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Abstract 
The aim of this study was to, through an analyze of court orders, gain a more profound 

understanding of how the Swedish Migration Courts argue and relate to credibility and 

reliability in the decision assessment for asylum-seeking LGBTQ people. The court orders 

used in the study was all rejected by the Swedish Migration Court and appealed to the 

Swedish Migration Supreme Court. 

The study is of an hermeneutic and qualitative perspective and an argumentation analysis of 

the court orders was conducted.  

The results show that the Swedish Migration Courts use both international-and Swedish law 

and guidelines as support and basis when they argue in the asylum assessments. They also use 

value-added words to reinforce their arguments. The critical perception of the asylum process 

presented by previous research can be understood to some extent. It is also possible to see that 

some criticism is unfounded, as more perspectives should be taken into consideration. Some 

gaps in knowledge about LGBTQ issues can be seen and therefore better guidelines may be 

necessary. 
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1 Inledning 
I en tidningsartikel från Expressen skriver Thorén och Ahldén (2017a) om HBTQ-flyktingar 

som fått avslag på deras asylansökan då deras sexuella läggning inte gjorts trovärdig. 

Författarna nämner även att Migrationsverket själva tycker att de brister i kunskapen om 

HBTQ-asylsökande samt i deras trovärdighetsbedömningar. De asylsökande som intervjuas i 

artikeln har fått avslag och berättar att det känns hemskt att inte bli betrodd (Thorén & Ahldén 

2017a). 

Thorén och Ahldén (2017b) fortsätter i en annan artikel att skriva om samma ämne. I artikeln 

låter de den öppet homosexuella operasångaren Rickard Söderberg, som i Sverige har en 

framträdande roll inom HBTQ-rörelsen, svara på de frågor som Migrationsverket ställer till 

asylsökande HBTQ-personer. Erfarna asyljurister får sedan se över hans svar och de menar att 

hans svar är för vaga, vilket betyder avslag vid en asylansökan. Söderberg berättar att det 

kändes som ett förhör och anser att det var oerhört förnedrande att inte vara trovärdig (Thorén 

& Ahldén 2017b). 

Alltså att inte bli trodd på. När man är i en sådan utsatt situation. Det är det värsta. 

För det gör att jag också börjar tveka och tvivla själv. (Thorén & Ahldén 2017b) 

 

 

1.1 Problemformulering 

I många länder riskerar homosexuella, bisexuella, transpersoner och queera (HBTQ-personer) 

att allvarligt bli förföljda och få sina mänskliga rättigheter kränkta då myndigheter i dessa 

länder inte kan eller vill skydda HBTQ-personer mot diskriminering eller förföljelse (United 

Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) 2012). År 2018 är det olagligt med 

“homosexuell aktivitet” i 71 av världens knappt 230 länder, varav det är straffbart med döden 

i fem av dessa länder. Att ändra juridiskt kön är lagligt i 89 länder och i endast 77 av alla 

länder har HBTQ-personer ett juridiskt stöd mot diskriminering (Equaldex 2018). Detta 

innebär att även om det är lagligt i ett land att vara HBTQ-person så behöver det inte betyda 

att man har skydd för diskriminering trots att en av de mänskliga rättigheterna är att inte bli 

diskriminerad på grund av kön, könsuttryck eller sexuell läggning (Thorburn Stern & 

Wikström 2016). 
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Asyl innebär att få ett rättsligt skydd från förföljelse (Thorburn Stern & Wikström 2016). Det 

finns flera olika anledningar till varför man söker asyl, där ett skäl är på grund av sexuell 

läggning, kön eller könsuttryck (HBTQ-skäl). Varje år söker tusentals människor asyl i 

Europa på grund av HBTQ-skäl (Hedlund & Wimark; Jansen & Spijkerboer 2011). 

Migrationsverket (2011; 2013) ger på sin hemsida information om rätten till skydd enligt 

flyktingkonventionen, svensk lag och EU-regler om en person känner välgrundad fruktan för 

förföljelse i sitt hemland på grund av sin sexuella läggning, kön eller könsuttryck. 

Migrationsverkets riktlinjer utgår från att den egna staten ska kunna erbjuda skydd undan 

förföljelse, men då det finns länder som i sin lagstiftning har förbud mot HBTQ-personer görs 

en individuell bedömning av rätten till skydd i Sverige vid asylansökan. 

Det viktigaste i asylprocessen är enligt Jakulevičienė, Biekša och Samuchovaitėvid (2012) 

den sökandes egen beskrivning och det är handläggarens uppgift att bedöma hur tillförlitlig 

och trovärdig den är. Tillförlitlighet används för att jämföra hur berättelsen stöds av fakta, 

medan trovärdighet används som en subjektiv bedömning av de intryck beslutsfattaren får av 

den sökandes berättelse. Trovärdighetsbedömning innefattar både tillförlitlighet och 

trovärdighet. Internationellt används endast samlingsbegreppet trovärdighet, medan båda 

begreppen används i svensk kontext (Thorburn Stern & Wikström 2016). 

Trovärdighetsbedömningen i HBTQ-fall är en svår utmaning, både för beslutsfattare och för 

asylsökande skriver Jakulevičienė, Biekša och Samuchovaitėvid (2012). Veldhuizen, 

Horselenberg, Landström, Granhag och Koppen (2017) menar att Migrationsverkets 

handläggare ofta har endast den sökandes egna berättelse som underlag för beslutfattande, 

därför blir trovärdigheten i berättelsen huvuduppgiften. 

I en artikel från Nationella sekretariatet för genusforskning (Olofsson 2017) uttalar sig 

asylrättsjurist Aino Gröndahl, från ideella organisationen RFSL (Riksförbundet för 

homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter), om asylprocessen för 

HBTQ-personer. Hon berättar att hon vid upprepade tillfällen sett hur den asylsökandes 

trovärdighet baserats på handläggarens västerländska stereotypa föreställningar om hur det är 

att vara HBTQ-person (Olofsson 2017). Hedlund och Wimark (2018) skriver också att 

handläggare i HBTQ-ärenden styrs av föreställningar och fördomar om HBTQ-personer i 

deras bedömningar. Migrationsverket (2017) har själva gjort en kvalitetsuppföljning över 

hanteringen av HBTQ-ärenden där det framgår att 30 % av asylsökande inte fått en rättvis 

bedömning. 
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Svårigheten med trovärdighetsbedömningen är ett genomgående tema i den tidigare forskning 

som finns kring ämnet asylsökande HBTQ-personer. Att undersöka 

trovärdighetsbedömningen blir då relevant för socialt arbete då alla människors lika 

rättigheter är en grundläggande princip för det sociala arbetet. En klar majoritet av ämnets 

tidigare forskning har utgått från den asylsökandes perspektiv och fokuserat på 

konsekvenserna för den asylsökande. Det finns en kunskapslucka i forskningen om den 

argumentation som förs av Migrationsverket och Migrationsdomstolarna1 i domstolsbeslutens 

bedömning. Vi vill därför granska beslut som har överklagats till Migrationsdomstolarna. 

 

1.2 Syfte 

Syftet med studien är att, genom en granskning av domar, få en ökad förståelse för hur 

Migrationsdomstolarna argumenterar och förhåller sig till trovärdighet och tillförlitlighet i 

beslutsbedömningen för asylsökande HBTQ-personer. 

 

1.3 Frågeställningar 

1. På vilket sätt argumenteras trovärdighet och tillförlitlighet i domarna från 

Migrationsdomstolarna? 

2. Hur kan man utifrån argumentationen förstå den kritik som framkommit riktat mot 

asylprocessen för HBTQ-personer? 

 

 

2 Bakgrund 
I detta avsnitt tar vi upp begreppet HBTQ samt en beskrivning av gällande lagstiftning och 

asylprocessen. Ämnena bidrar till en förkunskap som behövs för att förstå vårt resultat, men 

även den tidigare forskning vi tagit upp.  

 

2.1 HBTQ 

RFSL (2015) beskriver HBTQ som ett “paraplybegrepp för homosexuella, bisexuella, 

transpersoner och personer med queera uttryck och identiteter”. H är en förkortning på 

homosexuell och B på bisexuell, och tillsammans står de för sexuella läggningar. T är 

                                                 
1 Med Migrationsdomstolarna menar vi både Migrationsdomstolen och Migrationsöverdomstolen. 
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förkortning på transperson och handlar om “hur man definierar och uttrycker sitt kön” (RFSL 

2015), alltså könsidentitet och könsuttryck. Q i HBTQ står för queer som kan innebära både 

sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck. Begreppet queer har sin grund i ett 

normkritiskt tänk, alltså ett ifrågasättande av vedertagna normer. Queer kan innebära att inte 

vilja definiera könstillhörighet eller sexuell läggning alls. Ibland kan homo- och bisexualitet, 

samt queer, benämnas som sexuella minoriteter (RFSL 2015). 

 

2.2 Lagstiftning 

Sverige är ett av hundratals länder som har skrivit på och följer FNs flyktingkonvention från 

1951 angående flyktingars rättsliga ställning. Konventionen innebär att Sverige ska pröva 

varje asylansökan och ge de människor som är flyktingar enligt konventionen asyl 

(Migrationsverket 2017b). Migrationsverkets bedömning grundas på bestämmelser i 

Utlänningslagen (SFS 2005:716) och Lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få 

uppehållstillstånd i Sverige (SFS 2016:752) som tillkom juli 2016, efter den stora 

asylinvandringen 2015, i syfte att begränsa möjlighet till asyl. Lagen (SFS 2016:752) har tagit 

bort möjligheten att söka som övrigt skyddsbehövande, tillfälliga uppehållstillstånd är 

huvudregel och familjeåterförening begränsas. Lagen kommer att gälla i tre år, till juli 2019 

(Migrationsverket 2018a). Utlänningslagen är den lag som beskriver den rättsliga definitionen 

av en flykting och hur mottagandet av asylsökande och andra regleras (Migrationsverket 

2018b). Utlänningslagen utgår från flyktingkonventionen och definierar flykting på följande 

sätt: 

En utlänning som 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 på grund av fruktan 

inte kan eller vill återvända till sitt hemland. (SFS 2005:716, 4 kap 1 §) 

För att den asylsökande ska få en så noggrann och rättvis utredning av asylskäl som möjligt är 

det av betydelse att handläggare, beslutsfattare och specialister ställer relevanta frågor med 

omdöme. Migrationsverket har inga speciella frågeformulär till den asylsökande men har 

riktlinjer från UNHCR till stöd i bedömningen. Riktlinjerna innefattar de personer som söker 

asyl på grund av sexuell läggning och/eller könsidentitet. UNHCR har utformat riktlinjerna 

för att minimera felaktiga och stereotypa föreställningar då de anser att fördomar ofta utgår 

från okunskap (UNHCR 2012). Migrationsverket har även den egen framställda “rättsliga 
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ställningstaganden SR 38/2015” som stöd i utredningen och bedömningen. Dessa rättsliga 

ställningstaganden gäller för bedömningen av asylsökande som åberopar skyddsskäl på grund 

av sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller könsuttryck (Migrationsverket 2015). 

 

2.3 Asylprocessen 

Asylprocessen inleds med att den sökande registreras i en mottagningsenhet på 

Migrationsverket och en kort intervju görs för att fastställa identitet och avgöra om ansökan 

om uppehållstillstånd är en asylansökan. Vid den senare huvudsakliga intervjun deltar den 

asylsökande, en handläggare som fattar beslut, sökandens offentliga ombud och en tolk 

(Lukac 2017). 

För att kunna få uppehållstillstånd i Sverige behöver Migrationsverket veta vem den 

asylsökande är och kommer ifrån. Hen är skyldig att göra sin identitet sannolik genom att 

lämna in id-handlingar eller genom att lämna tillförlitliga och trovärdiga uppgifter. 

Migrationsverket prövar sedan om den asylsökande har rätt till skydd i Sverige genom att 

först ta ställning till om de lämnade uppgifterna är tillförlitliga och trovärdiga. Detta innebär 

att de ska vara sammanhängande, detaljerade och inte strida mot allmänt kända fakta eller 

tillgänglig information om hemlandet. Därefter bedöms om det finns risk för övergrepp i 

hemlandet som ger rätt till skydd som flykting, alternativt skyddsbehövande, övrig 

skyddsbehövande eller om det finns synnerligen ömmande omständigheter (Migrationsverket 

2015, 2017b). 

Om den sökande i sin ansökan gjort det sannolikt att hen tillhör en samhällsgrupp som 

riskerar förföljelse på grund av faktisk, eller tillskriven sexuell läggning, könsöverskridande 

identitet eller könsuttryck2, måste situationen för den gruppen i den sökandes hemland 

undersökas. Landinformationen kan vara det som avgör om den sökandes begäran om skydd 

ska ses som trovärdig eller ej. Migrationsverket tar fram fakta kring länders aktuella 

förhållande där informationen ska vara tillförlitlig, relevant och uppdaterad. Informationen 

ska fastställa om den aktuella gruppen är utsatt för övergrepp som kan vara skyddsgrundande 

och tillräcklig för att kunna fatta korrekta beslut för den asylsökande. Vidare görs en 

sannolikhetsbedömning om den asylsökande gjort sannolikt om det skett tidigare förföljelse 

eller skyddsgrundande behandling i sökandes hemland. Det görs också en riskbedömning vid 

                                                 
2 Tillskriven sexuell läggning eller könsidentitet innebär att individen inte själv identifierar sig 

som HBTQ-person, men anses vara det av andra (Migrationsverket 2015). 
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återvändande samt om det då finns myndighetsskydd (Thorburn Stern & Wikström 2016; 

Migrationsverket 2015). 

Får den asylsökande ett avslag hos Migrationsverket finns det möjlighet att överklaga 

beslutet. Första utredande instans för överklagan är Migrationsdomstolen hos 

Förvaltningsrätten. Nästa och sista instans är Migrationsöverdomstolen, en del av 

kammarrätten i Stockholm, som tar beslut om prövningstillstånd och om ärendet ska återgå 

till Migrationsdomstolen. Överdomstolen tar endast upp frågor av juridisk karaktär och avgör 

inte i faktafrågor (Thorburn Stern & Wikström 2016; Johannesson 2017). 

   

 

3 Tidigare forskning 

I detta avsnitt presenteras forskning som gjorts på asylprocessen för HBTQ-personer. 

Forskningen kring området har vuxit de senaste åren, men är fortfarande begränsat. Vi har 

valt att ta med internationell forskning för att forskningen på ämnet är så pass litet. De 

internationella artiklar vi har använt är dock relevanta i svensk kontext eftersom länderna, likt 

Sverige, utgår från FNs flyktingkonvention. Forskningen har vi delat upp i tre olika teman; 

kön och sexualitet, trovärdighet och tillförlitlighet samt problematik i handläggningen. 

