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Abstract 
 

Author: Sara Nygren and Timmy Petersson 

Title: The Swedish Government’s border control of gender and sexuality [Translated title] 

Supervisor: Ellen Parsland 
 

In 2006 a new law in Sweden let refugees apply for asylum on the grounds of them being in 

need of protection due to their gender or sexual orientation. Due to this law, the Swedish 

migration authority are the ones who decide whether or not a person has made it likely to be of 

a certain gender or sexual preference and whether or not they are in need of protection in 

Sweden due to this. The asylum process thus becomes a clear example of how norms for gender 

and sexuality are constructed and reproduced by the government. The limited research about 

sexual orientation, gender and asylum in Sweden, which in itself was a reason for this paper, 

stated that there were limited definitions and guidelines on the subject which made decision-

making depend on the person in authority. The aim of this study were to understand how the 

construction of gender and sexuality are made within asylum-cases through analyzing two 

cases from the Swedish Supreme Court of Migration (Migrationsöverdomstolen) and the 

government-proposition of the 2006 migration-law. To meet the purpose of the study’s aim, 

the research questions used were, what constructs of gender and sexuality could be found in 

asylum-cases and which discourse of gender and sexuality could be seen as ruling in 

legislations and judgements. To understand this we used a social constructivist approach and 

Judith Butlers theory about the heterosexual matrix. The main findings were that constructions 

of sexuality is categorized in terms of homo-, bi- and heterosexual orientation. Hence, the 

Swedish government produces and reproduces western designations of sexuality as valid, while 

leaving non-western designations invalid. Further more, our study shows that this is all done 

under a heterosexual norm that produces and reproduces a binary perception of gender, 

consisting of male and female as opposites. Hence, the discourse links gender and sexuality 

together under the heterosexual matrix. While previous reports and research show that 

decisions are depending on individual decision-makers, this study shows that both the decisions 

and the decision-makers are depending on the judicial and societal discourse.  
 

Key words: discourse, sexual orientation, gender, asylum, Sweden, the heterosexual matrix 
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Förord  

Denna uppsats har för oss varit ett djupdyk ner i diskursanalysens värld, som stundvis givit oss 

syrebrist när vi nyfiket drivit med strömmarna av materialets diskurser när de slagit mot den 

samhälleliga diskursens klippor.  

 

Efter en termins arbete med uppsatsen känner vi att det är på sin plats att här lämna ett tack 

som tecken på vår uppskattning till vår handledare och flytväst, Ellen Parsland, som med stor 

hängivenhet lyst upp vägen för oss genom det vetenskapliga skrivandets grumliga vatten. Vi 

vill även ta tillfället i akt att tacka Caroline Hansén, som likt en kompass navigerat oss genom 

grunderna i uppsatsskrivande genom handledning i vårt föregående uppsatsarbete.  

 

Vi önskar våra läsare medström när ni flyter genom uppsatsen och hoppas på att dess resultat 

kan skapa ringar på vattnet.   
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1 Inledning  

I Tjetjenien tas HBTQI1-personer i förvar och torteras av staten (Migrationsverket, Lifos 2019). 

I Tanzania är sex mellan samkönade par olagligt och allmänheten uppmanas att ange HBTQI-

personer till staten, där de riskerar fängelsestraff (Hellerud & Mokhtari 2018). I Burnei infördes 

i början av 2019 lagar mot samkönade relationer, med piskning eller offentlig avrättning genom 

stening som straffpåföljd (SVT 2019). Minst 14 av världens länder kräver att transpersoner 

steriliserar sig för att få sitt kön erkänt på sin legitimation, samtidigt som “homosexuella 

handlingar” är kriminaliserade i 72 av världens länder. I minst åtta av dessa råder dödsstraff 

för HBTQI-personer (Carroll & Mendos 2017). Dagligen rapporteras om HBTQI-fientlig 

lagstiftning och behandling världen över. I Sverige ingår förföljelse på grund av 

könstillhörighet och sexuell läggning sedan 2006 i skyddsgrunderna i Utlänningslagen (SFS 

2005:716) i 4 kapitlet 1§. Lagen innebär att Migrationsverket ställs inför att bedöma om 

människor riskerar förföljelse på grund av könstillhörighet eller sexuell läggning, vilket väcker 

frågor kring hur denna bedömning görs och vad den utgår ifrån.  

