ut-process”. UNHCR:s riktlinjer förväntar sig således att homo- och 

bisexuella personer ska kunna redogöra för sin komma ut-process. Att ställa frågor om den 

asylsökandes komma ut-process tydliggör den heteronormativa föreställningen i riktlinjerna. 

En heterosexuell person förväntas aldrig kunna redogöra för en ”komma ut-process”, något 

som enligt Butler skulle kunna sägas bero på en obligatorisk heterosexualitet. Genom att 

förvänta sig att en homo- eller bisexuell person ska “komma ut” kategoriseras denna person 

som någon som står utanför normen. Det går således att tolka att UNHCR:s riktlinjer, genom 

att föreslå denna typ av intervjufrågor, befäster den obligatoriska heterosexualitetens 

normativa existens inom den heterosexuella matrisen. Med tanke på att bedömnings-

underlaget är skrivet i en heteronormativ kontext, det vill säga är producerad inom ramen för 

den rådande samhällsdiskursen, är det inte märkvärdigt att UNHCR:s riktlinjer föreslår denna 

typ av intervjufrågor.  

Utöver detta ger UNHCR:s riktlinjer anvisningar som den enskilde asylhandläggaren bör 

förhålla sig till. Enligt UNHCR ska beslutsfattare undvika att göra sina bedömningar på 

stereotypa antaganden om HBT-personer, till exempel angående synliga kännetecken eller 

avsaknaden av sådana. Exempel på vad dessa synliga kännetecken skulle kunna vara ges inte. 

Vidare menar UNHCR att asylhandläggaren ska fatta objektiva beslut. Asylhandläggaren ska 

undvika att genom kroppsspråk eller verbalt uttrycka personliga åsikter om den asylsökandes 

sexuella läggning, könsidentitet, sexuella beteende eller relationsmönster. UNHCR menar att 
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asylhandläggare som är obekväma med mångfald gällande sexuell läggning och könsidentitet 

ska utbildas inom dessa områden. Asylhandläggaren ska inte heller använda opassande 

språkbruk gentemot den asylsökande. Enligt UNHCR får asylhandläggaren inte dra slutsatser 

om den asylsökandes sexuella läggning utifrån faktorer som exempelvis den asylsökandes 

tidigare relationer. Att en asylsökande är eller har varit gift med någon av motsatt kön eller 

har barn behöver inte ligga till grund för ett fastställande av den sexuella läggningen. Inte 

heller det faktum att en asylsökande inte haft några relationer i ursprungslandet kan avgöra 

huruvida den asylsökande är homo- eller bisexuell. UNHCR:s riktlinjer ger anvisning om att 

asylhandläggaren bör undvika att ställa detaljerade frågor om den asylsökandes sexliv. Den 

asylsökande får aldrig förväntas eller krävas bevisa sin sexuella läggning genom att 

dokumentera sexuella akter eller att be par vara fysiskt intima vid en intervjusituation för att 

kunna bedöma deras sexuella läggning. Vidare anvisar UNHCR att det i vissa fall kan vara 

användbart att fråga den asylsökande om dennes förtrogenhet med HBT-communityt i 

asyllandet. Dock kan en brist på kunskap om HBT-communityt i asyllandet inte avgöra den 

asylsökandes trovärdighet. UNHCR:s riktlinjer noterar även att avsaknaden av förtrogenhet 

med HBT-communityt i asyllandet kan bero på bristande information, språkliga och kulturella 

barriärer samt ekonomiska och geografiska faktorer. Utöver detta finns det en vilja till en 

inkluderande terminologi i UNHCR:s riktlinjer, exempelvis då de diskuterar könsidentitet. 

UNHCR:s riktlinjer är det enda dokument i bedömningsunderlaget som för en diskussion 

kring heteronormativitet.     

 

Migrationsverkets rättsliga ställningstagande ger exempel på rättspraxis från Migrations-

överdomstolen som utgör en del av bedömningsunderlaget vid HBT-relaterade asylärenden. I 

rättsfall MIG 2013:25: Fråga om utlänningen har gjort sannolikt att han tillhör en grupp som 

riskerar förföljelse på grund av sin sexuella läggning. Även metod för prövning av fråga om 

förföljelse på grund av sexuell läggning. Rättsfallet rör en man från Nigeria som i Nigeria 

dömts till fängelse och utvisning. Innan domen vunnit laga kraft ansökte han om asyl i 

Sverige på grund av sin sexuella läggning. I domen står följande: 

 

Domstolen noterar att han inte i nämnvärd utsträckning kunnat svara på allmänna frågor om 

sin sexuella läggning och hur den har påverkat hans liv. Han har även i övrigt under 

processen lämnat påfallande vaga uppgifter om sin personliga uppfattning om och sina 

känslor relaterade till sin sexuella läggning, vilket framstår som märkligt då den sexuella 

läggningen måste anses vara en grundläggande egenskap hos en individ. I detta fall är det 
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särskilt anmärkningsvärt mot bakgrund av vad han anfört om inställningen till 

homosexuella personer i Nigeria. Mannen har istället i huvudsak redogjort för de övergrepp 

som han uppger att han har blivit utsatt för på grund av att han är homosexuell. (SR 

38/2015, s. 17). 