För att finna relevant tidigare forskning sökte vi artiklar på ProQuest och Linneuniversitetets 

biblioteket med sökorden; HBTQ, HBT, LGBT, asylprocess, migration, Swedish Migration 

Agency. Vi fann endast ett fåtal relevanta artiklar i söktmotorerna, men fann andra artiklar 

genom att läsa referenserna i de artiklar vi hade. 

 

3.1 Kön och sexualitet 

Wikström (2014) förklarar i sin artikel att FNs högkommissarie för flyktingar (UNHCR) 

internationellt är en av huvudaktörerna som ger riktlinjer för hur könsrelaterad förföljelse kan 

tolkas. Möjligheten att ansöka om könsrelaterad förföljelse som grund för flyktingstatus är 

relativt nytt i Sverige och begreppen "kön" och "sexualitet" inkluderades i den svenska 

flyktingdefinitionen i Utlänningslagen först 2006. Wikström (2014) menar att denna 

definition inte är tänkt att utvidga Genèvekonventionen, som antogs 1951, utan snarare 

tydliggöra förföljelsen baserad på kön eller sexuell läggning också i svensk jurisdiktion. 

Lewis (2014) menar att kön och sexualitet ofta hänger ihop i asylärenden. Som exempel 
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förklarar hon att för homo- och bisexuella kvinnor som söker asyl på grund av sin sexuella 

läggning kan deras erfarenheter av förföljelse likna den könsdiskriminering kvinnor utsätts för 

i olika delar av världen. Bland annat används våldtäkt och tvångsgifte som medel för förtryck 

mot både kvinnor och sexuella minoriteter. Thorburn Stern och Wikström (2016) beskriver 

betydelsen av de förväntningar som beslutsfattare kan ha gällande kön och att det kan påverka 

synen på både kvinnors och mäns asylberättelse. Vidare beskrivs att kvinnor kan förknippas 

med att vara förföljda, framför allt i våldsamma eller kvinnoförtryckande kulturer medan män 

inte förväntas vara det, vilket innebär att män som hävdar hedersförtryck kan ha svårare att 

ses som trovärdiga. Lewis (2014) skriver att det behövs kompetenshöjning i handläggningen 

av migrationsärenden. Hon anser att handläggare borde utbildas i intersektionalitet för att 

bättre klara av HBTQ-ärenden. 

Thorburn Stern och Wikström (2016) skriver att det HBTQ-förtryck som kan finnas i vissa 

samhällsklimat kan innebära att det inte finns förebilder för HBTQ-personer. Det kan medföra 

att HBTQ-personer inte har så stor möjlighet att reflektera över sina känslor eller uppmuntras 

till det som anses vara förbjudet. De menar att för individen kan en icke-normativ sexualitet 

eller könsidentitet innebära att hen behöver förhålla sig till om det är lämpligt att dölja sin 

sexualitet eller vara öppen med den kan vara en process som finns med hela livet. 

I Hedlund och Wimarks (2018) studie, där de intervjuar barn som sökt asyl på grund av 

HBTQ-skäl, skriver de att nästan alla av de asylsökande sökte skydd på grund av deras 

sexuella relationer. Oftast handlade det om att en familjemedlem hade upptäckt den sexuella 

relationen eller att det gick rykten om den asylsökande. Upptäckten ledde bland annat till 

fysisk misshandel, fängslande samt förföljelse från myndigheter. Den fysiska misshandeln 

utfördes oftast av medlemmar från det lokala samhället och denna misshandel var mer brutal 

än den som utfördes av familjemedlemmar. Alla intervjupersoner återgav dessutom att de inte 

kunde lita på att deras familjer som helhet kunde skydda dem från förföljelsen. Studien visar 

även på att handläggarna var accepterande när de asylsökande berättade om förövare som var 

manliga familjemedlemmar och att kvinnliga familjemedlemmar var hjälpsamma. Om det å 

andra sidan var manliga familjemedlemmar som var hjälpsamma var det vanligt att 

handläggarna ifrågasatte berättelsens trovärdighet (Hedlund & Wimark 2018). 
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3.2 Trovärdighet och tillförlitlighet 

Handläggares bedömningar fokuserar på orsakerna till asyl och trovärdigheten hos den 

sökandes berättelse, samt jämförelser med den sökandes berättelse och landinformation om 

hemlandet (Wikström 2014). Jakulevičienė, Biekša och Samuchovaitėvid (2012) skriver om 

HBTQ-asylärenden i Europa och menar att trovärdighet är en kritisk del i alla typer av 

asylutredningar, men för HBTQ-ärenden kan det vara det enda som ligger som grund för 

beslutet. Det innebär att denna typ av asylansökan inte bedöms på fakta utan baseras på en 

analys av den asylsökandes berättelse. Johannesson (2017) är inne på samma linje i sin 

doktorsavhandling om trovärdighetsbedömningen i Migrationsdomstolarna. Hon menar att det 

finns osäkra moment i asylprocessen när den asylsökande enbart har sin egen berättelse att 

styrka ansökan med. En tolk ska översätta vad som sägs korrekt och landinformation från 

landet individen söker skydd från skall sedan kontrolleras med det som sagts. Jakulevičienė, 

Biekša och Samuchovaitėvid (2012) menar att trovärdigheten bör fastställas av en intervju 

som sker i en sådan miljö att den asylsökande fritt vågar berätta om sina erfarenheter och sin 

egen historia. Kahn, Alessi, Woolner, Kim och Olivieri (2017) resonerar på samma sätt och 

menar att det är viktigt att handläggare vet om att HBTQ-asylsökande använder sig av 

strategier för att skydda sig själva samt att de skapa ett säkert och öppet klimat för att kunna 

hjälpa dem på bästa sätt. 

När informationen om HBTQ-tillhörighet kommer in i ett sent skede i asylprocessen kan det 

tolkas som att den sökande är mindre trovärdig skriver Jakulevičienė, Biekša och 

Samuchovaitėvid (2012) och menar att det kan leda till att ansökan avslås. De skriver att det 

kan finnas flera skäl till att den asylsökande inte söker på HBTQ-skäl i första hand, som 

exempelvis en egen sen medvetenhet om sin sexuella läggning eller könstillhörighet. Känslor 

av skam eller rädsla att öppna sig för en myndighet kan också vara en anledning, eller att de 

helt enkelt inte känt till att det varit relevant information i asylansökan. Kahn, et al. (2017) 

resonerar likadant och skriver att vissa HBTQ-personer lär sig att de kan söka asyl med 

HBTQ-skäl först efter de kommit till ett nytt land och besökt olika supportgrupper. De menar 

dessutom att många HBTQ-flyktingar kommer från en miljö där deras identitet är något 

dåligt, som de blivit förföljda för och som behövt gömma sig för samhället. Det blir då svårt 

för dem att behöva prata om detta i en asylprocess då de inte vet vem de kan lita på. Lewis 

(2014) delar samma åsikt och uppger att det kan vara traumatiskt för den asylsökande HBTQ-

personen att bli misstrodd och att det då kan bli som att bli förföljd igen. Lukac (2017) 

nämner i sin studie att det kunde vara både chockartat och svårt för den asylsökande att så 
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direkt svara på handläggarens frågor, då dessa inte alltid gick att applicera till situationen för 

HBTQ-personer i hemlandet. Han nämner också ett annat problem som kan uppstå om 

HBTQ-skäl tillkommer i ett senare skede. Han menar att det kan påverka asylprocessen 

negativt eftersom det då inte är förberett med den HBTQ-expert som finns som stöd för 

handläggaren. 

Hedlund och Wimark (2018) skriver i sin studie att handläggarna fokuserade på de 

detaljfattiga uppgifterna från den asylsökande och det ledde till att berättelsen i sin helhet blev 

mindre trovärdig. Trovärdigheten hade även baserats på huruvida den asylsökande mindes hur 

länge de träffat en partner. Hur förföljelsen såg ut för den asylsökande var också viktigt för 

trovärdigheten. Handläggarna tyckte att det var mer trovärdigt om myndigheter från samhället 

hade en negativ syn på den asylsökande, skriver Hedlund och Wimark (2018). Det var 

dessutom vanligt att handläggare ifrågasatte uppgifter om personer, från familj eller 

myndighet, som hjälpte den asylsökande som kom från ett land med lagar mot HBTQ-

personer. Som exempel tar de upp att om en präst eller annan religiös auktoritet uppträdde på 

ett stödjande sätt ifrågasattes det av Migrationsverket. Hedlund och Wimark (2018) menar 

också att handläggarna i studien ifrågasatte om den asylsökande inte kunde ge exakta svar på 

varför familjemedlemmar hjälpte dem. Lewis (2014) skriver också om ifrågasättandet av 

uppgifter, och menar att HBTQ-asylsökande som varit gifta eller har barn blev ansågs som 

mindre trovärdiga. Thorburn Stern och Wikström (2016) menar att det finns en tendens hos 

handläggare att i beslutsbedömningen lyfta fram information som misskrediterar den 

asylsökandes hela berättelse, istället för att lyfta fram informationen för att kunna fatta ett 

korrekt beslut. 

Thorburn Stern och Wikström (2016) skriver att dömande verksamheter, som domstolar, ska 

sträva efter objektivitet och minimera subjektivitet. De menar att detta inte är möjligt då det i 

alla rättsliga bedömningar är människor som ska tolka och se ur olika perspektiv som ofta är 

subjektiva. Det viktigaste är dock att erkänna att exempelvis trovärdighetsbedömningar är 

subjektiva för att vidare kunna diskutera och belysa beslut som både är väl grundade och 

ogrundande, menar Thorburn Stern och Wikström (2016). Enligt Johannesson (2017) har den 

asylsökande med sitt personliga ombud sämre förutsättningar att i sin muntliga berättelse föra 

fram trovärdiga bevis i domstolsförhandlingar än vad handläggaren från migrationsverket har. 

I hennes studie framkom att den asylsökandes möjlighet att få tala var mycket begränsad och 

att det, trots instruktioner från det offentliga biträdet, var svårt för många att göra sin 

berättelse trovärdig i rätten. Det framkom också att både domare och processförare hade svårt 
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att beskriva hur de gjorde trovärdighetsbedömningar under de muntliga förhandlingarna trots 

att de ansåg dessa vara en stor fördel vid dessa bedömningar. Johannesson (2017) syftar på att 

det finns skillnader i vad riktlinjerna för trovärdighetsbedömning säger och hur de utförs i 

praktiken. Då bevis ofta saknas och då trovärdighetsbedömningar görs på oklara grunder är 

det enligt Johannesson sannolikt att många fall inte bedöms korrekt (Johannesson 2017). 

  

3.3 Problematik i handläggningen 

Jakulevičienė, Biekša och Samuchovaitėvid (2012) skriver att många länder, exempelvis 

Rumänien, Tyskland, Sverige och Storbritannien inte registrerar HBTQ-asylsökande som en 

specifik grupp. De menar att när HBTQ-personer inte skiljs från den allmänna asylgruppen 

osynliggörs de och det leder till att det saknas relevant information i asylansökan kring 

HBTQ-ärenden. Hedlund och Wimark (2018) menar att en medvetenhet om asylsökande 

HBTQ-personers erfarenheter kan hjälpa till att förbättra lagstiftningarna kring asylprocessen. 

De menar också att kunskapen är begränsad och att det då blir svårt att avgöra vilken 

utbildning handläggarna behöver för att bättre förstå asylsökande HBTQ-personer. Det är 

enligt Jakulevičienė, Biekša och Samuchovaitėvid (2012) av vikt att HBTQ-personen blir 

intervjuad av en handläggare med kunskap i dessa frågor och därmed väl informerad i de 

specifika problem dessa personer kan ha mötts av. 

Lukac (2017) skriver i sin studie om de problem som Migrationsverket har gällande 

asylprocessen för HBTQ-personer. Ett av problemen han nämner är att asylsökande får avslag 

på ansökan med hänvisning till att hemlandet är säkert för HBTQ-personer, även om den 

asylsökande berättat att så inte är fallet. Ytterligare svårigheter han kunde se var att det inte 

fanns några krav på förkunskaper om asyl eller migrationslagar hos den asylsökandes 

offentliga juridiska ombud. Det ingår inte heller i deras uppdrag att ta fram information om 

ursprungslandet eller att närvara vid alla intervjuer, vilket ger brister i underlaget för 

handläggningen. Enligt Thorburn Stern och Wikström (2016) krävs det kunskap om de 

faktiska omständigheterna som råder i det aktuella landet. Samtidigt ska detta kunna förstås ur 

ett skyddsperspektiv, för att kunna göra en korrekt bedömning av en asylansökan. Vidare 

beskriver de att den landinformation som framkommer kan vara helt avgörande för om den 

asylsökande anses ha väl underbyggda skäl för att söka skydd eller ej. Johannesson (2017) 

skriver att handläggare hos Migrationsdomstolen har en dubbel roll i processen då de dels ska 

representera den ena parten i förhandlingen som yrkar på avslag, och samtidigt vara dess 

neutrala expert på landinformation. Hon menar att handläggaren dels kan presentera material 
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och argumentera som neutral expert och samtidigt yrka avslag. Lukac (2017) menar i sin 

artikel att huvudanledningen till avslag på asylansökan var bristande bevis på att 

diskriminering förekommer i ursprungslandet. 

Hedlund och Wimark (2018) skriver, likt Lukac och Johannesson, om problem de kan se i 

asylprocessen. De kunde i sin studie se att handläggarna definierade asylsökandes sexualitet åt 

dem. Som exempel tar de upp att två av de asylsökande inte identifierade sig som 

homosexuella, men handläggarna hade ändå beskrivit dem som homosexuella. De 

asylsökandes olika relationer hade också definierats av handläggarna. Det kunde exempelvis 

handla om att en kortvarig sexuell relation definierades som ett förhållande, skriver Hedlund 

och Wimark (2018). 

Jakulevičienė, Biekša och Samuchovaitėvid (2012) menar att handläggare kan ha 

förväntningar eller förutfattade meningar vad en äkta HBTQ-person skall veta eller känna till, 

som exempelvis HBTQ-organisationer eller vanliga mötesplatser för HBTQ-personer. Kahn 

et al. (2017) skriver också att bedömningen i asylprocessen kan färgas av att handläggare 

förväntar sig att den HBTQ-asylsökande ska uppföra sig på ett speciellt sätt, som att komma 

ut i offentligheten. Dessa förutfattade meningar menar, Kahn et al. (2017), kommer från ett 

västerländskt sätt att se på HBTQ-personer och hur de ska agera. Det västerländska 

perspektivet skriver även Hedlund och Wimark (2018) om och menar att det bidrar till att 

mycket fokus läggs på den asylsökandes förhållanden. Lewis (2014) skriver att vissa 

asylsökande känner att de inte passar in i den mall som handläggarna har gällande HBTQ-

personer. Om den asylsökande inte passar in i mallen är det vanligt att handläggaren misstror 

den asylsökandes berättelse (Kahn et al. 2017; Lewis 2014). 