  

1.1 Problemformulering 

Fokus för den internationella forskningen om sexualitet och asyl har varit individens 

trovärdighet. Det har visats att även om praxis inte uttryckligen ger några tydliga definitioner 

av sexualitet, förekommer sådana definitioner implicit i bedömningar av sexuell läggning som 

asylskäl. Bedömningar har visats präglas av beslutsfattares, enskilda handläggares och 

domstolars, fördomar om sexualitet. Asylsökandes trovärdighet bedöms således efter huruvida 

den givna berättelsen överensstämmer med förväntningar på personlighetsdrag, uttryck och 

beteenden (Berg & Millbank 2009; Spijkerboer 2013; Rehaag 2008). Liknande förväntningar 

har även visats finnas när det gäller könsidentitet och transsexualitet. Bedömningarna har visats 

bygga på västerländska normer för hur transsexualitet upplevs och uttrycks, och tenderar även 

att inte erkänna transidentiteten (Berg & Millbank 2013). I den svenska kontexten är 

forskningen kring könsidentitet, sexualitet och asyl mer begränsad. En granskning av 

asylprocessen som gjorts på uppdrag av Migrationsverket under 2009–2010 visar dock att 

definitioner och riktlinjer är vaga, vilket återspeglas i asylprövningen där bedömningen blir 

beroende av den enskilde beslutsfattaren i ärendet. Bedömningarna kunde hänvisas till 

heteronormativa normer kring sexualitet (Wolf-Watz, Törner & Borg 2010). 

                                                
1 Homosexuella, bisexuella, transpersoner, queerpersoner, intersexuella  
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Såväl nationellt som internationellt ser vi ovan hur asylprövningen blir en arena där 

könsidentitet och sexuell läggning bedöms giltiga respektive ogiltiga. De föreställningar som 

bedömningarna utgår ifrån kan ses avgöra dels huruvida individens skyddsbehov anses giltigt, 

dels huruvida individen anses giltig i sitt kön och sexualitet. Asylprövningen blir således ett 

tydligt exempel på hur normer för kön och sexualitet konstrueras och reproduceras av staten. 

Utifrån komplexiteten i att rättsligen fastställa någons könsidentitet och sexualitet finner vi ett 

behov av att belysa hur sexualitet och kön konstrueras och reproduceras av svenska staten. Vår 

studie utgår från Butlers (2004) syn på kön och sexualitet som konstruerade i språkliga 

framställningar och normer. Då diskurser definierar företeelser och föreställningar om vad som 

är tänkbart i en viss kontext (Thomassen 2011, s. 137), ser vi att svenska staten spelar en central 

roll i konstruerandet av kön och sexualitet. Svenska staten är således en produktionsplats för 

samhälleliga normer, där asylrätten blir ett uttryck för rådande diskurser av kön och sexualitet. 

Utifrån detta finner vi det relevant för socialt arbete att synliggöra de perspektiv på kön och 

sexualitet som får giltighet i lagstiftning och bedömningar, för att förstå hur staten konstruerar 

och reproducerar kön och sexualitet.  

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Genom en diskursanalys av lagstiftning och Migrationsverkets vägledande domar, där 

könsidentitet eller sexuell läggning åberopas som skyddsskäl enligt Utlänningslagen 4 kap 1 §2 

(SFS 2005:716), är studiens syfte att förstå hur kön och sexualitet konstrueras av staten.  

 

Utifrån syftet blir studiens frågeställningar: 

1.  Vilka konstruktioner av kön och sexualitet kan utläsas i lagstiftning och domar där 

förföljelse på grund av könsidentitet eller sexuell läggning åberopas som skyddsskäl? 

2. Vilken eller vilka diskurser av kön och sexualitet kan förstås som styrande i lagstiftning 

och domar? 

 

                                                
2 Utdrag ur utlänningslagens 4 kap 1§; 

Med flykting avses i denna lag en utlänning som 

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

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

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

annan tillhörighet till en viss samhällsgrupp, och 

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

(SFS 2005:716, 4 kap 1 §) 
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1.3 Avgränsningar  

Vår studie kommer enbart beröra konstruktioner av kön och sexualitet i lagstiftning och utvalda 

domar. En avgränsning har således gjorts i studien till att inte beröra könsmaktsordning, 

maktstrukturer eller etnicitet och främlingskap. Vi utgår från en uppfattning om att kön och 

sexualitet inte är homogent eller universellt utifrån västerländska normer, som vi och diskursen 

vi studerar oundvikligen måste förstås präglade av, men vi kommer utifrån studiens syfte inte 

använda etnicitet eller främlingskap som begrepp för analysverktyg. Däremot kommer 

formuleringar som berör dessa teman i vår studie användas i de fall då de kan ses som bärare 

av diskurser om kön och sexualitet, som är relevant utifrån vår frågeställning. Samma 

resonemang gäller för könsmaktsordning och maktstrukturer; det kommer inte belysas eller 

problematiseras i studien förutom då vi finner beskrivningar av maktstrukturer relevanta för 

vår studie utifrån att formuleringarna bär på föreställningar om kön och sexualitet.  
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2 Tidigare forskning 