 

Enligt domen har mannen inte kunnat svara på allmänna frågor om sin sexuella läggning och 

hur den har påverkat hans liv. Vid en tolkning av citatet kan det anses självklart att en person 

som tvingats fly på grund av sin sexuella läggning har en uppfattning om hur den sexuella 

läggningen påverkat hens liv. Dock torde den redogörelse mannen lämnat om de övergrepp 

han blivit utsatt för kunna ses som en förklaring till hur hans liv påverkats av hans sexuella 

läggning. Detta tycks dock inte vara Migrationsöverdomstolens uppfattning. Således är det 

oklart vilka allmänna frågor om sin sexuella läggning mannen bedömts oförmögen att svara 

på. Av domen framgår det vidare att mannen endast lämnat vaga uppgifter om sina känslor 

relaterade till sin sexuella läggning, vilket enligt domstolen framstår som märkligt eftersom 

sexuell läggning anses vara en grundläggande egenskap hos en individ. Rättsfallet blir 

uppseendeväckande om det läses i ljuset av citatet från det rättsliga ställningstagandet på 

uppsatssida 27. I citatet från det rättsliga ställningstagandet klargörs det att Migrationsverket 

inte ska ha till uppgift att fastställa någons sexuella läggning utan endast ska undersöka den 

asylsökandes skyddsbehov. Rättsfallet är uppseendeväckande eftersom det står tydligt att 

domstolen trots allt försöker fastställa den asylsökandes sexuella läggning. Språkbruket i 

domen kan tolkas som heteronormativt då det blir tydligt att mannen, i egenskap av en 

homosexuell person, förväntas ha funderat över hur hans sexuella läggning påverkat hans liv 

samt sina känslor i relation till den sexuella läggningen. Den obligatoriska heterosexualitetens 

normativa status synliggörs i citatet eftersom en homosexuell person förväntas ha reflekterat 

över sin sexuella läggning, något som inte förväntas av heterosexuella personer. Den 

heterosexuella läggningen är något som, utifrån sin normativa status, bara ”finns till” utan att 

den behöver ifrågasättas. En heterosexuell person har ”relationer” medan en homosexuell 

person har ”homosexuella relationer”. Homosexualitet pekas därmed ständigt ut som något 

avvikande och något som stör den heterosexuella matrisens ordning. 

    

6.6 Kön och sexualitet 

Förarbetena ger stort utrymme åt diskussionen kring huruvida kön och sexuell läggning 

överhuvudtaget kan innefattas i flyktingdefinitionen. Utredningen och propositionen hänvisar 
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till ett nästan tio år gammalt utredning, Utredning om svensk flyktingpolitik i ett globalt 

perspektiv (SOU 1995:75), och proposition, Svensk migrationspolitik i globalt perspektiv 

(Prop 1996/97:25), där ett resonemang förs om huruvida kön och sexuell läggning ska 

innefattas i flyktingdefinitionen. I den nya utredningen (SOU 2004:31) hänvisas det, i 

bakgrund till frågans tidigare behandling, till flyktingpolitiska kommitténs uttalande i den 

äldre utredningen (SOU 1995:75):  

 

även med en vid bedömning finns det naturliga gränser för vilka som kan tolkas in i 

konventionens flyktingbegrepp utan att man gör våld på själva definitionen (SOU 1995:75, 

citerad i SOU 2004:31, ss. 28-29). 

 

Citatet antyder att kön och sexuell läggning skulle utgöra en alltför vid bedömning eller 

tolkning av flyktingbegreppet. Varför det förhåller sig på detta sätt är inget som den nya 

utredningen ger svar på. För det andra förklarar utredningen inte heller vilka de “naturliga 

gränser” för vilka som kan tolkas in i konventionens flyktingbegrepp skulle kunna utgöra. För 

det tredje antyder formuleringen “gör våld på själva definitionen” att en inkludering av 

kvinnor och homosexuella i flyktingbegreppet är så pass otänkbart att det i sådana fall hade 

gjort själva flyktingdefinitionen oanvändbar. Samma resonemang som i ovanstående citat 

återkommer även i den tio år yngre propositionen. Inte heller här förtydligas det varför eller 

på vilka sätt begreppets innebörd skulle tunnas ut. I lagrådets yttrande går det att läsa:  

 

En svårighet med remissens förslag är att begreppet samhällsgrupp, använt så som förordas, 

vidgas på ett sätt som leder till att begreppets innebörd tunnas ut och förlorar i konkretion. 