 

 

4 Teori 
Här kommer vi att presentera den teori vi har använt oss av i vår analys. Svensson (2015) 

menar att en teori kan definieras som ett abstrakt, men sammanhängande sätt att beskriva och 

förstå ett fenomen. Teorier sätter perspektiv på studien och vad som kan studeras i samhället. 

Tolkning har en stor roll i samhällsvetenskaplig forskning och teorin hjälper till i tolkningen 

och ger oss en grund till analysen (Svensson 2015). Vi har valt att använda oss av queerteori. 

Då vi i vår studie har fokuserat på HBTQ-personer som söker asyl är queerteorin en relevant 

teori. Teorin är också relevant i förhållande till vår andra frågeställning där vi vill fokusera på 

kritik som riktats mot handläggningen för HBTQ-asylsökande. Queerteorin har ett kritiskt 
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perspektiv och studerar de normer som tidigare forskning kritiserar. Begreppet stereotyper är 

ett queerteoretiskt begrepp. Svensson (2015) skriver att teorier består av olika begrepp och 

begreppen kan vara relevanta för att förstå det vi studerar. Just stereotyper har vi sett att den 

tidigare forskningen har tagit upp när forskarna kritiserar asylprocessen för HBTQ-personer 

och därför är begreppet också relevant för vår studie. 

 

4.1 Queerteori 

Queerteorin har sitt ursprung i 1990-talets queerrörelse, samt i forskning om feminism och 

homosexualitet (Ambjörnsson 2016). Ambjörnsson (2016) skriver att forskningen ändrade 

perspektivet på sexualitet som begrepp, från avvikande sexualiteter till att fokus lades på 

sexualitet i ett samhällsperspektiv och hur de sexuella normerna uppstår och fungerar. 

Rosenberg (2002) menar att queerteorin fokuserade på “spänningsförhållandet mellan det 

heterosexuella och homosexuella” (2002:63) samt ifrågasatte sexuella identiteter och 

heteronormativa köns- och genusidentiteter. Hon beskriver queerteorin som en öppen position 

som används för att kritiskt granska det heteronormativa. Även Ambjörnsson (2016) skriver 

att det centrala i queerteorin är att den problematiserar det heteronormativa genom att granska 

hur det upprätthålls och vilka konsekvenser det kan ha. Heteronormativitet beskriver hon som 

de strukturer, lagar, institutioner som upprätthåller heterosexualiteten som det normala, 

åtråvärda och naturliga. Hon menar också att heteronormativiteten fungerar genom att peka ut 

gränser mellan homo- och heterosexualitet och att det finns en hierarki mellan dessa 

“motpoler” där heterosexualiteten är överordnad (Ambjörnsson 2016:55). 

Ambjörnsson (2016) skriver om en teori inom queerteorin som kallas för sexualitetens 

världshierarki. Meningen med att sätta sexualiteten i en världshierarki är att inkludera även 

andra hierarkier, som exempelvis kön och ålder. Genom att se sexualiteten i andra perspektiv 

kan fler normer än heteronormen belysas. Världshierarkin delar alltså inte bara upp 

sexualiteten i homo och hetero, utan menar att det inte bara finns en homosexualitet eller 

heterosexualitet. Ambjörnsson (2016) påpekar att även heterosexualiteten kan ses som 

avvikande om den, exempelvis, inte är monogam eller om det är stor åldersskillnad mellan 

parterna. Teorin om sexualitetens världshierarki menar också att det som anses normalt inom 

sexualiteten varierar beroende på historisk och kulturell kontext, alltså spelar det roll när och 

var man befinner sig. Ett exempel som Ambjörnsson (2016) tar upp är att äktenskapets roll ser 

annorlunda i dagens Sverige jämfört med USA eller 1900-talets Sverige.   
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Begreppet queer används inte i queerteori som ett identitetsbegrepp (exempelvis som i 

HBTQ-begreppet vi förklarat innan), menar Rosenberg (2002). Ambjörnsson (2016) håller 

inte med och skriver att utifrån ett queerperspektiv kan sexualitet ses på olika sätt, exempelvis 

som identitet, men även som handlingar och som normsystem. Båda menar dock att queer 

innebär ett samlingsbegrepp på ett kritiskt granskande perspektiv på sexualitet och kön utifrån 

samhälle, kultur och identitet (Rosenberg 2002; Ambjörnsson 2016). Som exempel nämner 

Rosenberg (2002) att queer kan användas för att ifrågasätta till synes simpla begrepp som man 

och kvinna. 

Ett sätt att vidmakthålla heteronormativiteten, skriver Ambjörnsson (2016), är att göra den 

avvikande till en stereotyp. Hon menar att stereotyper nästan alltid är negativt laddade och 

inget som uppmuntras i samhället. 

 

4.1.1 Stereotyper 

Angelöw och Jonsson (2000) beskriver stereotyper som en allmän uppfattning om vissa 

människor, grupper eller folkgrupper. Hall (2013) förklarar att genom att stereotypisera 

individer eller grupper kan vi dela upp dem i vad vi anser vara accepterat eller inte. Det vi gör 

är då att utesluta det vi ser som annorlunda eller inte passar in, och får med det en viss social 

ordning för vår egen del (Hall 2013). Angelöw och Jonsson (2000) menar att stereotyper finns 

till för att underlätta för oss i vår vardag med många nya intryck som vi får till oss löpande. 

Med stereotyper sparar vi tid när vi möter ny information som ska tolkas och de hjälper oss 

förenkla intrycken (Angelöw & Jonsson 2000). 

Hinton (2003) beskriver att stereotyper byggs upp av delmoment där individer först 

identifieras som tillhörande en egen grupp genom att de känns igen på vissa specifika 

egenskaper som exempelvis nationalitet eller könstillhörighet. Därefter, menar Hinton att vi 

tillskriver alla människor som tillhör den gruppen ytterligare specifika egenskaper och 

applicerar den på den aktuella personen utan hänsyn till individuella skillnader (Hinton 2003). 

De stereotyper som används beror på den kultur vi lever i och risken är att den bilden av 

världen är oriktig och kan ses ha ett samband med fördomar, menar Hinton (2003). Han 

skriver att de asylsökande kommer från många olika kulturer, med helt olika bakgrund, och 

menar att handläggares världsbild kan se mycket olik ut än den asylsökandes. Enligt Angelöw 

och Jonsson (2000) är vi ofta inte medvetna om de stereotyper vi lärt oss från andra och har 

inte haft möjlighet att kritiskt fundera över riktigheten i dessa stereotyper. Hall (2013) menar 
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att stereotyper återfinns ofta där det är en stor skillnad i maktbalans, där makten ofta är riktad 

mot en underordnad eller exkluderad grupp. Angelöw och Jonsson (2000) beskriver att det i 

Sverige finns många myter och rykten om invandrare som blivit en grund för stereotyper och 

att resultatet då kan bli att invandrare stämplas som mindre värda där svenskar är norm, vilket 

kan bygga ett vi- och dom tänkande. 

 

 

5 Metod  

I detta metodavsnitt kommer vi att diskutera de olika metodiska val vi gjort i vår studie. 

Studien är en hermeneutisk, kvalitativ dokumentstudie där vi har granskat domstolsbeslut från 

Migrationsöverdomstolen utifrån en argumentationsanalys. 

 

5.1 Vetenskapsteoretisk ansats 

Thomassen (2007) skriver att hermeneutiken innebär att tolka och förstå det man studerar. 

Hon förklarar att hermeneutiken från början var en lära om att studera och tolka texter och 

språk. Grønmo (2006) beskriver att den hermeneutiska ansatsen syftar till att få en ökad 

förståelse för handlingars innebörd och det centrala är att få en helhetsförståelse med stor 

tonvikt på att tolka och förstå aktörernas synpunkter. Ödman (2017) menar att tolkningen är 

den främsta kunskapsformen inom hermeneutiken och syftet är att finna möjliga innebörder 

hos sina studieobjekt. Han menar att vi tolkar när vi inte förstår något, när vår förståelse inte 

räcker till. Det går att dela upp tolkning i existentiell tolkning (kallas ibland inre tolkning) och 

tolkning av yttre verklighet. Tolkning av det yttre handlar om att tolka det som faktiskt 

skedde, medan inre tolkning handlar om de bakomliggande existentiella aspekterna, som 

känslor. De båda tolkningssätten behöver vävas samman för förståelse och ibland kan det ena 

behövas för att förstå det andra (Ödman 2017). Thomassen (2007) menar att dynamiken 

mellan de båda tolkningssätten är utgångspunkten för förståelse. 

Den hermeneutiska cirkeln är ett sätt att studera sitt material på. Det innebär att man skiftar 

sitt fokus mellan ett detaljerat och ett helhetsfokus (Thomassen 2007; Ödman 2017). Ödman 

(2017) menar att vi sällan har tillgång till en helhetsbild från början och att vi då måste börja 

med att se till detaljerna. Genom att studera detaljerna kan man då få en helhetsbild. 

Thomassen (2007) menar å andra sidan att vi kan ha en helhetsbild från början, men att den 

kan fördjupas genom att studera detaljerna. 
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En kvalitativ studie används då målet är att få en helhetsförståelse av specifika förhållanden, 

medan en positivistisk, kvantitativ studie syftar till att studera observerbara, objektiva 

förhållanden (Grønmo 2006). Jacobsen (2012) menar att kvalitativa metoder lämpar sig för att 

få en djupare förståelse medan kvantitativa studier lämpar sig för att beskriva omfattning av 

ett fenomen. Skillnaden mellan kvalitativ och kvantitativ är alltså de sätt man arbetar med sin 

data. Valet av forskningsmetod bör göras utifrån syfte och frågeställning i studien (Hermerén 

2011). Vi har valt att använda en hermeneutisk ansats, med hjälp av den hermeneutiska 

cirkeln, eftersom studiens syfte är att tolka och förstå besluten i domar från 

Migrationsdomstolarna. Vi har även valt att utföra en kvalitativ studie då vi vill gå in mer 

detaljerat i varje dokument för att få en helhetsbild. 

 

5.2 Datainsamlingsmetod 

Som datainsamlingsmetod har vi använt oss av en dokumentstudie. Valet att göra en 

dokumentstudie utgår från vårt syfte och frågeställningar där vi ville få fram kunskap om hur 

Migrationsdomstolarna argumenterar kring HBTQ-frågan i asylärenden. Tjora (2012) skriver 

att de flesta dokumentstudier använder sig av material i form av dokument som inte blivit 

publicerade för forskningssyfte. Vidare menar han att vi kan få information om 

sakförhållanden vid bestämda platser och tidpunkter genom att analysera dokument. Material 

som är baserat på existerande text och källor, alltså data som är insamlad av andra, beskriver 

Jacobsen (2012) som sekundärdata. Hon menar att sekundärdata kan vara bra att använda när 

det är svårt eller omöjligt att få tillgång till information direkt från källan. Sekundärdata är en 

“icke-påträngande” typ av metod, vilket Tjora (2012:127) menar är ett sätt att minska 

belastningen på deltagarna. 

I vår dokumentstudie har vi använt oss av sekundärdata i form av texter i domstolsbeslut från 

Migrationsdomstolarna. Bergström och Boréus (2018) skriver att texter kan reproducera, 

stärka och ifrågasätta makt eftersom texter är skrivna av människor för människor. Boréus 

(2015) menar att texter påverkar samhället genom att forma människors föreställningar om 

just samhället. Texter kan uttrycka fenomen från sin samtid, samt relationer mellan människor 

och grupper. Därför menar Bergström och Boréus (2018) att texter är viktiga analysföremål. 

Som exempel menar de att regeringar är omringad av texter genom lagar som styr dem, lagar 

de stiftar och texter som skriver om dem. 
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5.3 Urvalsmetod 

Bryman (2018) skriver om målstyrt urval, som innebär att strategiskt välja ut fall som är 

relevanta för den aktuella forskningsfrågan. Han skriver att det målstyrda urvalet är en 

motsats till det slumpmässiga urvalet och att målstyrt urval är det som oftast används i 

kvalitativ forskning. En typ av målstyrt urval är kriteriestyrt urval där man enligt Bryman 

(2018) väljer alla de fall som uppfyller de kriterier som valts ut för studien. Vi har använt oss 

av målstyrt och kriteriestyrt urval för att få domar som utgår från vårt syfte och 

frågeställningar. 

De kriterier vi använde oss av för att finna domar var dels ett tidsmässigt kriterium och ett 

innehållsmässigt kriterium. Domarna skulle ha en tidsperiod från år 2016 till 2018 för att få så 

aktuella ärenden som möjligt, samt att asylsökande skulle söka på grund av HBTQ-skäl 

eftersom det är vår ingång i studien. För att finna domar till vår studie använde vi oss av 

rättsdatabasen Zeteo där domstolsbeslut från Migrationsöverdomstolen finns samlade. Det 

tidsmässiga kriteriet kunde vi se i databasen då domarna är samlade under respektive år 

domen är fastställd. Eftersom Migrationsverket eller Migrationsdomstolarna inte registrerar 

skäl för ansökan fick vi öppna varje dom som ingick i vår aktuella tidsperiod för att finna 

domar som uppfyllde kriteriet om HBTQ-skäl. Det fanns ungefär 360 domar på Zeteo under 

vår valda tidsperiod. När vi läste igenom domarna letade vi efter sökorden; homosexuell, 

bisexuell, sexuell läggning, transsexuell, transperson, trans, kön, könsidentitet, queer. Vi fann 

13 domar genom våra sökord. I tre av dessa domar hade asylsökande sökt på grund av kön. 

De tre asylsökande var kvinnor och sökte på grund av sexuellt våld och kvinnoförtryck i 

hemlandet. Skyddsskäl på grund av kön tillhör samma kategori som sexuell läggning och 

könsuttryck. Vi valde dock att inte ta med dessa tre domar då de som sökte ej var HBTQ-

personer och de uppfyllde därför inte kriteriet om HBTQ-skäl. I likhet med kriteriestyrt urval 

använde vi alla de tio domar som uppfyllde våra två kriterier. 