Vi inleder här med att ge en introduktion till forskningsfältet, för att ge en bakgrund till ämnet 

och påvisa den kunskapslucka som vår studie fyller. Den presenterade forskningen utgår från 

temat asyl och kön respektive asyl och sexuell läggning, vilka har varit nyckelbegrepp vid 

urvalsprocessen3. Den begränsade nationella forskningen har gjort att vi valt att använda 

forskning som berör kön och sexualitet även utanför området asyl. Vi anser den relevant för 

vår studie då den berör hur staten konstruerar och reproducerar kön och sexualitet. Mot samma 

bakgrund har vi även lyft blicken till den internationella arenan. Forskningen har därefter 

tematiserats som Nationell forskning och Internationell forskning för att tydligt urskilja den 

svenska kontexten och hur den förhåller sig till den internationella kontexten. 

 

2.1 Nationell forskning  

Wikström (2014) har i en diskursanalys av beslut relaterade till förföljelse på grund av kön, 

fattade mellan 2009–2010, undersökt vilka normer om kön som kan utläsas i bedömningarna. 

Studien visar att kön uppfattas binärt, utifrån en uppfattning om att man och kvinna innehåller 

ett naturligt motsatsförhållande, samt att kön tenderar att falla under andra bedömningar4 när 

berättelserna inte sammanfaller med förväntningarna om detta binära motsatsförhållande. 

Följaktligen osynliggörs hur den kulturella kontexten konstruerar kön, och förföljelse som kan 

påverka både män och kvinnor hänvisas till andra omständigheter utifrån uppfattningen att 

förföljelsen måste skilja sig åt mellan män och kvinnor (ibid). Wikströms studie undersöker en 

annan förföljelsegrund än vår studie, men visar på viktiga resultat om hur rådande diskurser 

och normer konstrueras och reproduceras av rättsväsendet samt vilka konsekvenser det får för 

bedömningar. Tillsammans med forskning av Mattsson (2005), som påvisat statens roll i 

konstruerandet och reproducerandet av kön på behandlingshem, visar Wikströms (2014) studie 

hur institutioner genom sin verksamhet konstruerar och reproducerar kön. Studierna motiverar 

således vidare forskning som belyser hur staten konstruerar och reproducerar kön.     

                                                
3 Urvalet har gjorts utifrån databaserna Social Services Abstracts och Sociological Abstracts utifrån fulltexter som 

är markerade som Peer reviewed. Sökord har utgått från följande kategorier som finns att hitta under respektive 

databas: Sexuality, Transsexuality, Bisexuality, Heterosexuality, Homosexuality, Intersexuality, Gender 

AND/OR Asylum. Urvalet har gjorts manuellt utifrån vad vi fann relevant i relation till studiens syfte. Urvalet har 

även utgått från när forskningen är gjord (från 2000-talet och framåt) samt länder med liknande rättssystem. 
4 Till exempel åberopas subsidiärt skydd i fall där kvinnor tillfångatagits av militären, utsatts för övergrepp eller 

annan behandling som kan hänvisas till deras kön. Detta faller under Utlänningslagens 4 kap 2§ för alternativt 

skyddsbehövande, vilken avser risk vid ett återvändande för bland annat döds- eller kroppsstraff, omänsklig eller 

förnedrande behandling eller risk att skadas vid en väpnad konflikt, samt att hemlandet inte anses kunna erbjuda 

personen i fråga skydd (SFS 2005:716). 
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I likhet med Wikströms (2014) studie om kön, har Hedlund och Wimark (2018) visat hur 

Migrationsverkets bedömningar av ensamkommande barn som åberopar sexuell läggning eller 

könsidentitet som asylskäl innehåller normativa fördomar. Studien visar till exempel att fokus 

läggs på barnens sexuella relationer, där barnen trots sin ålder förväntas delta i långvariga 

relationer som liknar vuxnas relationer, och att sexuella kontakter med vuxna benämns som 