(Prop 2005/06:6, s. 46).  

 

Remissen överlämnades från regeringen till lagrådet den 9 juni 2005 och innebär ett förslag 

om att personer som känner välgrundad fruktan för förföljelse på grund av kön eller sexuell 

läggning, och som enligt dåvarande bestämmelser gavs skydd som skyddsbehövande i övrigt, 

istället skulle få skydd som flyktingar (Utrikesdepartementet, 2005). Vidare går det att läsa i 

propositionen:  

 

Ändringen kan inte heller anses vara av kontroversiell natur eftersom de grupper av 

förföljda som ändringen berör redan omfattas av skyddsbestämmelserna. (Prop. 2005/06:6 

s. 21, vår kursivering).  
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Det som benämns som ändringen i citatet syftar på förslaget till ändring av Utlänningslagen 

där kön och sexuell läggning läggs till som förföljelsegrunder i flyktingparagrafen. 

Förekomsten av diskussionen om vilka som kan tolkas tillhöra flyktingbegreppet gör det 

uppenbart vilka personer/grupper och vilka tankesätt som får ta plats i diskursen och vad som 

utesluts ur den. Att på detta sätt diskutera huruvida kvinnor och homo- och bisexuella ska få 

ingå i flyktingbegreppet synliggör den språkliga avsändaren och mottagaren i diskursen. 

Eftersom språket formuleras kring kvinnor och homo- och bisexuella som objekt är subjekten 

män och heterosexuella. Män och heterosexuella är både avsändare och mottagare i den 

språkliga diskursen, då det ständigt är kvinnor och homo- och bisexuella som objektifieras i 

materialet. Genom formuleringar som “kontroversiell natur” och “naturliga gränser” upprätt-

hålls de normativa föreställningar om makt som något som endast tillfaller män och hetero-

sexuella. Språkanvändningen i förarbetena blir därmed performativ då språket reproducerar 

ett rådande maktsystem. I detta fall är det kvinnor och homo- och bisexuella som är de 

grupper det talas om men som inte själva har makt att forma diskursen. 

 

I propositionen definieras begreppet kön som biologiskt men även som “så kallat” socialt eller 

kulturellt kön. Propositionen sätter endast orden “så kallat” framför det sociala och kulturella 

könet och inte det biologiska könet. Genom detta så lämnas det biologiska könet 

oproblematiserat. Därmed blir det tydligt vilken definition av kön som är den “riktiga” eller i 

alla fall den viktigaste. Denna diskussion antyder att det finns ett kroppsligt fördiskursivt kön, 

något som Butler motsätter sig. Butler menar att det är performativa uttryck – både genom 

språk och praktik – som upprätthåller illusionen om kön som ett fördiskursivt faktum. Kön 

diskuteras därtill i Utredningen om förföljelse på grund av kön eller sexuell läggning som en 

medfödd och oföränderlig egenskap, bland annat i citatet:  

 

Det gemensamma kännetecknet kan vara t.ex. en medfödd eller i övrigt oföränderlig 

egenskap såsom kön […] (SOU 2004:31, s. 118). 

 

Detta står i stark kontrast till Butlers resonemang om kön som något performativt, något som 

hela tiden görs. Vidare i propositionen står det att läsa:  

 

I flyktingrättsliga sammanhang bör begreppet kön enligt regeringens mening användas i 

den vidaste bemärkelsen och således omfatta inte bara den biologiska skillnaden mellan 

män och kvinnor utan även socialt och kulturellt bestämda, stereotypa, föreställningar om 

hur män respektive kvinnor skall bete sig. (Prop 2005/06:6, s. 21). 
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Det är här oklart vad propositionen åsyftar då den nämner biologiska skillnader mellan män 

och kvinnor, samt vari dessa biologiska skillnader skulle ligga. Även denna formulering 

antyder att det skulle finnas ett biologiskt fördiskursivt kön som dessutom resulterar i 

skillnader beroende på hur ens biologiska kropp är beskaffad. Att dela upp kroppar i 

kategorierna män och kvinnor samt att ge dessa kategorier biologiska skillnader är grund-

läggande för upprätthållandet av det binära genussystemet, vilket i sin tur är en grundläggande 

del av den heterosexuella matrisen. Den heterosexuella matrisen bygger på att det binära 

motsatsparet man och kvinna är åtskiljda och manifesterar sin åtskiljda existens genom att 

begära varandra. Således menar Butler att genus och sexualitet är sammankopplade och inte 

går att skilja från varandra eftersom genus skapas genom en obligatorisk heterosexualitet och 

då heterosexualiteten upprätthåller det binära genussystemet. Förarbetena kan således tolkas 

som upprätthållande av den heterosexuella matrisen. 