I vår diskussion kring mängden data har vi tagit stöd av Harboe (2013) som menar att det 

exakta antalet eller storleken på en studie bestäms utifrån den grupp som ska studeras och hur 

enhetlig den är. Ju större enhetlighet, där medverkande i studien förväntas likna varandra i 

alla avseenden som är väsentliga för studien, desto mindre behöver antalet utvalda till studien 

vara (Harboe 2013). I vår studie ser vi asylsökande HBTQ-personer som en enhetlig grupp 

utifrån hela den asylsökande gruppen. Då vi velat göra en analys på djupet och utifrån vår 

tidsram gjorde vi bedömningen att de tio domar vi funnit var tillräckliga för vår studie och 

vårt syfte. 
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Vi har enbart studerat domar som fått avslag från Migrationsdomstolen och majoriteten, nio 

av tio domar fått avslag även från Migrationsöverdomstolen. Det vi studerat är framför allt 

vad domstol inte sett som trovärdigt och argument  för och emot. Vi är medvetna om att vi 

inte vet hur domstolen förhåller sig i de fall där HBTQ-personer faktiskt fått uppehållstillstånd 

och där argumentationen kan se helt annorlunda ut. 

 

5.4 Argumentationsanalys 

Argumentationsanalysen är tänkt att vara ett verktyg för att kunna få en överblick av 

argumentationer och kunna beskriva och värdera det som annars kan vara svårt att upptäcka i 

tal och text (Boréus 2018; Björnsson, Kihlbom, Ullholm 2009). Enligt Boolsen (2007) 

används argumentationsanalysen för att kunna påvisa de sakskäl som finns och inte för att 

studera om något är sant eller falskt. Boréus (2018) beskriver att en argumentationsanalys kan 

ha ett värderande syfte, vilket innebär att argumentationen i texten kan värderas utifrån olika 

perspektiv. Syftet är då att se hur något talar för eller emot den åsikt argumentationen handlar 

om. Vi har valt att utgå från ett värderande syfte för att se både den asylsökande och 

Migrationsdomstolarnas perspektiv i domarna.   

I en argumentationsanalys finns det vissa aspekter man alltid bör utgå från och som en 

argumentation bygger på. En av dessa aspekter är teser som Boréus (2018) beskriver som en 

form av påståenden som har som huvudsyfte att beskriva vad argumentationen handlar om 

och inte för att stödja eller inte stödja andra påståenden. Det finns enligt Boréus (2018) olika 

slag av teser, där normativa teser ger uttryck för värderingar och då även moraliska 

värderingar, medan deskriptiva teser istället handlar om fakta. Argument är en annan central 

aspekt i analysen samt de texter man analyserar. Boréus (2018) menar att argument är olika 

påståenden som i en argumentation kan ställas emot varandra för att stödja eller inte stödja 

tesen. Hon menar att även argument kan vara både normativa och deskriptiva och används 

som ett stöd, för eller emot ett annat påstående. 

Boréus (2018) beskriver tre olika typer av argumentationsanalys där vi har valt pro- och 

contra-metoden, alltså för- och emot argumentation. I denna modell kan argumenten delas 

upp i pro (för) och contra (emot) beroende på hur de ställer sig till tesen. Boréus beskriver 

vidare att med denna teknik innebär det att hitta tesen och därefter alla pro- och contra-

argument som gäller för denna tes. Det kan även vara fördelaktigt att finna premisserna i en 

argumentation. Boréus (2018) menar att premisser är ett påstående som stödjer pro- och 
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contra-argumenten, alltså ett tredje påstående som inte direkt uttalas, men som förutsätts. Hon 

menar att premisser fungerar som en länk mellan olika påståenden. Boolsen (2007) beskriver 

också att premisser är det som kopplar ihop tes och pro-argument, samt att premisser delas av 

både avsändare och mottagare och finns för att mottagaren ska acceptera tesen. Exempel på 

premisser i domarna vi granskat är lagar som ska följas för att kunna ta ett beslut. 

 

5.4.1 Tillvägagångssätt 

Vi har utgått från Boréus (2018) i vårt analysschema där första steget är att att hitta tesen. Vi 

har utgått från Migrationsöverdomstolens beslut som tes, alltså avslag eller bifall på ansökan 

om uppehållstillstånd. Analysens andra steg var att lista de argument som används i texten. 

Argumenten beskrevs som pro- och contra-argument för att synliggöra dem för oss. Då det i 

domarna funnits flera sidor av argument valde vi att även dela upp pro- och contra-

argumenten utifrån vem som uttryckt sig. Detta gjorde vi för att hålla reda på om argumenten 

kommit från asylsökande eller Migrationsverket och dess domar. Vi har även delat upp längre 

redogörelser och meningar i dokumenten till fler argument om det framkommer flera 

påståenden i en mening. Samma argument kan dessutom framföras på olika sätt och därför har 

vi listat de mest centrala argumenten och reducerat likartade argument till ett. 

När vi listat domarnas alla argument kategoriserade vi argumenten för att dela upp dem i 

liknande områden, alltså teman. Detta steg ingår i det andra analytiska steget där man ska få 

fram de viktigaste påståendena och relatera dem till varandra. Kategoriseringen kallas för 

kodning skriver Rennstam och Wästerfors (2015). Vi kodade vårt material genom att reducera 

argumenten till enstaka ord och fraser. Exempel på hur vi kodade är att argumentet 

“myndigheterna kan inte i tillräcklig mån ge honom skydd” kodades till “landets brist” och 

“hen tillhör en samhällsgrupp som riskerar förföljelse på grund av sin könsidentitet” till 

“utsatt grupp”. Vi såg sedan över vår kodning och sammanfattade vissa koder/kategorier till 

en och samma kategori. De exempel som vi nämnt ovan sammanfattade vi till vårt första tema 

(o)säkert land. Rennstam och Wästerfors (2015) menar att forskare inte endast bör använda 

sig av det som skildras som det vanligaste i sitt material, utan även betona det som bryter 

mönstret. Vi valde att ta med både det vi såg som det vanligaste i vårt material, men även det 

som bryter mönstret för att få en bredare bild på argumentationen i domarna. Nedan följer en 

tabell (tabell 1.1) där våra teman presenteras. 
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Tabell 1.1 – Teman 

(O)säkert land 

-samhällets förmåga till skydd 

-utsatt grupp 

Hot och våld 

-familj  

-samhällets medborgare 

-brott 

Oklarheter och brister 

-handläggning 

-berättelsen 

 

Det första temat kallar vi för (o)säkert land, vilket inkluderar argument om både säkert och 

osäkert land. Argument om att den asylsökande tillhör en utsatt grupp i hemlandet ingår i det 

första temat. Det andra temat är hot och våld. Detta tema överlappar ibland med det första 

temat då argument om osäkert land kan innefatta hot och våld. Vi har dock valt att fokusera 

det andra temat på hot och våld från privatpersoner, eller brott, både mot och av, asylsökande. 

Det tredje och sista temat är oklarheter och brister. Med oklarheter och brister ingår både 

argument om oklarheter i den asylsökandes berättelse och om brister i handläggningen. Detta 

tema innehåller det största materialet och vi har därför valt att dela upp temat i två 

underkategorier. Underkategorierna handlar om brister i handläggningen, respektive 

asylsökandes berättelse. 

 

5.5 Metoddiskussion 

Vår dokumentstudie är gjord med en textanalys då vårt material består av text i form av 

domstolsbeslut. En textanalys kan utföras på flera olika sätt, vilket vi diskuterade kring. Efter 

att ha läst olika metodböcker föll vårt val på att använda oss av argumentationsanalys då vi 

ansåg det vara det verktyg som bäst motsvarade det vi i studien ville undersöka, utifrån syfte 

och frågeställningar. De negativa aspekterna med vårt val av analysmetod var att vi inte fann 

mycket litteratur om metoden. I flera metodböcker beskrevs argumentationsanalys endast som 

ett exempel på andra metoder.  

Valet av att använda oss av Migrationsöverdomstolens avgöranden (beslut) gjorde vi då dessa 

domar är offentligt publicerade på Zeteo, vilket övriga beslut från Migrationsdomstolen inte 

är, och då materialet därmed var lättillgängligt för oss. Det skulle kunna gå att utföra en studie 

med enbart Migrationsdomstolens beslut men resultatet skulle då bli annorlunda. Det har inte 

varit svårt att hitta argument i texten, men däremot har den stora mängden argument medfört 

att vi behövt lämpliga kodningsverktyg vilket argumentationsanalysen gett oss. Den pro och 

contra-modell vi valt att använda oss av fokuserar på de centrala slutsaserna i texten 

(Bergström & Boréus 2018) vilket hjälpt oss att hitta de viktigaste påståenden eller 
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argumenten för oss att tolka i texten. Genom att använda oss av den metod som Bergström 

och Boréus (2018) beskriver där de centrala teserna först hittas i argumenten och där för- och 

emot argument ställs mot dessa, för att sedan ställa argumenten mot varandra eller se 

sambanden mellan dem, har vi kunnat få stöd i att kunna besvara frågeställningarna. 

 

5.5.1 Validitet och reliabilitet 

I syftet att besvara forskningsfrågan krävs metodologiska verktyg och där det är av vikt att 

verktygen används på rätt sätt för att mäta det studien ska mäta, det vill säga validitetet 

(Bergström & Boréus 2018). Enligt Jacobsen (2012) är validiteten beroende av de källor som 

använts och forskaren måste värdera både om rätt källor används och även kritiskt granska om 

källan har förmåga att ge riktig information om det som ska studeras. Ett av verktygen han tar 

upp är att använda sig av transparens i sin studie. Detta görs genom att vara öppen med de val 

man gjort och hur man gått tillväga för att få sitt resultat. 

En god studie kräver även reliabilitet i den mening att studien ska vara korrekt och exakt i alla 

studiens steg så långt det går. Detta för att andra forskare ska kunna upprepa studien och 

komma fram till samma resultat (Bergström & Boréus 2018). Jacobsen (2012) beskriver att en 

studie är genomförd på ett trovärdigt sätt och har hög reliabilitet om samma resultat kan 

uppnås med samma datainsamlingsmetod. Relevansen av begreppen validitet och reliabilitet 

har diskuterats inom den kvalitativa forskningen enligt Bryman och Nilsson (2018). De menar 

att då validitet främst syftar till att något ska mätas, samt att det inte är vad kvalitativ 

forskning grundas i, ses validitet inte som speciellt betydelsefullt i kvalitativ forskning. Det 

förs en diskussion där vissa författare anser att kvalitativa studier ska använda andra termer än 

kvantitativa forskare använder sig av, för att förtydliga bedömningen av dess kvalitet. 

Alternativa begrepp är exempelvis tillförlitlighet och äkthet, som med egna delkriterier 

beskriver motsvarigheten till den bedömning av kvalitet som utgår från den kvantitativa 

forskningen (Bryman & Nilsson 2018).   

Boréus och Bergström (2018) beskriver att argumentationsanalysen kan medföra en del 

tolkningsproblem som forskaren skall vara medveten om, då validiteten kan påverkas utifrån 

att forskaren kan komma att behöva göra egna exakta tolkningar av påståenden för att kunna 

strukturera texten. Forskaren  skall också, enligt Boréus och Bergström (2018) vara medveten 

om att genom att tolka argumentation med specifika verktyg eller ur ett specifikt perspektiv 

kan andra mönster utläsas ur texten som avsändaren eller mottagaren av texten inte varit 

medveten om. Vi har genom hela arbetet haft en medvetenhet, och haft som mål, att hålla en 
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hög kvalitet genom hela studien. Vår studie av domar från Migrationsöverdomstolen som 

källa får anses ha hög validitet då de utgår från lag. Vi är dock medvetna om att det är 

handläggare, nämndemän och domare som gjort en bedömning av den berättelse den 

asylsökande beskriver genom tolk vilket kan påverka studiens validitet. Vår egna uppfattning 

och tolkning av materialet, samt hur det kan påverka validiteten har vi också haft i beaktande. 

Därför har vi i arbetet med studien varit noga med transparensen genom att dokumentera vårt 

arbete i ett analysschema och i texten förklarat vår databearbetning, just för att ha hög kvalitet 

och därmed hög validitet. Vi har dessutom använt oss av transparens i studiens resultat-avsnitt 

genom att beskriva de olika stegen i argumentationsanalysen och använt oss av citat från 

domarna. 

 

5.6 Arbetsfördelning 

Vi har under hela arbetet diskuterat med varandra, även om vi vid vissa tillfällen har suttit 

enskilt. Den tidigare forskningen delade vi upp på så sätt att vi läste alla artiklar, men 

sammanfattade hälften var. I alla avsnitt har vi gemensamt kommit fram till vilka delar som är 

relevanta för studien och som för studien framåt. Teorin delade vi upp så att vi skrev om 

varsin del, men vi har båda läst allt och tillsammans redigerat den färdiga texten. Resultatet, 

analysen och diskussionen har vi arbetat ihop tillsammans då avsnitten är det centrala i vår 

studie. Vi tar båda ansvar för vårt arbete. 

 

 

6 Etiska överväganden 

När kunskapsintresset ställs mot individers integritet och eventuella skador forskningen kan 

skapa behöver man ibland göra vissa forskningsetiska överväganden. Forskarna har ett ansvar 

gentemot de som medverkar i forskningen, samt de som kommer påverkas av 

forskningsresultaten (Vetenskapsrådet 2017). 

Vi har tagit del av och utgått från Vetenskapsrådets (2002) etiska riktlinjer och de krav som 

de etiska övervägandena utgår ifrån. Forskningens etiska överväganden utgår från fyra 

principer där den första, informationskravet, inte berör vår studie då vi studerat offentliga 

dokument och därmed inte har någon uppgiftslämnare att lämna information om studiens 

syfte till. Detta gäller även den andra principen, samtyckeskravet som rör rätten att själv 

bestämma över sin medverkan och rätten att avbryta den. 
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Den tredje principen beskriver konfidentialitetskravet, där alla individer i undersökningen ska 

ges största möjliga konfidentialitet och där personuppgifter ska förvaras på ett sådant sätt att 

obehöriga inte kan ta del av dem. Studien innehåller känsligt material som visserligen är 

offentligt, men som skall behandlas med respekt utifrån att vi lyfter fram och analyserar 

innehållet i form av ett examensarbete. Endast vi, vår handledare samt examinator har haft 

tillgång till hela materialet som har förvarats säkert på lösenordsskyddade datorer. Materialet 

förstörs när studien är publicerad i Diva. Vi har valt att, utifrån etiska riktlinjer, avidentifiera i 

examensarbetet och några personuppgifter som kan leda till att personen kan identifieras finns 

inte med. Vi har valt att inte ange namn, personnummer eller uppgifter som kan härledas till 

en viss individ, som exempelvis land som personen kommer ifrån eller domens målnummer. 