“relationer” av beslutsfattarna och ger barnen en högre trovärdighet, trots att detta i en svensk 

kontext bör klassas som övergrepp (Hedlund & Wimark 2018). Studien utgår från trovärdighet, 

snarare än den diskursiva ingång som vår studie ämnar ha, men påvisar hur normativa 

förväntningar kring sexualitet påverkar Migrationsverkets bedömningar. Den visar även hur 

den språkliga diskursen får allvarliga konsekvenser för de berörda barnen i praktiken. Studien 

belyser på så sätt Migrationsverkets normskapande roll vad gäller sexualitet, på motsvarande 

sätt som Wikströms (2014) studie gör vad gäller kön. Även Hedlund och Wimarks (2018) 

studies resultat kan förstås mot bakgrund av Mattssons (2005) forskningsresultat, och genom 

att visa på att staten konstruerar och reproducerar föreställningar om sexualitet på samma sätt 

som kön motiveras vidare forskning om hur de förhåller sig till varandra.    

 

2.2 Internationell forskning 

Berg och Millbank (2009) undersöker hur flyktingberättelser med sexualitet som asylskäl 

framställs i domstolsbeslut från Kanada, Australien, Storbritannien och Nya Zeeland mellan år 

1994 och 2007. Forskarna finner att homosexualitet i domarna är ett stelt begrepp som i stor 

utsträckning formas av beslutsfattarens förenklade förutfattade meningar om sexualitet, vilka i 

sin tur påverkar huruvida den asylsökande bedöms som trovärdig. Bland annat läggs stor vikt 

på hur den asylsökande kom ut med sin sexualitet - en process inom vilken denne förväntas 

följa en linjär utveckling som innehåller en beskrivning av tiden före, under och efter insikten 

om sin homosexualitet. Detta, menar forskarna, bygger på en västerländsk bild av 

homosexualitet och en “coming out story” (ibid, s. 206). Vidare förväntas den asylsökande, vid 

ansökan om asyl, vanligen befinna sig i den sistnämnda fasen, och förväntas därför kunna 

redogöra utförligt för sin sexualitet. Utsagor om förföljelse på grund av sexualitet som 

framkommer sent i asylprocessen betraktas vidare med misstänksamhet (ibid). Studien utgår 

från ett trovärdighetsperspektiv, men lyfter, likt Hedlund och Wimark (2018), även fram 

konstruktioner av sexualitet som görs giltiga respektive ogiltiga.  
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Att bedömningarna, så som beskrivs ovan, visats utgå från västerländskt inspirerade 

förväntningar om sexualitet väcker frågan huruvida detta återspeglas även i en svensk kontext. 

Detta blir än mer viktigt att uppmärksamma utifrån Akins (2017) studie, som visar hur 

asylsökare formar och översätter sin sexualitet i norsk kontext. Studien visar att en vanlig 

strategi för att skapa eller bevisa sin sexualitet i västerländsk kontext, och därmed erhålla 

trovärdighet för sin sexuella läggning, är att synas så mycket som möjligt genom att delta i 

aktiviteter, vara medlem i grupper och politiska partier samt att vara så synlig som möjligt i 

media och sociala nätverk. Akin anför att utbredningen av denna strategi riskerar att styrka den 

som den enda strategin och således bli normen för hur asylsökande bör bete sig för att få asyl 

(ibid). Akins studie är ett viktigt komplement till den tidigare presenterade forskningen, då den 

påvisar hur informanterna anpassar både sina berättelser och livsstil efter rådande diskurser i 

asylrätten. Normskapande processer påverkar alltså inte enbart bedömningarna, utan även hur 

människor väljer att leva sina liv. Akins studie väcker frågor om vilka konstruktioner av kön 

och sexualitet som görs giltiga respektive ogiltiga i en svensk kontext. Vår studies 

metodologiska val skiljer sig från Akins studie som ser till de sökandes strategier, då vi istället 

synliggör diskurser där staten konstruerar och reproducerar kön och sexualitet. Således ser vår 

studie till statens roll i den normskapande process som Akin påvisar att asylprövningen innebär.  