 

Utredningen om förföljelse på grund av kön eller sexuell läggning diskuterar möjliga 

scenarion där förföljelse på grund av kön kan göras gällande; till exempel tvångsäktenskap, 

hedersmord och hustrumisshandel. Diskussionen kring hedersmord utgår från att det i princip 

endast är kvinnor som kan falla offer för hedersmord. Oavsett om iakttagelsen stämmer eller 

inte så är det anmärkningsvärt att en utredning om förföljelsegrunderna kön och sexuell 

läggning endast diskuterar en av dessa förföljelsegrunder (kön) under rubriken “Hedersmord”. 

Kan inte homosexuella kvinnor och män utsättas för hedersmord eller hedersrelaterat våld? 

Under rubriken “Hustrumisshandel” anförs att misshandel är något som sker inom det 

heterosexuella äktenskapet på grund av att kvinnan varit otrogen och att:  

 

[o]rsaken till att en kvinna utsätts för t.ex. allvarlig misshandel (förföljelse) på grund av att 

hon har, eller beskylls för att ha varit, otrogen har naturligtvis många olika förklaringar. 

Den primära orsaken och drivkraften till förföljelse är vanligtvis svartsjuka och förföljelsen 

utgår i regel från kvinnans nuvarande eller tidigare partner. (SOU 2004:31, s. 126).  

 

Vidare förklarar utredningen att en kvinna inte kan betraktas som skyddsbehövande om hon 

är offer för våld i nära relationer då ”grunden” till misshandeln är otrohet. 

 

Tillämpningen av Genévekonventionen förutsätter att det finns en koppling mellan 

förföljelsen och en förföljelsegrund. För att kvinnan ska komma i fråga för flyktingskydd 

måste därför förövarens (mannens) agerande eller myndigheternas oförmåga eller ovilja att 
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ge skydd mot förföljelsen kunna knytas till en förföljelsegrund. När det gäller förföljelse 

som bottnar i en beskyllning om otrohet, ter det sig i de flesta fall långsökt att säga att 

mannens agerande mot kvinnan beror på hennes tillhörighet till en viss samhällsgrupp. 

(SOU 2004:31, s. 126). 

 

Att beskriva mäns våld mot kvinnor på detta sätt kan sägas vara djupt problematiskt av många 

anledningar. Att beskriva den primära orsaken och drivkraften till mäns våld mot kvinnor som 

svartsjuka är att totalt bortse från de patriarkala strukturer som innebär en hierarkisk 

uppdelning mellan kategorierna män och kvinnor, där kvinnan underordnas mannen. 

Avsaknaden av intersektionell analys är påtaglig i samtliga av de ovanstående exemplen. 

Samtliga scenarion diskuterar endast kön som förföljelsegrund. Genom en sådan ensidig 

diskussion bortses det i utredningen från det faktum att kön och sexuell läggning är tätt 

sammankopplade i det system som den heterosexuella matrisen utgör. 

 

6.7 Västerländska perspektiv i bedömningsunderlaget 

Migrationsverkets rättsliga ställningstagande omnämner Sverige som ett västerländskt land då 

det diskuterar synen på sexuell läggning och könsidentitet. Det rättsliga ställningstagandet 

menar att sättet att tala om sexuell läggning och könsidentitet skiljer sig åt mellan väster-

ländska och icke-västerländska länder. Det rättsliga ställningstagandet exemplifierar detta 

genom att säga att begreppsapparaten kan se annorlunda ut i ett västerländskt land än vad det 

skulle göra i ett icke-västerländskt land. Några mer konkreta exempel presenteras inte. 

 

I förarbetena diskuteras förtryck av homosexuella som något som sker i andra länder. Det kan 

vara rimligt att anta att diskriminering av homo- och bisexuella är mer påtaglig i länder där 

samkönade relationer och handlingar är kriminaliserade. Propositionen och utredningen 

diskuterar dock endast homosexualitet som en tabubelagd företeelse i andra länder utan att ge 

sin syn på hur det exempelvis är en tabubelagd företeelse även i en svensk kontext. Detta kan 

exemplifieras genom följande citat:  

 

Många gånger kommer dessa personer från länder där homosexualitet är en tabubelagd 

företeelse och de kan på grund av sin sexuella läggning ha drabbats av trakasserier såväl 

från den egna familjekretsen som från myndigheter. (Prop 2005/06:6, s. 29). 

 

Det är inte heller ovanligt att sexuell samvaro mellan homosexuella är förbjuden i lag. I 

många länder, oavsett om de har en diskriminerande lagstiftning eller inte, är 
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samhällsstrukturen uppbyggd kring diskriminerande normer och värderingar, vilka ofta är 

väl förankrade i sedvänjor och religiösa traditioner. (SOU 2004:31, ss. 121-122). 