Den sista forskningsetiska principen, nyttjandekravet, beskriver att uppgifter insamlade om 

enskilda endast får användas i forskningssyfte (Vetenskapsrådet 2002). Även detta krav 

uppfyller studien utifrån ovanstående hantering.   

Vetenskapsrådet (2017) menar att forskaren behöver fundera på själva nyttan av studien i 

relation till vem studien är viktig för. Vi hade detta i åtanke under hela arbetes gång. Redan i 

början av arbetet funderade vi på nyttan av studien och resonerade kring att oavsett resultat 

kommer studien att ge en bild av asylprocessen för HBTQ-personer utifrån hur handläggare 

och domare framställer sin argumentation eller påstående. Då det i tidigare forskning i ämnet 

framkommer en del kritik gentemot Migrationsverket resonerade vi kring möjligheten att 

kritiken även skulle synas i resultatet av vår studie. Kritiken kan då komma att användas i 

negativa termer gentemot Migrationsverkets handläggning, men det kan även användas för att 

förbättra eller förändra myndigheten och på så sätt kan studien bli viktigt för HBTQ-personer 

som söker asyl i Sverige. 

 

 

7 Resultat och analys 
I detta avsnitt kommer vi att presentera vårt material. Inledningsvis presenterar vi kort de 

domar som ingår i vår studie. Efter presentationen följer tre teman där vi under varje tema 

presenterar vårt resultat och analys av materialet. Som ett övergripande tema har vi använt oss 

av trovärdighet och tillförlitlighet då det är dessa begrepp besluten grundar sig i. 
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7.1 Presentation av domarna 

Som vi tidigare nämnt har vi använt oss av tio domar i vår argumentationsanalys. Domarna är 

från Migrationsöverdomstolen och det innebär att besluten från Migrationsverket har blivit 

överklagade till Sveriges högsta instans. Som vi nämnt i avsnittet om argumentationsanalys 

har vi utgått från liknande tes i varje dom. Tesen är Migrationsöverdomstolens utlåtande i 

domarna. I nio av domarna har Migrationsöverdomstolen gett avslag och tesen har därför i 

majoriteten av domarna varit just avslag på ansökan om uppehållstillstånd. I dessa fall har 

Migrationsöverdomstolen gått på Migrationsverket och Migrationsdomstolens 

beslutsunderlag. Underlaget har funnits som bilaga i dokumenten och vi har då gjort vår 

argumentationsanalys på Migrationsverket och Migrationsdomstolens resonemang. Eftersom 

tesen i nio av tio fall är avslag så kommer pro-argumenten att vara för avslag, alltså i linje 

med Migrationsöverdomstolen, Migrationsdomstolen och Migrationsverket. 

Nedan följer en tabell (Tabell 2.1) där domarna presenteras utifrån vilka skyddsskäl som 

åberopats. Alla har åberopat HBTQ-skäl, men ytterligare skäl som framförts är hedersrelaterat 

våld i två fall (9 och 10) och vedergällning i ett annat (4). 

 

Tabell 2.1 

Domar Kön Åberopat skyddsskäl Migrationsöverdomstolens 

bedömning 

5, 7, 8, 9, 10 

 

Man Homosexuell Avslag 

1, 4, 6 Man Bisexuell/homosexuell Avslag 

2 Oklart Homosexuell och/eller 

transsexuell 

Ny prövning hos 

Migrationsdomstolen 

3 Man Tillskriven sexuell läggning, 

homosexuell 

Avslag 

 

 

7.2 (O)säkert land 

Asylsökande har i nästan alla domar anfört att deras hemländer är osäkra på grund av deras 

sexuella läggning, tillskrivna sexuella läggning eller könsidentitet. Nio av tio uppger att de 

utsätts för skyddsgrundande behandling, riskerar att dödas eller utsättas för förföljelse. När 
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asylsökande har åberopat sina skyddsskäl är det deras uppgift att förklara och bevisa för 

beslutsfattaren att skyddsgrundande behandling faktiskt förekommer. Många av asylsökarna 

menar att homo- och bisexualitet är starkt tabulagt och att de tvingats gömma sin sexualitet i 

hemlandet. I flera av domarna argumenterar den asylsökande för att hen tillhör en utsatt grupp 

i sitt hemland och att det finns brister hos de lokala myndigheterna. Varken Migrationsverket 

eller Migrationsdomstolen yttrar sig särskilt mycket kring säkerheten i landet. I en dom menar 

dock Migrationsöverdomstolen följande: 

Att [hen] skulle löpa allvarlig risk för sitt liv vid ett återvändande till [hemlandet], 

oavsett vilken del av landet, torde vara uppenbart utifrån samhällets syn på 

avvikelser vad gäller sexualitet. (Dom 2) 

Det är endast i dom 2 där Migrationsöverdomstolen ger bifall och tar beslutet att återföra 

ärendet till Migrationsdomstolen. Migrationsöverdomstolen använder det citerade argumentet 

ovan för sitt beslut. I argumentet använder sig Migrationsöverdomstolen av värdeladdade 

uttryck som “allvarlig risk” och “torde vara uppenbart” för att stärka sitt argument. 

Asylsökande i dom 6 menar att han riskerar att utsättas för våld vid ett återvändande till 

hemlandet och att det inte finns några “fungerande rättsvårdande myndigheter” som kan ge 

honom skydd. Migrationsdomstolen bemöter inte påståendet i dom 6 utan ställer endast frågor 

kring den asylsökandes relationer och identitet. Hedlund och Wimark (2018) menar att 

mycket fokus i asylprocessen läggs på den asylsökandes förhållanden. Detta stämmer delvis 

in på resultatet i domarna. I vissa domar ifrågasätter inte Migrationsdomstolen att landet är 

osäkert för HBTQ-personer, medan de i andra domar inte nämner det alls och ibland går de 

emot asylsökande och menar att landet är säkert. 

Det är endast i dom 1 som asylsökande kommer från ett land som har lagstiftning mot 

diskriminering mot HBTQ-personer. Asylsökande i denna dom menar dock att det brister i 

implementeringen av lagen och att det finns fall där HBTQ-personer blivit skadade, men 

nekats hjälp från exempelvis polis. Migrationsdomstolen argumenterar för ett avslag: 

Domstolen anser inte att landinformationen ger stöd för att bristerna i 

[asylsökandes hemlands] rättssystem är så pass allvarliga och systematiska att det 

helt saknas möjlighet för HBTQ-personer som utsatts för trakasserier och 

diskriminering att göra en anmälan. (Dom 1) 
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Thorburn Stern och Wikström (2016) menar att landinformationen kan vara avgörande för om 

den asylsökande anses ha väl underbyggda skäl för sin ansökan. Migrationsdomstolen 

förhåller sig till landinformationen i denna dom och använder informationen för att stärka sina 

argument. Domstolen håller med asylsökande om att det finns brister i rättssystemet, men 

menar att framtida hot eller trakasserier är en fråga för myndigheterna i hemlandet. De 

framhåller dessutom att ett “godtagbart myndighetsskydd” (dom 1) inte innebär att en stat kan 

skydda alla sina medborgare för brott. Utifrån landinformationen argumenterar 

Migrationsverket för ett avslag genom att mena att hemlandet är det land i regionen som har 

nått längst i sin demokratiska utveckling. Informationen menar att det “finns en vilja hos 

myndigheter att visa att landet upprätthåller en internationell standard” och att de i allmänhet 

följer ombudsmannens rekommendationer. Enligt Lukac (2017) kan det förekomma brister i 

beslutsundelaget då det inte ingår i det juridiska ombudets uppdrag att ta fram information om 

ursprungslandet. Detta stämmer inte med informationen ifrån dom 1 då den information som 

asylsökande lämnar som argumentation för uppehållstillstånd är landinformation som hans 

offentliga biträde åberopat. Detta egna dokument handlar om HBTQ-personers 

myndighetsskydd i hemlandet, medan Migrationsverket har använt sig av ett dokument om 

hemlandets rätts- och säkerhetssektor. I domen går det att utläsa att Migrationsverket inte har 

använt sig av landinformationen från asylsökandes offentliga biträde, även om de framfört 

informationen. Detta kan relateras till Johannessons (2017) avhandling där hon skriver att 

Migrationsverket har bättre förutsättningar att framföra trovärdiga bevis än den asylsökande 

och dennes juridiska ombud. 

Dom 9 är den enda dom där det går att utläsa att Migrationsdomstolarna och Migrationsverket 

anser att hemlandet är osäkert, på grund av pågående väpnad konflikt. Vid sådana fall menar 

Migrationsdomstolen att den asylsökande kan internfly i sitt hemland. Detta på grund av att 

hotbilden från familj endast anses finnas lokalt och att asylsökande inte anses ha svårigheter 

att arbeta eller etablera sig i den nya staden. 

Det råder inre väpnad konflikt i de städer som Migrationsverket har angett som 

alternativ för internflykt. Domstolens uppfattning är dock att den allmänna 

situationen inte är så allvarlig i dessa städer att den i sig är skyddsgrundande. [...] 

Det kan därför inte anses medföra några särskilda svårigheter ur humanitär 

synvinkel att hänvisa honom dit. (Dom 9) 
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I citatet ovan är det Migrationsdomstolen som yttrar sig i sin bedömning. Domstolen håller 

med Migrationsverket i dess bedömning om möjliga städer för asylsökande att bosätta sig i. 

De styrker sitt argument med att skriva att det inte finns några humanitära skäl för att den 

asylsökande ska kunna internfly i hemlandet. De argumenterar dock emot sig själva när de 

skriver att det råder väpnad konflikt i de möjliga alternativen för internflykt. Johannessons 

(2017) avhandling beskriver hur handläggningen hos Migrationsdomstolen kan få problem då 

beslutsfattaren har två roller; en neutral med expertis i landinformation och en som ska 

representera myndighetssidan i asylprocessen. Migrationsdomstolen använder sig av 

landinformation i sitt resonemang när beslutet ska fattas. I likhet med Johannessons (2017) 

resonemang argumenterar Migrationsverket motstridigt när de å ena sidan menar att det är 

farligt i hemlandet, men å andra sidan inte ser några svårigheter ur humanitär synvinkel. 

Thorburn Stern och Wikström (2016) menar att landinformationen ska kunna förstås ur ett 

skyddsperspektiv för att kunna göra en korrekt bedömning. Skyddsperspektivet i den aktuella 

landinformationen visar att det inte finns skydd i landet, men beslut fattas utan perspektivet i 

åtanke. 

I tidigare forskning av Lukac (2017) beskrivs det att Migrationsverket och dess domstolar inte 

tar hänsyn till den asylsökandes berättelser om ett osäkert hemland om det i landinformation 

står annat. I de två citaten ovan från dom 1 och 9 kan Lukacs forskning ses på två olika sätt. I 

dom 1 använder Migrationsverket och domstolarna landinformation där det sägs att landet är 

säkert, även om den asylsökande påstår annat. Både landinformation och asylsökande i dom 9 

påstår att det är farligt och osäkert i hemlandet, med Migrationsverket och 

Migrationsdomstolen menar att det går att internfly. Dom 9 visar alltså på annat än vad Lukac 

(2017) säger då de inte tar hänsyn till varken landinformation eller asylsökandes berättelse. 

De tar förvisso med viss landinformation, men bara den de själva åberopat. 

  

En annan aspekt som tas upp i domarna angående säkert och osäkert land är religionens roll i 

asylsökandes hemland. Tre domar nämner religion på ett eller annat sätt. I dom 5 går det att 

utläsa följande: 

Alla [...] religioner [i hemlandet] är emot homosexualitet. Böner uttalas emot 

homosexualitet i kyrkorna och religiösa ledare tar starkt motstånd mot 

homosexuella äktenskap. En homosexuell person som går till kyrkan kan riskera 

övergrepp och exorcism. (Dom 5) 
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Citatet kommer från landinformation som Migrationsdomstolen valt att ha med. Asylsökande 

har i sin berättelse berättat att han flytt undan en arg mobb när han blev ertappad med att ha 

sexuellt umgänge med en annan man. Han påstod då att han fått hjälp av en pastor. 

Migrationsdomstolen ifrågasätter hans berättelse och menar att de finner “anledning att 

ifrågasätta uppgiften om att en pastor skulle ha valt att gömma och hjälpa klaganden”. 

Liknande händelse går att utläsa i dom 8 där asylsökandes far är imam och dödades när han 

hjälpte asylsökande. Även denna berättelse ifrågasätter domstolen och menar att det är svårt 

att “förena med hans uppgift om att fadern sedermera ska ha accepterat att han är 

homosexuell”. Detta går att koppla till Hedlund och Wimarks (2018) studie om att 

handläggare på Migrationsverket ifrågasatte uppgifter om asylsökande blev hjälpta av 

religiösa personer. I båda domar som tar upp detta ämne blir asylsökande ifrågasatt när en 

religiös ledare har hjälpt dem. Att berättelser om religiösa ledare som har hjälpt homosexuella 

blir ifrågasatta kan förstås utifrån sexualitetens världshierarki, som ingår i queerteorin, vilket 

Ambjörnsson (2016) skriver om. Världshierarkin menar bland annat att normer kring 

sexualitet ser annorlunda ut beroende på var i världen man befinner sig. Det skiljer sig bland 

annat mellan hur homosexualitet ses i Sverige och i religiösa sammanhang. Detta tas bland 

annat upp i landinformationen i gällande domar där det står att religionerna i asylsökandes 

hemland är strikt emot homosexualitet. Angelöw och Jonsson (2009) menar att det 

queerteoretiska begreppet stereotyper kategoriserar människor utifrån vissa egenskaper och att 

det hjälper oss med att ta in ny information. En stereotyp, som stöds av tillgänglig 

landinformation, är att alla religiösa ledare är emot homosexualitet, eftersom religionen i 

helhet är det. Handläggarna i domarna verkar använda sig av denna stereotyp i bedömningen 

då de inte kan förstå att en religiös ledare kan agera utanför de religiösa normerna. 