 

Även Spijkerboer (2013) påvisar, i likhet med Akin (2017), hur människors livsstil påverkas 

av normer inom asylrätten. Genom en diskursanalys av internationella riktlinjer och rättspraxis 

av hur begreppet “sexuell identitet” konstrueras och reproduceras i den rättsliga utvecklingen 

av sexuell läggning som asylskäl, finner Spijkerboer att den sökande vid ett återvändande 

förväntas uppvisa diskretion för att undgå förföljelse. Detta, menar Spijkerboer, visar implicit 

hur homosexualitet, till skillnad från heterosexualitet, i praxis betraktas som en avgränsad 

aspekt av den sökandes liv som kan döljas, trots att detta diskretionskrav har underkänts i EU-

praxis genom det brittiska avgörandet “HJ and HT” från 2010 (Spijkerboer 2013). Spijkerboers 

studie har likt vår studie en diskursiv ingång med fokus på hur sexuell identitet konstrueras och 

reproduceras, och blir intressant då den synliggör hur heterosexualitet är den norm som andra 

sexualiteter, i detta fall homosexualitet, görs avvikande från.    

 

På liknande sätt har Rehaag (2008) i en diskursanalys av kanadensisk lag och praxis över hur 

sexualitet framställs i asylärenden, med fokus på de svårigheter som bisexuella asylsökande 

möter, påvisat att sexualitet tenderar att ses som ett stelt begrepp. Bisexuella asylsökande möts 

därför med misstänksamhet, då bisexualitet står i motsats till den dominerande synen på sexuell 
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läggning som någonting medfött och oföränderligt. Denna dominerande uppfattning, lyfter 

Rehaag, står således i motsatsförhållande till den förståelse av sexualitet som sökande själva 

ofta anger, som flexibel och flytande (ibid). Rehaags studie tar ställning för bisexuellas utsatta 

situation som studien ämnar synliggöra. Även om detta val till viss del kan tänkas färga studien 

visar den på viktiga resultat som kan motivera vidare forskning som uppmärksammar vilken 

syn på sexualitet som styr praxis, likt vår studie gör. Vår studie talar dock i termer av sexualitet, 

snarare än att utgå från vissa grupper eller kategoriseringar. För att inte själva implicit bidra till 

att upprätthålla eller förbise andra kategoriseringar än de vi väljer att utgå från låter vi istället 

dokumenten styra de kategoriseringar som görs (Se 3.2 Val av datainsamlingsmetod).  

  

Även forskningen kring könsidentitet och asyl har visats präglas av västerländska 

föreställningar. Detta visar Berg och Millbank (2013) i en studie av hur könsidentitet, med 

fokus på begreppet “transgender”, förstås, framställs och mottages i asylärenden i Australien, 

Nya Zeeland, Kanada, Storbritannien och USA mellan 1994–2011. Studien visar hur 

bedömningarna bygger på en tro till ett ideal där det finns konkreta och statiska bevis för 

könsidentiteten. Förväntningarna utgår från en västerländsk syn på könsdysfori om att vara 

född i fel kropp, vilket förväntas tas i uttryck genom tankar, beteende och kroppsliga uttryck 

(ibid). I likhet med sexualitet förväntas alltså även könsidentitet vara statiskt och oföränderligt, 

vilket påvisar behovet av denna typ av forskning om diskurser i en svensk kontext.  

 

Berg och Millbank (2013) påvisar även att transsexualitet tenderar att inte erkännas och istället 

bedömas som homosexualitet. I USA har en sammanslagning gjorts av sexualitet och 

könsidentitet med motiveringen att dessa inte åtskiljs i förföljarens perspektiv. Berg och 

Millbank menar att detta osynliggör transpersoners specifika upplevelser och är ett sätt att 

upprätthålla den förföljande statens kategoriseringar och fördomar där transsexualitet betraktas 

i termer av sexualitet snarare än kön (ibid). Studien visar på så sätt att asylrätten är en arena 

där kön och sexualitet konstrueras och reproduceras samt görs giltiga respektive ogiltiga. 

Tillsammans med den tidigare presenterade forskningen om sexualitet motiverar den än mer 

vidare forskning om statens roll som normskapare av kön och sexualitet i en svensk kontext. 

Slutligen motiverar Berg och Millbanks (2013) studie vårt val att belysa både kön och 

sexualitet, för att inte själva förutsätta en skiljelinje mellan dessa som riskerar att befästa 

normer kring hur de förhåller sig till varandra. 
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2.3 Sammanställning av kunskapsläget 

Nationellt sett är forskningen kring kön och asyl respektive sexualitet och asyl begränsad. I 

studiens inledning sades att rapporter som genomförts visar på att riktlinjer lämnar stort 

tolkningsutrymme för de enskilda beslutsfattarna, vilkas bedömningar visats bygga på 

heteronormativa föreställningar om kön och sexualitet (Wolf-Watz, Törner & Borg 2010). Den 

gjorda forskningen på området som presenterats ovan, återspeglar denna slutsats om att 

bedömningarna tenderar att utgå från normativa föreställningar hos den enskilde beslutsfattaren 