 

För att tolka dessa citat utifrån Halls (1992) teoretiska begrepp “the West and the Rest” måste 

citaten brytas ner i enlighet med de fyra led Hall presenterar. I det första ledet klassificeras 

länder som västerländska eller icke-västerländska beroende på den karaktäristiska 

egenskapen, i detta fall diskriminering av homosexuella. I det andra ledet skapas ett 

representationssystem där diskriminering av homosexuella ses som icke-västerländskt. I det 

tredje ledet tydliggörs hur Sverige är mallen för vad som är västerländskt, eftersom länder där 

homosexuella diskrimineras implicit beskrivs som “andra länder” och “vissa samhällen”, det 

vill säga att diskriminering av homosexuella är något som inte sker i Sverige. Det fjärde ledet 

utgör en hierarkisk skala där Sverige, som får representera det toleranta och utvecklade 

samhället, ses som västerländskt och därmed bra. Samhällen där homosexuella diskrimineras 

ses som outvecklade och bakåtsträvande, det vill säga icke-västerländska och därmed sämre. 

 

Ett liknande resonemang angående västerländska respektive icke-västerländska samhällen 

som i ovanstående stycke återfinns även i resonemanget om kön. Detta resonemang blir 

tydligt i följande citat:    

 

I vissa samhällen finns föreskrifter och sociala normer som ställer olika krav på hur män 

respektive kvinnor skall bete sig. (SOU 2004:31, s. 89). 

 

I vissa stater föreskriver religionen särskilda roller eller beteendekoder för kvinnor 

respektive män. (SOU 2004:31, s. 92). 

 

Här blir det tydligt att länder klassificeras som västerländska eller icke-västerländska 

beroende på den karaktäristiska egenskapen, det vill säga starka könsroller. Representations-

systemet utgörs av att länder med existerande starka könsroller ses som icke-västerländska. 

Då dessa länder beskrivs som “vissa samhällen” eller “vissa stater” blir det också här tydligt 

att Sverige är mallen för det västerländska samhället. Alltså antyds det även gällande starka 

könsroller att dessa inte skulle finnas i Sverige. I det sista och fjärde ledet konstateras att det 

går att se Sverige som västerländskt och utvecklat medan länder med starka könsroller ses 

som outvecklade och icke-västerländska.   
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Språkets meningsskapande funktion tydliggörs i denna diskurs. Både diskriminering av 

homosexuella och existerande starka könsroller ges en innebörd utöver sig själva då dessa 

företeelser tillskrivs en bakåtsträvande betydelse. Dessa delar av propositionen samt 

utredningen är performativa då språket i dessa dokument påverkar de handlingar de 

beskriver, genom att beskriva dessa som sanna. Diskursen upprätthåller dikotomin mellan 

väst och ”the rest” genom att effektivt kategorisera länder som västerländska respektive icke-

västerländska i enlighet med de fyra leden i begreppet “the West and the Rest”.  
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7. Avslutning 

Under det avslutande avsnittet sammanfattas studien samt studiens främsta resultat. Därefter 

diskuteras dessa resultat i en slutdiskussion, i vilken vi även återkopplar till tidigare 

forskning. Ambitionen med slutdiskussionen är att ge nya infallsvinklar på det resultat som 

framkommit i studien.  

 

7.1 Sammanfattning 

Syftet med studien är att ur ett normkritiskt perspektiv förstå hur föreställningar om sexualitet, 

kön och västerländska perspektiv kommer till uttryck i Migrationsverkets bedömnings-

underlag vid asylärenden som rör sexuell läggning. För att kunna uppnå studiens syfte har vi 

formulerat frågeställningen: Hur konstrueras föreställningar om sexualitet, kön och väster-

ländska perspektiv i Migrationsverkets bedömningsunderlag?  

 

För att svara på vår frågeställning samt uppnå syftet med studien har vi genomfört en 

diskursanalys av Migrationsverkets bedömningsunderlag i HBT-relaterade asylärenden. 

Anledningen till att ett diskursanalytiskt angreppssätt är användbart är att vi granskar 

normativa föreställningar som språkligt förmedlade i styrdokument. Dokumenten har 

analyserats utifrån tre huvudteman som tar sin utgångspunkt i våra teoretiska analysverktyg. 

Dessa tre teman utgörs av sexualitet, kön och västerländska föreställningar. De teoretiska 

analysverktyg vi använt oss av är Judith Butlers begrepp den heterosexuella matrisen och 

performativitet samt Stuart Halls begrepp the West and the Rest. 