 

7.3 Hot och våld 

Ett återkommande argument som de asylsökande framför är att de blivit utsatta för hot och 

våld i hemlandet, på grund av deras HBTQ-tillhörighet. Hälften av de asylsökande har lämnat 

uppgifter om våldsamma situationer som uppträtt på grund av deras sexuella läggning. I två 

fall har den asylsökande uppgivit att närstående blivit dödade när de har hjälpt den 

asylsökande att fly eller gömma sig. De andra tre fallen är det asylsökande själva som blivit 

utsatt för hot och våld. I dessa fem fall har Migrationsdomstolen antingen gjort bedömningen 

att berättelsen inte är trovärdig eller att brotten bör utredas av hemlandets myndigheter. I dom 

7 går det att utläsa: 
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[Asylsökande] har inte anmält vad han har råkat ut för till polis eller någon annan 

rättsvårdande myndighet. Hans möjligheter till skydd och hjälp i hemlandet är 

därmed inte uttömda. (Dom 7) 

Migrationsdomstolen, i citatet ovan, syftar på det faktum att asylsökande berättat att han blivit 

misshandlad vid flera tillfällen. De menar att det är en uppgift för hemlandets myndigheter, 

även med beaktande av de brister som finns i landets rättssystem. Wikström (2014) beskriver 

att handläggares fokus ligger på orsakerna till asyl och den asylsökandes berättelse, som 

jämförs med den landinformation om hemlandet som finns tillgänglig. Detta innebär att 

handläggarna på Migrationsdomstolen inte lägger tyngdpunkten vid den asylsökandes 

berättelse om hot och våld utan grundar sin bedömning på den tillgängliga landinformationen 

i förhållande till berättelsen. I sin argumentering använder alltså Migrationsdomstolen ett 

contra-argument mot sig själva genom att säga att det finns brister i landets rättssystem. I dom 

7 får asylsökande avslag på grund av att han inte anmält händelserna i hemlandet. 

Asylsökande i två av domarna åberopar, förutom HBTQ-skäl, även hedersrelaterad förföljelse 

i hemlandet. I dom 10 menar asylsökande att han riskerar att bli hedersmördad på grund av att 

han hade ett utomäktenskapligt förhållande med en kvinna, som han påstår var ett 

skenförhållande, och nu hotas av hennes familj. Asylsökande i dom 9 riskerar också att falla 

offer för hedersmord då hans far har uttalat dödshot mot honom om han återvänder, på grund 

av hans sexuella läggning. Migrationsdomstolen ifrågasätter detta och skriver: 

[Asylsökande] har uppgivit att han redan i hemlandet förstod att han var 

homosexuell och att han där tvingades dölja sin sexuella läggning. Han har dock 

samtidigt uppgett att anledningen till att han lämnade [hemlandet] var att det 

förelåg en hotbild från en farbror till honom och inte på grund av sexuell läggning. 

(Dom 9) 

Som Thorburn Stern och Wikström (2016) beskriver är tolkningen av asylberättelsen 

beroende av vad beslutsfattaren kan ha för olika förväntningar på hur män och kvinnor ska 

vara. Kvinnor kan förväntas vara de som blir förföljda eller förtryckta medans män inte kan 

hävda det på samma sätt och har svårare att bli tagna på allvar då det gäller exempelvis 

hedersförtryck. Som Hall (2013) beskriver kan stereotypisering underlätta för oss genom att 

dela upp i vad vi anser accepterat eller inte, där vi helt enkelt utesluter det som vi ser inte 

stämmer in för att få en egen social ordning i det vi ser eller hör. 
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Som ovan skrivet är dom 10 en av domarna där asylsökande åberopar hedersförtryck. Han har 

tidigare fått beviljat uppehållstillstånd på grund av anknytning till en kvinna. När han blev 

dömd för ett brott behövdes uppehållstillståndet revideras och han angav då skälet angående 

hedersförtryck och Migrationsverket menar då: 

Verket finner vidare att du inte har lämnat någon rimlig förklaring till varför du 

först efter mer än två år i Sverige anför denna hotbild och söker asyl. 

Migrationsverket bedömer att det har en negativ inverka på din allmänna 

trovärdighet. (Dom 10) 

Vid nu aktuell asylansökan berättar han istället att han är homosexuell. Han menar att både 

relationen till den kvinna han hade utanför äktenskapet i hemlandet och den kvinnliga sambon 

är skenförhållanden. Migrationsverket menar att hans nuvarande skyddsskäl är en “uppenbar 

efterhandskonstruktion”. De menar även att “hans allmänna trovärdighet får således betraktas 

som obefintlig” eftersom han har ljugit i handlingarna om sitt första uppehållstillstånd. Då 

stereotyper handlar om att man bildar sig uppfattningar kan handläggare i dom 10 skapa en 

negativ bild av HBTQ-asylsökande på grund av den asylsökande i fallet. Det kan bidra till ett 

“vi- och dom-tänkande” som Angelöw och Jonsson (2000) beskriver och kan påverka 

framtida asylbedömningar negativt. 

Något som är återkommande i domarna inom temat hot och våld är att asylsökande har blivit 

dömda för brott. I fyra fall har asylsökande blivit dömda i Sverige och i ett annat är 

asylsökande dömd för brott i hemlandet. De fyra asylsökande som blivit dömda i Sverige har 

alla blivit dömda till fängelse. I dom 9 refererar Migrationsdomstolen till Utlänningslagen där 

det står att en asylsökande kan bli beviljad uppehållstillstånd av Migrationsöverdomstolen 

eller Migrationsdomstolen om hen av allmän domstol blivit utvisad på grund av brott. 

Uppehållstillstånd får beviljas om: 

[...] det finns politiska, praktiska eller medicinska verkställighetshinder eller om 

det annars finns synnerliga skäl. (Dom 9; SFS 2005:716) 

Detta innebär alltså att någon som har blivit dömd för brott till fängelse och utvisning kan få 

sitt uppehållstillstånd omprövat. I dom 9 refererar, som sagts ovan, Migrationsdomstolen till 

denna del i lagen. Ingen av de andra tre domarna där asylsökande har blivit dömd för brott av 

allmän domstol refererar till denna del i lag. När Migrationsdomstolen argumenterar i dom 9 
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lyfter de inte upp någon av de fyra aspekterna som tas upp i citatet ovan. De återkopplar till 

lagstödet endast i slutet och menar att ingen av aspekterna kom på tal. Migrationsdomstolen 

använder alltså denna specifika del i Utlänningslagen som premiss, då de menar att 

bedömningen ska utgå från den, men använder sedan inte utgångspunkterna i sina argument. 

Mycket av den tidigare forskningen beskriver situationer där brott förekommer mot den 

asylsökande HBTQ-personen (bl.a. Jakulevičienė, Biekša & Samuchovaitėvid 2012; 

Wikström 2014; Hedlund & Wimark 2018), men inget står skrivet när det är den asylsökande 

som är gärningsperson. 

Asylsökande i dom 4 har inte blivit dömd i Sverige, men han uppger att han blivit dömd i sitt 

hemland. Han menar att han har blivit utsatt för ett mordförsök för 20 år sedan på grund av 

det brott han utförde då. Anledningen till hans asylansökan är att han riskerar att skadas eller 

dödas på grund av vedergällning från en familj som är kopplad till det brott han begått. 

Migrationsdomstolen menar att inga konkreta omständigheter talar för att den uppgivna 

hotbilden kvarstår. Det faktum att han inte minns namnet på familjen som hotar honom menar 

Migrationsverket är motstridigt i förhållande till hur viktigt hotet har varit för honom. Han ges 

dessutom tillfälle att klargöra hotbilden, men Migrationsverket anser att han svarar 

undvikande. Förutom hotbilden åberopar han även HBTQ-skäl. I domen går det bland annat 

att utläsa:    

Du har bland annat uppgett att ditt intresse för att ha sexuellt umgänge med män 

utvecklades för att du drack 96-procentig sprit och att om du dricker kaffe eller te 

så får du svårt att kontrollera din mimik. Det märks då, enligt dig, för andra att du 

har sexuellt umgänge med män. (Dom 4) 

Citatet ovan går att finna i Migrationsverkets beslut. Migrationsdomstolen använder det som 

stöd i sitt argument om att asylsökandes uppgift att han är homosexuell eller bisexuell inte är 

tillförlitlig. De argumenterar detta genom att frekvent beskriva att hans berättelse är 

osammanhängande och att han inte svarar på direkta frågor. 

 

7.4 Oklarheter och brister 

7.4.1 Handläggning 

När de asylsökande har överklagat sitt beslut har sju av tio gett specifika skäl. Det främsta 

skälet de lämnar är att de tycker att ärendet inte har utretts tillräckligt. Migrationsdomstolen 
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har gett avslag på alla överklagade beslut. Hos Migrationsöverdomstolen är det endast en dom 

som inte får avslag. Asylsökande i dom 2 menar att det har brustit i utredningen då alla 

skyddsskäl inte har blivit tillräckligt utredda. Hen har framfört att hen är homosexuell, men 

också transsexuell. Det är endast den sexuella läggningen som har blivit utredd, inte 

könsidentiteten. Migrationsöverdomstolen instämmer med asylsökande och menar att hen vid 

samtliga utredningstillfällen har talat om sin könsidentitet och den förföljelse det lett till. De 

menar också att Migrationsdomstolen varken har utrett eller prövat om asylsökande tillhör en 

samhällsgrupp som riskerar förföljelse på grund av könsidentitet. Överdomstolen framför 

följande argument: 

Sexuell läggning och könsidentitet uttrycker olika aspekter av en asylsökandes 

identitet. Det är viktigt att dessa olika aspekter utreds och beaktas som likvärdiga 

möjliga grunder för ett skyddsbehov. Den asylsökandes individuella 

omständigheter måste beaktas och det bör undvikas att prövningen baseras på 

stereotypa uppfattningar. (Dom 2) 

För att stärka sitt argument refererar Migrationsöverdomstolen till flera styrande dokument. 

De refererar till Utlänningslagen, Europaparlamentets skyddsdirektiv samt till UNHCRs 

riktlinjer. Från UNCHRs riktlinjer tar de upp att beslutsfattare med försiktighet ska använda 

sig av begrepp och uttryck då inte alla asylsökande identifierar sig med HBTQ-begreppet eller 

har kännedom om dess innebörd. Det är även något som Jakulevičienė, Biekša och 

Samuchovaitėvid (2012) nämner i sin studie då de menar att handläggare ofta förväntar sig att 

den asylsökande ska ha kunskap om vissa begrepp. 

Överdomstolen använder begreppet stereotyper flera gånger och menar samtidigt att det är 

viktigt att tydligt hålla isär sexuell läggning och könsidentitet. Angelöw och Jonsson (2000) 

menar att stereotyper underlättar vår vardag då de hjälper att tolka och kategorisera alla 

intryck. Asylsökande har berättat att hen känner sig som “en kvinna i en mans kropp” och 

samtidigt sagt att hen är homosexuell.  En anledning till att asylsökande i dom 2 inte fått sitt 

ärende utrett ordentligt kan vara att handläggarna har använt sig av stereotyper i 

bedömningen. Handläggaren kan ha likställt sexuell läggning och könsidentitet eftersom båda 

skälen för asyl kommit in samtidigt. Genom att använda sig av stereotyper i 

bedömningsprocessen blir det då ett sätt att rationalisera och då endast se till den ena delen i 

ansökan.  
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Migrationsöverdomstolen påpekar också att ärendet är “ytterst komplext och svårbedömt”, 

men menar samtidigt att det finns allvarliga brister i handläggningen. Angelöw och Jonsson 

(2000) menar att vi inte alltid är medvetna om de stereotyper vi använder, vilket kan vara en 

anledning att överdomstolen nämner komplexiteten. I dom 2 är Migrationsöverdomstolens 

beslut att ärendet återvänder till Migrationsdomstolen för ny handläggning. 

En av de asylsökande har sökt asyl på grund av tillskriven sexuell läggning. Han berättar att 

han i hemlandet arbetat för homosexuellas rättigheter och har därför blivit utstött eftersom 

allmänheten tror att han är homosexuell. Asylsökande berättar att vid ett återvändande 

kommer han att utsättas för omänsklig och förnedrande behandling. Han menar att han valde 

detta arbete eftersom han själv är född utanför äktenskapet och då vet hur det känns att bli 

diskriminerad. Varken Migrationsverket eller Migrationsdomstolen anser att han är trovärdig 

eller att berättelsen är tillförlitlig. De ifrågasätter äktheten i asylsökandes engagemang och 

skriver: 

[Asylsökande] har inte heller varit aktiv i arbetet för homosexuellas rättigheter 

sedan han lämnade hemlandet. Även om han inte är intresserad att arbeta för 

homosexuellas rättigheter i Sverige är det egendomligt att han inte valt att fortsätta 

sitt arbete [...] (Dom 3) 

Argumentet i citatet innehåller ordet egendomligt, vilket kan anses vara ett värdeladdade ord. 

De använder fler värdeladdade ord i domen för att stärka sina argument. ”Inte på ett 

övertygande sätt” och ”mycket oklart” är två fraser som används. Migrationsdomstolen 

skriver även att asylsökande “radikalt ändrat uppfattning” och inte kunnat förklara sin 

“nyvunna övertygelse” att homosexualitet inte är en synd “trots att det inte kan ha varit ett lätt 

beslut” och refererar till att det i hans hemland är tabu med HBTQ-frågor. Som citatet visar 

resonerar Migrationsdomstolen om asylsökandes arbete i hemlandet. Det som han nämnt om 

omänsklig behandling bemöts inte. Asylsökande får flera frågor angående sitt arbete med att 

hjälpa homosexuella då Migrationsdomstolen ifrågasätter hans val av samhällsgrupp att 

hjälpa. Jakulevičienė, Biekša och Samuchovaitėvid (2012) menar att det är viktigt att den 

asylsökande blir intervjuad av någon som har en kunskap om HBTQ-skäl eftersom de då vet 

vilka problem som kan uppstå. Utifrån det som går att utläsa i dom 3 verkar handläggaren ha 

otillräcklig kunskap om tillskriven sexuell läggning. Viss kännedom av HBTQ-frågor lyser 

igenom då frågor om tabu kommer upp, men i det stora hela är handläggarens frågor 

irrelevanta till den specifika situation asylsökande befinner sig i. Handläggaren är subjektiv då 
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det verkar som att hen fokuserar på de delar i asylberättelsen hen inte förstår, istället för skälet 

till ansökan. Som Thorburn Stern och Wikström (2016) menar är det svårt för domstolar att 

vara objektiva då det finns en mänsklig faktor som ofta drivs av subjektivitet. I ett 

queerteoretiskt perspektiv kan det diskuteras utifrån ett heteronormativt perspektiv 

(Rosenberg 2002). Då asylsökande inte själv har berättat att han identifierar sig som HBTQ-

person kan handläggaren anta att han är heterosexuell, utifrån heteronormen. När asylsökande 

ändå söker på grund av HBTQ-skäl kan handläggaren misstolka och den asylsökande hamnar 

på ett sätt mellan stolarna. 

 

7.4.2 Asylsökandes berättelse 

Majoriteten av de asylsökande åberopar skyddsskäl på grund av sexuell läggning. 