(Wikström 2014; Hedlund & Wimark 2018). Tillsammans påvisar den nuvarande forskningen 

vikten av vidare forskning om statens roll i konstruerandet och reproducerandet av sexualitet 

och kön, vilket vår studie belyser genom att synliggöra de diskurser som föreligger i 

lagstiftning och domar. Vikten av en sådan studie kan motiveras ytterligare genom Mattsons 

(2005) forskning som visar att staten och dess institutioner genom sin verksamhet konstruerar 

och reproducerar föreställningar om kön.  

 

Vår studie kan ytterligare motiveras genom att det i den internationella forskningen har 

genomförts liknande diskursiva studier av hur sexualitet och kön konstrueras och reproduceras. 

Dessa har visat att bedömningar tenderar att utgå från västerländska förväntningar om 

sexualitet, vilka ligger till grund för vilka konstruktioner av sexualitet och kön som görs giltiga 

respektive ogiltiga. Sammanfattningsvis har den nuvarande forskningen påvisat att normerna 

för asylrätten påverkar både hur asylsökande väljer att forma sina berättelser och leva sina liv 

(Berg & Millbank 2009; Akin 2017; Rehaag 2008; Spijkerboer 2013; Berg & Millbank 2013). 

Tillsammans påvisar den tidigare internationella forskningen således statens roll som 

normskapande aktör och därmed behovet av studier som undersöker vilka diskurser som är 

styrande i den svenska kontexten.  
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3 Diskursanalytisk metod  

I detta avsnitt beskrivs den diskursanalytiska metod som vi använt oss av i vår studie, och de 

teoretiska ramverk som varit centrala i denna. Inledningsvis redogörs för vår studies ansats, 

med vilket vår förhoppning är att tydliggöra studiens förståelse av och uppfattning om diskurser 

samt om kön och sexualitet. Därefter följer en redogörelse för tillvägagångssättet och teoretiska 

utgångspunkter, för att skapa en transparens som dels gör studien förståelig, dels möjliggör 

kritisk granskning av den. Avsnittet avslutas med att föra en diskussion om studiens validitet 

och reliabilitet samt etiska överväganden, för att påvisa studiens forskningsetiska värde.     

 

3.1 Val av vetenskapsteoretisk ansats 

En socialkonstruktivistisk ansats har varit utgångspunkten för studiens ontologiska ansats, 

vilket handlar om uttalanden om verklighetens beskaffenhet, och epistemologiska ansats, vilket 

handlar om vad kunskap är och hur den uppnås (Thomassen 2011, s. 82; Eliasson-Lappalainen, 

Jacobsson, Meeuwisse & Swärd 2008, s. 23). Socialkonstruktivismen utgår från att 

verkligheten och kunskapen om den är socialt konstruerad, genom att interaktioner konstruerar 

och reproducerar uppfattningar om hur saker och ting är. Verkligheten ses på så sätt vara socialt 

överenskommen. Språket är således centralt för hur verkligheten konstrueras, genom de 

kategoriseringar och perspektiv som används. Det socialkonstruktivistiska grundantagandet 

återspeglas i diskursanalysen, som utgår från att språket uttrycker, konstruerar och reproducerar 

uppfattningar, relationer och maktförhållanden (Jönsson 2016, ss. 17–18, 103–106). 

  

Den socialkonstruktivistiska ansats som beskrivs ovan återspeglas genomgående i vår studie. 

För det första kan det återspeglas i uppfattningen om kön och sexualitet, vilket, som nämns 

inledningsvis, ses utifrån Butlers (2004) syn på kön och sexualitet som språkligt konstruerade. 