 

Vid en analys av vårt empiriska material har vi funnit följande huvudsakliga resultat: 

 

- Bedömningsunderlaget visar på två paradoxer. Den första gäller synen på sexualitet 

som en grundläggande egenskap som individen inte får krävas avstå från. Samtidigt 

medför detta resonemang att sexualitet framställs som något som trots allt går att 

avstå. Den andra paradoxen gäller den framåtsyftande riskbedömningen som innebär 

att den asylsökande i princip måste ha levt öppet i ursprungslandet för att betraktas 

som förföljd för att kunna få asyl i det nya landet. Detta trots att det är just det faktum 

att den asylsökande inte kunnat leva öppet som tvingat hen på flykt.  
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- Bedömningsunderlaget kan utifrån våra teoretiska tolkningsramar sägas vara 

heteronormativt på flera områden. Heteronormativiteten kommer till uttryck 

exempelvis då materialet använder sig av heterosexualitet som det ”normala” mot 

vilket det går att jämföra homosexualitet. Ytterligare ett exempel är då bedömnings-

underlaget diskuterar att öppet visa sin sexuella läggning. Denna diskussion kan i sig 

vara relevant då det i heteronormativa kontexter kan finnas svårigheter att leva öppet 

som homo- eller bisexuell. Det sätt som bedömningsunderlaget diskuterar kring att 

leva öppet blir dock heteronormativt då frågan endast rör homo- eller bisexuella. 

Frågan om att leva öppet eller dölja sin sexuella läggning är således bara applicerbar 

på sexuella eller romantiska handlingar som faller utanför ramen för Butlers begrepp 

den obligatoriska heterosexualiteten. Ett tredje exempel på bedömningsunderlagets 

heteronormativitet är dess utformning av de konkreta förslagen på intervjufrågor vid 

asylhandläggningen.  

- Bedömningsunderlaget kan, med Halls teoretiska begrepp som utgångspunkt, 

stundtals sägas upprätthålla västerländska normer. Detta sker utifrån de 

karaktäristiska egenskaperna ”diskriminering av homosexuella” och ”existerande 

starka könsroller”, något som utredningen och propositionen beskriver som före-

kommande i ”vissa” eller ”andra” samhällen eller länder. Därmed positioneras dessa 

”andra samhällen” som icke-västerländska medan Sverige får stå för det västerländska 

och utvecklade samhället.      

 

7.2 Slutdiskussion 

Vid en första läsning av materialet upplevde vi svårigheter med att urskilja diskurser samt 

upplevde materialet som relativt oproblematiskt. Gradvis växte en förståelse för diskursen i 

materialet fram. Detta skedde i samband med en tematisering av materialet utifrån våra 

teoretiska utgångspunkter. Teorierna synliggjorde det relevanta i materialet. Vårt resultat är 

givetvis helt beroende av de tolkningsramar som teorierna erbjudit oss. Med andra teoretiska 

begrepp hade en analys av samma dokument kunnat se annorlunda ut. Detta beror på att 

läsningen av dokumenten till stor del präglas av de frågor som teorierna tillåter oss att ställa. 

Nackdelen med att genomföra en så pass teoretiskt präglad studie är att vi som uppsats-

författare blir väldigt teoribundna. Detta kan innebära att vi tolkar dokumenten selektivt och 

därmed eventuellt missar andra möjliga resultat. Detta är något som vi reflekterat över och 

upplevt som märkbart under uppsatsprocessens gång.   
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Med hjälp av Stuart Halls begrepp the West and the Rest har vi i analysen kommit fram till att 

språket i bedömningsunderlaget skapar en diskurs där den karakteristiska egenskapen 

”diskriminering av homosexuella” ses som något som bara förekommer i icke-västerländska 

länder.  Med denna logik går det således att anta att ett land som klassificeras som väster-

ländskt därmed inte diskriminerar homosexuella. Med resultat och analysavsnittet som 

bakgrund kan vi konstatera att diskursen i Migrationsverkets bedömningsunderlag i många 

fall bygger på heteronormativa föreställningar. Vi har konstaterat att det ingenstans i 

bedömningsunderlaget diskuteras vilka diskriminerande normer som den svenska samhälls-

strukturen bygger på. Det kan dock ses som vedertaget att diskriminering av homosexuella är 

något som förekommer även i Sverige då till exempel homo- och bisexuella är en grupp som 

omfattas av Diskrimineringslagen (2008:567). Enligt ovan nämnda logik blir det således 

paradoxalt att betrakta ett land där diskriminering av homosexuella förekommer som 

västerländskt. Avslöjar detta en felaktighet i den logik som kategoriserar länder som 

västerländska respektive icke-västerländska? Finns det överhuvudtaget några länder som kan 

sägas vara västerländska om det är avsaknaden av diskriminering av homosexuella som krävs 

för att kunna tillhöra kategorin västerländsk? 