Migrationsdomstolen menar att bedömningen av en sökandes sexuella bakgrund i är huvudsak 

en fråga om trovärdighet. I alla domar utom en ifrågasätter Migrationsdomstolen den sexuella 

läggningen och ger flera argument på den bristande tillförlitligheten och trovärdigheten i 

berättelserna. Därav ifrågasätts även deras åberopade skyddsskäl. I dom 5 går det att utläsa en 

premiss som Migrationsverket och Migrationsdomstolarna utgår från vid bedömande av 

sexualitet i asylärenden. De menar att i trovärdighetsbedömningen ska de: 

[...] beakta om asylberättelsen är sammanhängande eller splittrad, om den sökande 

lämnat en konkret och detaljerad berättelse eller om denna varit vag och 

detaljfattig, om berättelsen innehåller motstridiga uppgifter eller om den varit 

oförändrad under processens gång. (Dom 5) 

Citatet visar på vad Migrationsverket och Migrationsdomstolarna fokuserar på i den 

asylsökandes berättelse, utifrån tillförlitlighet och trovärdighet. I dom 3 går det att utläsa att 

Migrationsdomstolen anser att asylsökande är motstridig och att berättelsen är bitvis vag, 

detaljfattig och att han använder “allmänna ordalag som inte ger intryck av att vara 

självupplevd”. De använder vag, motstridig och detaljfattig, vilket är samma begrepp som i 

premissen från dom 5. Dessa begrepp används i alla domar där tillförlitlighet och trovärdighet 

diskuteras. Migrationsverket och domstolarna använder dem dock inte på liknande sätt i 

domarna. Ibland står de för sig själv, men ibland betonas de med hjälp av andra ord. Detta 

syns exempelvis i dom 8 då Migrationsdomstolen skriver att asylsökandes berättelse är 

“påfallande vag och detaljfattig”, eller i dom 5 då asylsökande har lämnat “mycket vaga 

detaljfattiga” uppgifter. Både Migrationsverket och Migrationsdomstolen använder 
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detaljfattig som ett argument vilket instämmer med det Hedlund och Wimark (2018) menar 

om att handläggare fokuserar och bedömer ofta utifrån de detaljfattiga uppgifterna från den 

asylsökande. 

Trovärdighetsbedömningen är alltså, enligt Migrationsverket, den centrala delen i 

bedömningen om HBTQ-skälet. En del i trovärdighetsbedömningen handlar om att den 

asylsökande ska berätta om sina känslor kring de aspekter som rör sexualiteten. Nedan följer 

en citerad premiss som handlar om detta: 

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

genom att undersöka omständigheter kring sökandes personliga uppfattning, 

känslor och upplevelser av olikhet, stigma och skam mer än fokus på sexuella 

aktiviteter. (Dom 6) 

I hälften av fallen går det att finna resonemang kring känslor. Migrationsdomstolen 

ifrågasätter i alla dessa fall den asylsökandes uttalade känslor. De menar att det saknas ett 

tillräckligt resonemang från asylsökande angående känslorna hos dem. Följande argument 

från Migrationsdomstolen används i varierade former i alla de fem domarna: 

[...] anser dock domstolen att det är anmärkningsvärt att [asylsökande] varken [hos 

Migrationsverket eller] i domstolen har kunnat lämna mer detaljerade uppgifter om 

den inre process av tankar och reflektioner som rimligen kan förväntas ha 

uppkommit kring hans insikt om sin sexuella läggning. (Dom 8) 

Migrationsdomstolen menar alltså att det är anmärkningsvärt att berättelsen är så pass 

odetaljerad. Lukac (2017) menar att det kan bli komplicerat för den asylsökande att svara på 

handläggarnas frågor då de möjligtvis inte är relevanta för HBTQ-personer i deras hemland. I 

citatet kan man utläsa att Migrationsdomstolen förväntar sig att asylsökande ska svara på ett 

visst sätt. De använder sig av en stereotypiserad bild av HBTQ-personen och menar att det är 

vissa tankar och reflektioner som borde vara grundläggande. Stereotyper beskriver Hinton 

(2003) som att vi tillför vissa egenskaper till personer och sedan identifierar personer utifrån 

dem, utan att beakta individuella skillnader. Hinton (2003) menar även att stereotyperna 

skiftar beroende på var i världen vi befinner oss och att handläggare och asylsökandes 

världsbilder kan vara mycket olika varandra. Det kan då antas att handläggarna på 

Migrationsdomstolen i dessa fall har en stereotyp bild på vilka känslor och funderingar en 
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HBTQ-person bör ha angående sin identitet. Handläggaren har ett västerländskt perspektiv då 

det i västvärlden är relativt öppnare kring HBTQ-frågor och HBTQ-personer har en större 

möjlighet att resonera om sin identitet. Kahn et al. (2017) menar att det västerländska 

perspektivet medför vissa förutfattade meningar som sedan präglar bedömning genom att 

handläggarna förväntar sig att den asylsökande ska agera på ett visst sätt. Det skapas en mall 

som den asylsökande ska passa in i och om det inte sker blir berättelsen ifrågasatt 

(Jakulevičienė, Biekša & Samuchovaitėvid 2012; Kahn et al. 2017; Lewis 2014). 

Asylsökande i dom 6 och 7 bemöter Migrationsdomstolen och skriver att det är svårt för dem 

att reflektera kring känslor om sin sexualitet då det är starkt tabubelagt i hemlandet. Detta 

skriver Thorburn Stern och Wikström (2016) om då de menar att länder där förtryck finns mot 

HBTQ-personer ofta saknar förebilder eller möjligheter att reflektera kring känslor. 

Asylsökande i dom 7 skriver att han har svårt att öppet reflektera över sin sexualitet eftersom 

han genom åren tvingats att gömma den. Detta kan relateras till det Kahn et al. (2017) menar 

om att det blir svårt för HBTQ-personer att resonera kring sexualitet eller identitet om de i 

hemlandet blivit betraktade som något avvikande och felaktigt. De vet inte vem de kan lita på 

och det kan blir traumatiskt att bli misstrodd (Kahn et al. 2017; Lewis 2014). I dom 6 svarar 

asylsökande på Migrationsdomstolens kritik och framför att på grund av tabun i hemlandet är 

det svårt för honom att ge en mer detaljerad bild av sina känslor. 

När asylsökande kommer från ett land där HBTQ-frågor är tabubelagt kan det hända att de 

åberopar HBTQ-skäl i ett sent skede menar Kahn et al. (2017). I några av domarna har 

asylsökande gjort just detta. Migrationsdomstolen argumenterar för avslag genom att påstå 

följande: 

Domstolen konstaterar att uppgifterna om [asylsökandes] sexualitet har åberopats i 

ett sent skede, efter att utvisningsbeslutet från Migrationsverket [...] vunnit laga 

kraft. (Dom 9) 

En av anledningarna till att asylsökande åberopar HBTQ-skäl i ett sent skede är att de 

inledningsvis inte känner till att de kan söka på de grunderna (Kahn et al. 2017; Jakulevičienė, 

Biekša & Samuchovaitėvid 2012. Den asylsökande i dom 9 förklarar hos 

Migrationsdomstolen att han inledningsvis inte kunde det svenska språket och inte kände till 

att det var tillåtet att leva som homosexuell i Sverige. Han menar också att han bodde hos 

personer som kom från samma hemland och att han var rädd för att de skulle få reda på hans 

sexuella läggning. I tidigare forskning framgår det att HBTQ-asylsökande kan ha det svårt att 
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lita på folk i Sverige om de kommer från ett land där de behövt gömma sin identitet, eller om 

de känner skam (Jakulevičienė, Biekša & Samuchovaitėvid 2012). Vidare menar de också att 

det kan tolkas som mindre trovärdigt om den asylsökande framkommer med sin HBTQ-

tillhörighet sent in i asylansökan och menar att det kan leda till att ansökan avslås. 

Trovärdighetsbedömning kan också benämnas som en bevisbedömning då det är den 

asylsökandes berättelse som ska bedömas och som används som bevis. Angående 

bevisbedömning använder Migrationsdomstolen följande premiss: 

Beviskraven kan inte ställas alltför högt eftersom det sällan är möjligt att klart 

styrka en risk för förföljelse eller annan skyddsgrundande behandling. Klagandens 

berättelse och egna uppgifter bör därför godtas om de framstår som tillförlitliga. 

(Dom 5) 

Som flera forskare har nämnt är trovärdighetsbedömningen ett kritiskt moment då den 

asylsökande ofta endast har sin berättelse som bevis. Det innebär att bedömningen sker utifrån 

en analys på den asylsökandes utsagor (Jakulevičienė, Biekša & Samuchovaitėvid 2012; 

Johannesson 2017). I de flesta domar har de asylsökande endast haft sin berättelse som bevis, 

som forskningen menar. Det går dock att utläsa i domarna att två av de asylsökande har 

lämnat in fysiska bevis. En av dem har lämnat in en kopia på en tidningsartikel från 

hemlandet som nämner att han blivit ertappad med att haft sexuellt umgänge med en man. 

Han menar att denna artikel har spridits i hemlandet och att det därför är osäkert för honom i 

landet. Artikeln är en kopia vilket för Migrationsdomstolen blir ett mindre trovärdigt 

bevismaterial. Det som står i artikeln strider också mot vad asylsökande har sagt, menar 

Migrationsdomstolen. 

  

 

8 Diskussion 

Syftet med studien var att få en ökad förståelse för hur Migrationsdomstolarna argumenterar 

och förhåller sig till trovärdighet och tillförlitlighet i beslutsbedömningen för asylsökande 

HBTQ-personer. För att argumentera trovärdighet och tillförlitlighet observerade vi i vår 

studie att både Migrationsverket och Migrationsdomstolen använder specifika ord och 

begrepp i sin argumentation. När en berättelse ska granskas och bedömas utgår de från samma 

premiss, som framkommer i citat från dom 5. Begreppen är bland annat: vag, detaljfattig, 
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osammanhängande och ej sannolikt eller sannolik eller mycket vaga och detaljfattiga 

uppgifter. Dessa begrepp har vi kunnat utläsa i alla domar vi granskat där de beskrivs på 

liknande sätt. Exempelvis i dom 8 då domstolen skriver att asylsökandes berättelse är 

“påfallande vag och detaljfattig.” 

Vi har även observerat att värdeladdade begrepp används då beslutsfattare vill argumentera 

starkt för något och där argument förstärks genom uttryck som “inte på ett övertygande sätt” 

och ”mycket oklart” används. I dom 3 observerades också att argumentationen byggs upp på 

frågeställningar till den asylsökande som i huvudsak inte handlar om det den asylsökande 

söker för. Argumenteringen av beslutsfattare är värderande och vi uppfattar inte frågorna till 

den asylsökande som helt logiska och de uppfattas som underförstått kritiska, det vill säga att 

den asylsökande inte ses som trovärdig. Hela denna utredning byggs upp av dessa argument 

och är de som leder till avslag. 

Något vi fann intressant i vårt resultat är att hälften av de som ingår i vår studie är dömda för 

brott. I dom 9 skulle den asylsökande internfly och vi tycker att argumentationen för detta är 

väldigt vag då Migrationsdomstolen går emot sig själv flera gånger. Vi tänker att en anledning 

till den vaga argumentationen är att han i Sverige blivit dömd för sexualbrott och att det 

påverkat bedömningen. 

När vi innan genomförandet av studien läste tidigare forskning uppstod en kritisk bild av 

asylprocessen. Både internationell och svensk forskning visade på en stor rättslig osäkerhet i 

bedömningen för asylsökande HBTQ-personer. Forskningen lade stor vikt på 

trovärdighetsbedömningen och menade att det är ett komplext ämne, samt att det kan bidra till 

felaktiga bedömningar. Kritiken från tidigare forskning mot asylprocessen kan förstås även 

utifrån en tolkning av vårt resultat där vi bland annat håller med om att 

trovärdighetsbedömningen är mycket komplex. Vi tänker att komplexiteten uppstår när en 

människa ska ta beslut om en annan människa talar sanning eller ej, vilket Thorburn Stern och 

Wikström (2016) menar är omöjligt. När dessa människor talar olika språk, kommer från 

olika kulturer och har olika erfarenheter kan många missförstånd uppstå. 

Vi har i tidigare forskning sett att det inte alltid ges en ensidigt korrekt bild av 

Migrationsverkets och Migrationsdomstolarnas handläggning i HBTQ-frågor, då det också 

finns vaga berättelser som vi anser vara tveksam i trovärdighet. Tidigare forskning framhåller 

att sexuell läggning eller HBTQ-skäl är särskilt svårbedömt vilket vi också sett i vår studie. 

Argumenten från den asylsökande är inte enkelt att följa och motsägelserna är flera. Exempel 
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på detta är i dom 4 där den asylsökande vid ett tillfälle uppger att han vetat att han är 

homosexuell sedan han var ca 30 år men i ett annat samtal uppger han att han vetat det sedan 

tidig barndom. Vi har i dessa ärenden haft svårt att kunna ta stöd i queerteori eller stereotyper 

och vi anser att det finns en del relevans för de beslut som Migrationsöverdomstolen tagit. 

Här kan man resonera kring hur och på vilket sätt frågor ställs för att få ut mer av berättelsen. 

Hela bilden har vi inte fått då vi har använt oss av sekundärdata och inte varit på plats då 

frågor ställts. 

Med hjälp av queerteori och stereotyper anser vi att det finns vissa brister i kunskapen om 

HBTQ-frågor hos handläggarna. Ambjörnsson (2016) och Rosenberg (2002) menar att 

queerteorin är ett verktyg för att kunna se olika normer, som heteronormen, och hur de 

påverkar samhället. Genom att använda heteronormen för att granska våra domar kan vi 

upptäcka bristerna. Exempelvis kan vi se detta i dom 3 där asylsökande söker på grund av 

tillskriven sexuell läggning. Det verkar som om handläggaren i fallet inte vet hur hen ska gå 

tillväga för att bemöta asylsökande. Ett tänkbart skäl till detta kan vara att handläggaren har 

en kunskapsbrist kring HBTQ-skäl och tillskriven sexuell läggning. I domarna kring känslor 

hos den asylsökande kan också HBTQ-kunskapen, eller bristen på kunskap, lysa igenom. 

Några asylsökande menar att de har svårt att på ett tillräckligt sätt resonera kring sina känslor 

då det råder tabu kring HBTQ-frågor i hemlandet. Även Migrationsverket och 

Migrationsdomstolen resonerar kring att det kan vara svårt för den asylsökande. Om 

heteronormen är så stark i ett land att HBTQ-tillhörighet är tabu, blir det svårt att öppet kunna 

resonera kring sin egen sexualitet, om man inte följer normen. I resultatet tycker vi oss se att 

trovärdighet och tillförlitlighet är viktigare än perspektivet kring heteronormen.    

Problemet kan bero på att de asylsökande HBTQ-personerna inte “samlas” som en grupp. 