Diskurserna av kön och sexualitet menar vi alltså konstrueras av, konstruerar och reproducerar 

samhälleliga föreställningarna om kön och sexualitet. Vår ansats är på så sätt både realistisk 

och relativistisk; alltså att det går att söka kunskap om en verklighet utanför människan själv, 

samtidigt som kunskapen som uppnås om denna verklighet ses som kontext- och 

perspektivberoende (Eliasson-Lappalainen et. al 2008, ss. 23–24). För det andra medför denna 

socialkonstruktivistiska ansats inte bara att verkligheten vi studerar är konstruerad, utan även 

att kunskapen i denna studie är konstruerad, vilket i sig är ett erkännande av vår roll och 

erfarenheters inverkan i denna görande-process (Se 3.6 Validitet och reliabilitet).  
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3.2 Val av datainsamlingsmetod 

Texter är uttryck för rådande föreställningar i en viss samhällelig kontext, och är därmed en 

viktig aspekt i vad som skapar människors föreställningar (Boréus 2015a, s. 158). Följaktligen 

används lagstiftning samt Migrationsverkets vägledande domar i studien, eftersom de ger 

uttryck för rådande föreställningar om kön och sexualitet i den statliga diskursen. Diskurser 

kan beskrivas som ett visst sätt att förstå och tala om världen, och utgår från en idé om att 

språket struktureras i olika mönster som påverkar och påverkas av vårt sätt att tala om olika 

företeelser (Winther Jørgensen & Phillips 2017, ss. 7–9). Studien utgår från idén om att 

företeelser konstrueras genom människans sätt att tänka om dem i samspelet med omgivningen. 

Diskurser är således både språkliga och sociala; hur vi talar om något och vad vi gör samspelar 

och konstruerar verkligheten, genom att yttranden möjliggör och frambringar vissa typer av 

handlingsalternativ - och tvärtom (Nilsson 2008, s. 60; Boréus 2015b, s. 177). Uppfattningen 

att språket påverkar och påverkas av den sociala praktiken har varit utgångspunkten vid valet 

av diskursanalys framför andra metoder. Vår studie utgår från språket för att komma åt de 

föreställningar som språket ger uttryck för. Diskursanalysen används för att komma åt 

outsagda, underförstådda och förgivettagna påståenden och kategoriseringar i texterna, för att 

synliggöra normativa perspektiv i dokumenten (Boréus 2015a, ss. 164–165; Winther Jørgensen 

& Phillips 2017, ss. 7–9). Detta har varit vår utgångspunkt vid valet av diskursanalytisk metod. 

 

3.3 Urval 

Valet av Proposition 2005/06:6, hädanefter benämnd som propositionen, har gjorts utifrån den 

bakgrund som beskrivits i studiens problemformulering. Den berörda propositionen motiverar 

införandet av förföljelse på grund av sexuell läggning och könstillhörighet i Utlänningslagens 

skyddsgrunder (SFS 2005:716, 4 kap, 1§). Samtidigt som dokumentval för studien 

oundvikligen är en fråga om tolkning av vad som anses relevant (Bacchi 2009, ss. 20–21, 54–

55) kan valet motiveras genom att det berörda lagrummet är utgångspunkten för denna studie 

och därmed blir förarbeten för lagrummet högst relevant för analys. Propositioner är typiska 

manifestationer av diskurser, genom att presentera en lång process där olika offentliga 

diskurser vägs samman (Boréus 2015b, ss. 184–185). I denna aspekt är propositionen ett 

uttryck för den statliga diskurs som står i centrum för vår studie. Med den statliga diskursen 

menar vi de sammantagna diskurser som kan ses styrande i vårt material, som konstruerar och 

konstrueras av samt blir ett exempel på den statliga diskursen. 
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Vad gäller urvalet för domarna registrerar Migrationsverket inte fall utifrån asylskäl, såsom 

förföljelse på grund av kön och sexuell läggning (Migrationsverket 2017), varpå vi inte kunnat 

göra ett sådant typ av urval. Offentlighets- och sekretesslagen (SFS 2009:400) innehåller även 

den begränsningar vad gäller tillgång till allmänna handlingar, som domarna utgör, då det råder 

sekretess över vissa uppgifter och handlingar. Detta innebär att det skulle krävas särskild 

prövning för att få ut domar i dessa fall, eftersom det kräver samtycke av de berörda 

(Migrationsverket 2018). Mot denna bakgrund har vi istället har valt att använda oss av de 

domar som är offentliga och tillgängliga för allmänheten, i form av domar som går att finna via 

Migrationsverkets egen databas Lifos5. Valet kan motiveras ytterligare av att domarna dels 

utgör praxis, och därmed är en del av normbildningen för övriga bedömningar, dels är 

avkunnade av Migrationsöverdomstolen, vilket gör att vi kan följa diskursen i tidigare instanser 

utifrån ett liknande resonemang som förts för propositionen. Både propositionen och domarna 

kan på detta sätt tydligt ses som bärare av den statliga diskursen. 