 

Vid en genomgång av forskningsläget i en internationell kontext framgår att personer som 

söker asyl på grund av sexuell läggning utsätts för kränkande handläggning. Detta sker i form 

av detaljerade frågor om sexliv, stereotypa antaganden utifrån deras tidigare relationer samt 

svårigheter med att bevisa sin sexuella läggning, vilket lett till att asylsökande känner sig 

tvingade att dokumentera sexakter som bevismaterial. Detta står i stark kontrast till det 

handläggningsförfarande som UNHCR:s riktlinjer föreskriver. Enligt dessa ska hand-

läggningen vara objektiv och ske på ett hänsynsfullt sätt. Det finns även konkreta anvisningar 

som säger att sådan dokumentation av sexakter inte får förekomma. UNHCR menar även att 

detaljerade frågor om sexliv ska undvikas. I UNHCR:s riktlinjer nämns att det kan vara 

användbart att ställa frågor om den asylsökandes förtrogenhet med HBT-communityt i 

asyllandet. Föreställningen om ett homogent HBT-community kan tolkas bygga på en 

stereotyp bild av en ”homosexuell livsstil”. Det är knappast troligt att alla homo- eller 

bisexuella, oavsett medborgar- eller flyktingskap, exempelvis går i Pride-parader, besöker 

gaybarer eller är medlemmar i RFSL. Förutom att bygga på stereotypa föreställningar om 

homo- och bisexuellas livsstil så speglar även denna typ av frågor det västerländska 

perspektivet i asylhandläggningen. I avsnittet om tidigare forskning presenterades exempel på 
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frågor som asylsökande i Storbritannien fått svara på under intervjuer med asylhandläggare. 

Att fråga en asylsökande vilka lesbiska tv-serier hon tittar på, som i exemplet från tidigare 

forskning, visar på en oförståelse och okunskap om kulturella skillnader. Om en person 

befinner sig på flykt på grund av sin sexuella läggning är det inte troligt att ursprungslandet 

har visat The L Word på bästa sändningstid. Likaså visar frågor om vilka gaybarer den 

asylsökande besöker på samma sorts okunskap. Att koppla homo- och bisexuell livsstil till 

uteliv och alkoholkonsumtion kan för den asylsökande vara svårt att förhålla sig till då hen 

eventuellt kommer från en kulturell kontext där alkohol och uteliv inte hör till vardagslivet. 

Således kan denna typ av koppling, som förekommer i både tidigare forskning och UNHCR:s 

riktlinjer, visa på en oförståelse för flyktingskapets trauma. Är det sannolikt att en person som 

befinner sig på flykt instinktivt söker upp gaybarer eller deltar i en Pride-parad vid ankomsten 

till asyllandet? En tänkbar konsekvens av det västerländska perspektivet vid asyl-

handläggningen kan vara att den asylsökande upplever svårigheter att bemöta intervjufrågor 

som är ställda utifrån detta perspektiv. Detta skulle i förlängningen kunna innebära ett avslag 

för den enskilda asylsökande.  

 

I Migrationsverkets rättsliga ställningstagande framgår det att huruvida den asylsökande lever 

öppet i asyllandet har betydelse vid den framåtsyftande riskbedömningen. Det är 

problematiskt att förvänta sig att den asylsökande ska leva öppet i asyllandet när denna 

förväntning inte finns på samtliga medborgare i landet. En sådan förväntning kan därmed 

sägas bortse från att homo- och bisexuella kan vara en utsatt grupp även i asyllandet och att 

många homo- och bisexuella medborgare därför upplever det som hotfullt att leva öppet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

Under rubriken framåtsyftande riskbedömning i resultat och analysavsnittet redogör vi för 

EU-domstolens uttalande. Enligt detta uttalande så är det i många fall först när den 

asylsökandes sexuella läggning kommit till myndigheternas kännedom som den asylsökande 

kan betraktas som förföljd. Denna typ av rättstillämpning kan anses vara tämligen paradoxal 

då den asylsökande inte är att betraktas som förföljd om hen inte levt öppet som homo- eller 

bisexuell trots att det är just det faktum att hen inte kan leva öppet som homo- eller bisexuell 

som tvingat personen på flykt. I praktiken ger detta den asylsökande en väldigt snäv tidsram 

för att kunna söka asyl i Sverige eftersom hen i princip endast kan fly efter ett domslut men 

innan domen vunnit laga kraft. Detta är att utsätta de asylsökande för en stor risk för 

straffrättsliga påföljder i sitt ursprungsland. Denna rättstillämpning kan innebära svårigheter 

för HBT-flyktingar att få asyl i Sverige. Den svenska rättstillämpningen av Utlänningslagen 
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har kritiserats av RFSL för att vara otydlig och godtycklig. Ovan nämnda paradox är ett 

exempel på bedömningsunderlagets motsägelsefullhet. Vi kan inte med säkerhet säga något 

om huruvida RFSL:s kritik är befogad eller ej. Däremot kan vi fråga oss vad det paradoxala i 

bedömningsunderlaget innebär för den enskilda asylhandläggaren och beslutsfattaren. Enligt 

rådande lagstiftning måste en kategorisering ske för att kunna utröna om individen tillhör en 

samhällsgrupp som är berättigad asyl enligt Genévekonventionens flyktingdefinition. 