Som Jakulevičienė, Biekša och Samuchovaitėvid (2012) menar så registrerar inte Sverige 

HBTQ-asylsökande som en specifik grupp. De menar att de på så sätt osynliggörs eftersom 

det saknas information kring dem och deras ärenden. Som vi redan nämnt utgår 

Migrationsverket och domstolarna från lagar och riktlinjer i sina bedömningar. Om dessa 

riktlinjer inte har något material att baseras på faller det lätt platt. Hedlund och Wimark 

(2018) menar att en medvetenhet om asylsökande HBTQ-personers erfarenheter kan hjälpa 

till att förbättra lagstiftningarna kring asylprocessen. Som Lewis (2014) skriver så behövs en 

kompetenshöjning hos handläggarna om intersektionalitet för att bättre klara av HBTQ-

ärenden. Detta håller vi med om, men tänker samtidigt att endast utbildning inte räcker. I en 

sådan omfattande myndighet som förlitar sig på riktlinjer för att underlätta arbetet behövs 
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även riktlinjerna en uppdatering. Vi håller alltså med Hedlund och Wimark (2018) när de 

menar att kunskapen kring ämnet är begränsad. 

Sammanfattningsvis har vi fått ett bredare perspektiv och en ökad förståelse för 

Migrationsverkets och domstolarnas beslutsbedömning av HBTQ-personers berättelse, men 

även en allmän överblick för hela Migrationsverket, domstolsbeslut och myndighetens syfte. 

 

 

9 Förslag på vidare forskning 
Vår studie är en kvalitativ studie som innebär att vi har granskat varje dom på djupet. Vi anser 

att det skulle vara intressant att genomföra en liknande studie, genom att granska domar och 

dess argument, men utifrån ett kvantitativt perspektiv. Det skulle innebära fler domar och 

förmodligen ett resultat som visar på tydliga samband. 

Den tidigare forskning som finns har ofta använt sig av den asylsökande som perspektiv. För 

att få en bredare bild av ämnet skulle vidare forskning kunna utgå från Migrationsverkets 

perspektiv genom intervjuer med dess handläggare. Forskningen kan fortfarande fokusera på 

tillförlitlighet och trovärdighet, men få en djupare förståelse när alla aspekter och aktörer får 

en talan. 

Inom ämnet är aspekterna om tillförlitlighet och trovärdighet det mest beforskade. Det finns 

en del forskning kring landinformation, men då den kommer från olika källor och är en 

färskvara blir den en komplex del i asylprocessen. Vi har i vår studie sett att landinformation 

är en högst väsentlig del i den asylsökandes rättsprocess och därför är det ett intressant 

perspektiv i en studie. Då många asylsökande kommer från samma länder, och då de många 

gånger ansöker med liknande argument, kan det finnas en risk att bedömningar görs på 

samma fakta. Detta kan innebär en risk ur rättssäkerhetssynpunkt då varje asylsökandes orsak 

till skydd är individuell. Vi tror att det, utifrån ett forskningsperspektiv, skulle vara intressant 

att närmare studera hur Migrationsverket och Migrationsdomstolarna använder sig av 

landinformation och hur det uttrycks i domar för HBTQ-personer. 

 

 



  
 

I 
 

Referenser 
Ambjörnsson, F. (2016). Vad är queer? Stockholm: Natur & Kultur. 

Angelöw, B. Jonsson, T. (2000). Introduktion till socialpsykologi. Lund: Studentlitteratur. 

Björnsson, G. Kihlbom, U. & Ullholm, A. (2009). Argumentationsanalys: färdigheter för 

kritiskt tänkande. Stockholm: Natur & Kultur. 

Boolsen, M. W. (2007). Kvalitativa analyser: forskningsprocess, människa, samhälle. 

Malmö: Gleerup. 

Boréus, K. (2015). Texter i vardag och samhälle. I Ahrne, G. & Svensson, P. (red.) Handbok i 

kvalitativa metoder. Stockholm: Liber, ss. 157-175. 

Boréus, K. (2018). Argumentationsanalys. I Boréus, K. & Bergström, G. (red.) Textens 

mening och makt: Metodbok i samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys. Lund: 

Studentlitteratur, ss. 93-130. 

Boréus, K. & Bergström, G. (2018). Samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys. I Boréus, 

K. & Bergström, G. (red.) Textens mening och makt: Metodbok i samhällsvetenskaplig text- 

och diskursanalys. Lund: Studentlitteratur, ss. 17-45. 

Bryman, A. & Nilsson, B (2018). Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber. 

Equaldex (2018). http://www.equaldex.com/ [2018-12-17] 

Grønmo, S. (2006). Metoder i samhällsvetenskap. Malmö: Liber. 

Hall, S., Evans, J. & Nixon, S. (2013). Representation. London: SAGE. 

Hedlund, D. & Wimark, T. (2018). Unaccompanied Children Claiming Asylum on the Basis 

of Sexual Orientation and Gender Identity. Journal of Refugee Studies, fey026. DOI: 

10.1093/jrs/fey026 

Hinton, P. R. (2003). Stereotyper. Kognition och kultur. Lund: Studentlitteratur.  

Jacobsen, D.-I. (2012). Förståelse Beskrivning och Förklaring. Introduktion till 

samhällsvetenskaplig metod för hälsovård och socialt arbete. Lund: Studentlitteratur. 

Jakulevičienė, L., Biekša, L. & Samuchovaitė, E. (2012). PROCEDURAL PROBLEMS IN 

LGBT ASYLUM CASES. Jurisprudence, 19(1), ss. 195-207. 

http://www.equaldex.com/


  
 

II 

Jansen, S. & Spijkerboer, T. (2011). Fleeing Homophobia: På flykt från homofobi, 

asylansökningar anknutna till sexuell läggning och könsidentitet i Europa. Amsterdam: COC 

Nederland. 

Johannesson, L. (2017). In Courts We Trust: Administrative Justice in Swedish Migration 

Courts. Diss. Stockholm: Stockholms universitet. 

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:su:diva-138909  

Kahn, S., Alessi, E., Woolner, L., Kim, H. & Olivieri, C. (2017). Promoting the wellbeing of 

lesbian, gay, bisexual and transgender forced migrants in Canada: providers’ perspectives. 

Culture, Health & Sexuality, 19(10), ss. 1165-1179. DOI: 10.1080/13691058.2017.1298843 

Lewis, R. A. (2014). ‘‘Gay? Prove it’’: The politics of queer anti-deportation activism. 

Sexualities, 17(8), ss. 958-975. DOI: 10.1177/1363460714552253 

Lukac, E. (2017). LGBT Asylum Seekers in Sweden Conceptualising Queer Migration Beyond 

the Concept of "Safe Third Country". Oxford Research Publications. 

Migrationsverket (2011). Information till dig som är homosexuell, bisexuell eller transperson. 

https://www.migrationsverket.se/download/18.5e83388f141c129ba6312b9c/1485556225833/

HBT_sv.pdf [2018-10-18] 

Migrationsverket (2013). För hbtq-personer – Du som söker skydd. 

https://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Skydd-och-asyl-i-Sverige/For-hbtq-

personer.html [2018-10-18] 

Migrationsverket (2015). Rättsligt ställningstagande angående utredning och prövning av den 

framåtsyftande risken för personer som åberopar skyddsskäl på grund av sexuell läggning, 

könsöverskridande identitet eller könsuttryck (Rättsligt ställningstagande SR 38:2015). 

Norrköping: Migrationsverket. 

Migrationsverket (2017a). Analysrapport: Tematisk kvalitetsuppföljning av asylärenden där 

hbtq-skäl prövats (Diarienummer: 1.3.4-2017-93317). Norrköping: Migrationsverket. 

https://www.scribd.com/document/362611806/Migrationsverkets-analysrapport-Tematisk-

kvalitetsuppfoljning-av-asylarenden-dar-hbtq-skal-provats 

Migrationsverket (2017b). Konvertiter och hbtq-personer – så funkar asylutredningen. 

https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Pressrum/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:su:diva-138909
https://www.migrationsverket.se/download/18.5e83388f141c129ba6312b9c/1485556225833/HBT_sv.pdf
https://www.migrationsverket.se/download/18.5e83388f141c129ba6312b9c/1485556225833/HBT_sv.pdf
https://www.migrationsverket.se/download/18.5e83388f141c129ba6312b9c/1485556225833/HBT_sv.pdf
https://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Skydd-och-asyl-i-Sverige/For-hbtq-personer.html
https://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Skydd-och-asyl-i-Sverige/For-hbtq-personer.html
https://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Skydd-och-asyl-i-Sverige/For-hbtq-personer.html
https://www.scribd.com/document/362611806/Migrationsverkets-analysrapport-Tematisk-kvalitetsuppfoljning-av-asylarenden-dar-hbtq-skal-provats
https://www.scribd.com/document/362611806/Migrationsverkets-analysrapport-Tematisk-kvalitetsuppfoljning-av-asylarenden-dar-hbtq-skal-provats
https://www.scribd.com/document/362611806/Migrationsverkets-analysrapport-Tematisk-kvalitetsuppfoljning-av-asylarenden-dar-hbtq-skal-provats
https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Pressrum/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2017/2017-06-01-Konvertiter-och-hbtq-personer---sa-funkar-asylutredningen.html


  
 

III 

2017/2017-06-01-Konvertiter-och-hbtq-personer---sa-funkar-asylutredningen.html [2019-01-

01]  

Migrationsverket (2018a). Begränsad möjlighet att få uppehållstillstånd i Sverige. 

https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Aktuella-fragor/Begransad-ratt-till-

uppehallstillstand-i-Sverige.html [2019-01-02] 

Migrationsverket (2018b). Lagar som styr prövningen. https://www.migrationsverket.se/Om-

Migrationsverket/Vart-uppdrag/Styrning-och-uppfoljning/Lagar-som-styr-provningen.html 

[2019-01-01] 

Olofsson, C. (2017). Den skärpta asyllagen slår mot hbtq-personer. Nationella sekretariatet 

för genusforskning, 12 oktober. https://www.genus.se/nyhet/den-skarpta-asyllagen-slar-mot-

hbtq-personer/  

Rennstam, J. & Wästerfors, D. (2015). Att analysera kvalitativt material. I Ahrne, G. & 

Svensson, P. (red.) Handbok i kvalitativa metoder. Stockholm: Liber, ss. 220-236. 

RFSL (2015). Begreppsordlista. https://www.rfsl.se/hbtq-fakta/hbtq/begreppsordlista/ [2018-

11-22] 

Rosenberg, T. (2002). Queerfeministisk agenda. Stockholm: Bokförlaget Atlas. 

Svensson, P. (2015). Teorins roll i kvalitativ forskning. I Ahrne, G. & Svensson, P. (red.) 

Handbok i kvalitativa metoder. Stockholm: Liber, ss. 208-219. 

Thomassen, M. (2007). Vetenskap, kunskap och praxis: Introduktion till vetenskapsfilosofi. 

Malmö: Gleerups utbildning. 

Thorburn Stern, R. & Wikström, H. (2016). Migrationsrätt: Skyddsbehov och trovärdighet : 

Bedömning i asylärenden. Stockholm: Liber. 

Thorén, M. & Ahldén, V. (2017a). Homosexuella skickas tillbaka – klarar inte Sveriges 

homotest. Expressen, 30 maj. https://www.expressen.se/nyheter/homosexuella-skickas-

tillbaka-klarar-inte-sveriges-homotest/ 

Thorén, M. & Ahldén, V. (2017b). Rickard Söderberg gjorde homotestet: "Förnedrande". 

Expressen, 30 maj. https://www.expressen.se/nyheter/rickard-soderberg-gjorde-homotestet-

fornedrande/ 

https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Pressrum/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2017/2017-06-01-Konvertiter-och-hbtq-personer---sa-funkar-asylutredningen.html
https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Aktuella-fragor/Begransad-ratt-till-uppehallstillstand-i-Sverige.html
https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Aktuella-fragor/Begransad-ratt-till-uppehallstillstand-i-Sverige.html
https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Vart-uppdrag/Styrning-och-uppfoljning/Lagar-som-styr-provningen.html
https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Vart-uppdrag/Styrning-och-uppfoljning/Lagar-som-styr-provningen.html
https://www.genus.se/nyhet/den-skarpta-asyllagen-slar-mot-hbtq-personer/
https://www.genus.se/nyhet/den-skarpta-asyllagen-slar-mot-hbtq-personer/
https://www.rfsl.se/hbtq-fakta/hbtq/begreppsordlista/
https://www.expressen.se/nyheter/homosexuella-skickas-tillbaka-klarar-inte-sveriges-homotest/
https://www.expressen.se/nyheter/homosexuella-skickas-tillbaka-klarar-inte-sveriges-homotest/
https://www.expressen.se/nyheter/rickard-soderberg-gjorde-homotestet-fornedrande/
https://www.expressen.se/nyheter/rickard-soderberg-gjorde-homotestet-fornedrande/


  
 

IV 

Tjora, A. (2012). Från nyfikenhet till systematisk kunskap – Kvalitativ forskning i praktiken. 

Lund: Studentlitteratur. 

United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) (2012). Guidlines on 

international protection no. 9 (HCR/GIP/12/09). Genéve: UNHCR Headquarters. 

http://www.unhcr.org/publications/legal/509136ca9/unhcr-guidelines-international-

protection-9-claims-refugee-status-based.html 

Veldhuizen, T., Horselenberg, R., Landström, S., Granhag, P., & Koppen, P. (2017). 

Interviewing asylum seekers: A vignette study on the questions asked to assess credibility of 

claims about origin and persecution. Journal of Investigative Psychology and Offender 

Profiling, 14(1), 3-22. 

Vetenskapsrådet. (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning. Stockholm: Vetenskapsrådet. 

Vetenskapsrådet. (2017). God forskningssed. Stockholm: Vetenskapsrådet. 

Wikström, H. (2014). GENDER, CULTURE AND EPISTEMIC INJUSTICE - The 

Institutional Logic in Assessment of Asylum Applications in Sweden. Nordic Journal of 

Migration Research, 4(4), ss. 210-218. DOI: 10.2478/njmr-2014-0024 

Ödman, P-J. (2017). Tolkning, förståelse, vetande: Hermeneutik i teori och praktik. Lund: 

Studentlitteratur. 

 

http://www.unhcr.org/publications/legal/509136ca9/unhcr-guidelines-international-protection-9-claims-refugee-status-based.html
http://www.unhcr.org/publications/legal/509136ca9/unhcr-guidelines-international-protection-9-claims-refugee-status-based.html
http://www.unhcr.org/publications/legal/509136ca9/unhcr-guidelines-international-protection-9-claims-refugee-status-based.html