Metoderna för denna kategorisering kan dock te sig problematiska, i synnerhet då det 

huvudsakliga ansvaret för bedömningen läggs på den enskilde handläggaren. Den enskilde 

handläggaren påverkas av språket i diskursen då detta har inflytande över praktikens 

utformning. Den enskilde handläggaren påverkar också språket i diskursen genom praktiken i 

det organisatoriska arbetet. Utifrån våra teoretiska tolkningsramar framgår det i resultat och 

analysavsnittet att Migrationsverkets bedömningsunderlag kan sägas vara heteronormativt 

samt utgå från västerländska perspektiv på kön och sexualitet. Det är svårt att dra några 

slutsatser kring hur detta påverkar den svenska asylhandläggningen i HBT-relaterade 

asylärenden. Men vid en läsning av tidigare forskning kan det konstateras att forskningsläget 

pekar på en heteronormativ praktik i HBT-relaterad asylhandläggning. Det hade därför varit 

intressant med liknande studier på svensk asylhandläggning för att kunna genomföra en 

adekvat jämförelse mellan diskurs och praktik.  

 

Syftet med studien är att ur ett normkritiskt perspektiv förstå hur föreställningar om sexualitet, 

kön och västerländska perspektiv kommer till uttryck i Migrationsverkets 

bedömningsunderlag vid asylärenden som rör sexuell läggning. Med en intersektionell 

utgångspunkt har vi granskat skärningspunkterna mellan sexualitet, kön och västerländska 

perspektiv. Med en intersektionell och normkritisk utgångspunkt är det av vikt att urskilja de 

normer som konstrueras av Migrationsverkets bedömningsunderlag gällande dessa tre 

intersektioner. De normer som föreskrivs i Migrationsverkets bedömningsunderlag är de 

normer som den enskilda handläggaren har att utgå från i själva handläggningsprocessen. Om 

Migrationsverkets bedömningsunderlag bygger på västerländska och heteronormativa 

perspektiv så kan detta innebära att den asylsökande, för att få asyl, måste leva upp till dessa 

normer. I detta avseende kan de västerländska och heteronormativa perspektiven sägas utgöra 

en snäv mall för vilka HBT-personer som kan beviljas asyl. I resultat och analysavsnittet går 

det att urskilja vem eller vilka som är den språkliga avsändaren respektive mottagaren i 

diskursen. Vid en analys av Migrationsverkets bedömningsmaterial gick det utifrån våra 

teoretiska tolkningsramar att uttyda att de personer som diskursen berör – främst homo- och 
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bisexuella – inte är de tilltalade eller de medskapande. Genom denna tolkning tydliggörs vilka 

som besitter den samhälleliga makten att utforma diskursen om HBT-personer. För att kunna 

omskapa diskursen utifrån ett maktutjämnande perspektiv bör den berörda gruppen ha 

möjlighet till att representeras vid skapandet av den här sortens styrdokument.  Detta skulle 

förslagsvis kunna ske genom att intresseorganisationer såsom RFSL i större utsträckning 

integrerades vid utformandet av nationella riktlinjer i HBT-relaterade asylärenden. Sådana 

förändringar rör sig alltjämt inom den nuvarande heteronormativa och västerländska 

diskursen. För att helt förändra diskursen krävs ett samhälleligt paradigmskifte vad gäller 

synen på sexualitet, flyktingskap och kön. Det skulle även krävas en maktutjämning mellan 

”väst” och ”the rest”. Frågan om huruvida detta är en positiv förändring lämnar vi orörd. Vi 

vill dock framhålla att andra diskurser än den nu rådande är möjliga.      
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Bilagor  

Bilaga 1. Lässchema 

1. Vilka kategorier och nyckelord förekommer i texten? 

↓ 

2. Hur definieras kategorierna i texten samt hur går kategoriseringsprocessen till? 

↓ 

3. Hur beskrivs de kategoriserade grupperna genom till exempel egenskaper och 

handlingar?  

↓ 

4. Vilka normativa föreställningar konstrueras i texten utifrån kategorier, 

kategoriseringsprocesser och beskrivningar? 

-kön 

-sexualitet 

-västerländska normer 

 

 

 