 

Valet av ovanstående nämnda dokument görs med en medvetenhet om att olika texter tillhör 

olika genrer, vars syften ställer olika förväntningar på dem (Boréus 2015a, ss. 164-165), och 

att rättsfallen vi ämnar undersöka syftar till att göra en juridisk bedömning av individens 

situation. Vi menar dock, i likhet med till exempel Bacchi (2009), att politiska beslut och 

policys implicerar förgivettagna antaganden och föreställningar. Lagstiftningen och 

bedömningarna som grundar sig på den bär därför oundvikligen på föreställningar som 

konstrueras och rekonstrueras i denna process. Diskursanalysens syfte är inte heller att 

synliggöra vad författare avsett med texter, utan snarare vad texterna ger uttryck för - vilket 

inte nödvändigtvis är samma sak (Sahlin 1999). Att diskursen definierar företeelser genom vad 

som är tänkbart i en specifik kontext är centralt i vår studie och har varit utgångspunkten vid 

metodvalet av diskursanalysen, som synliggör styrande perspektiv. Genom att se till vilken 

sorts bakgrundsinformation som tas för given, samt vilka ontologiska och epistemologiska 

ansatser de utgår från, framgår vad dokumenten gör möjligt att tänka (Bacchi 2009, ss. 4–10). 

På detta sätt blir dessa dokument viktiga bärare av diskursen.  

 

  

                                                
5 Urvalet har här gjorts genom sökning i Rättsfallssamling (Rättsfallssamling – sökmotorn) enligt följande: 

Instans: Migrationsöverdomstolen; Tema: Skyddsskäl; Underkategori: Kön, Sexuell läggning; Ämnesord: 

Sexuell läggning; Datumintervall: Ingen avgränsning.  
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3.4 Tillvägagångssätt 

Vid bearbetningen av materialet har vi använt oss av kodning för att synliggöra återkommande 

formuleringar och mönster som tillsammans utgör diskurser, för att på så sätt utläsa vilken eller 

vilka diskurser som kan förstås som styrande. Vid läsningen har vi varit uppmärksamma på 

förgivettagna antaganden i materialet. Exempel på förgivettagna antaganden i texter är 

dikotomier, kategoriseringar och abstrakta koncept som inte definieras eller problematiseras 

utifrån att de ses som givna i den kulturella och historiska kontexten (Bacchi 2009, ss. 7–8, 12–

15). Tematiseringen är sedan inspirerad av Jönssons (2016, ss. 56-57) metod som utgår från 

mönster och samband som förekommer i materialet, dels utifrån de frågor som studien utgår 

ifrån, dels utifrån vad som blivit synligt i materialet vid läsningen av det. Som verktyg för att 

synliggöra det studien ämnar synliggöra har vi använt oss av ett lässchema med analysfrågor 

(Se Bilaga 1). För att inte begränsa analysen har analysfrågorna arbetats fram först efter att vi 

bekantat oss med och fått en uppfattning om materialet. Mot samma bakgrund, att undvika 

förvrängning av materialet, har inga kategoriseringar eller tematiseringar gjorts på förhand, för 

att inte riskera att på förhand givna kategoriseringar befäster dessa kategoriseringar eller 

förbiser andra viktiga faktorer (Boréus 2015b, ss. 183; Yin 2011, ss. 23–26). Istället har 

materialet, utifrån svaren på analysfrågorna, styrt kategoriseringarna i kodningen.  

 

Det studien ämnat synliggöra är hur kön och sexualitet konstrueras av staten. För att ta fram 

konstruktioner av kön och sexualitet som formar diskurser av detsamma har våra analysfrågor 

utformats för att uppmärksamma hur kön och sexualitet framställs i materialet. Vid läsningen 

uppfattades att detta framgår dels genom givna exempel för kön och sexualitet, dels genom hur 

och om vad den asylsökande förväntas uttrycka sig om utifrån sitt anförda kön eller sexualitet, 

dels genom hur den asylsökandes anföranden bemöts av beslutsfattaren och dels i 

resonemangen om trovärdighet av den asylsökandes kön och sexualitet. Analysfrågorna är 

utifrån detta inspirerade av en metod av Boréus (2015b, s. 183) som utgår från begreppet 

subjektspositioner. Med begreppet subjektspositioner avses det handlingsutrymme som 

människor, utifrån sin tillskrivna kategori och de förväntningar och föreställningar som finns 

för denna, ges för sitt agerande. Analys av subjektspositioner används för att urskilja hur 

människor kategoriseras och hur människor som tillhör eller anses tillhöra en viss grupp 

framställs, beskrivs och tillskrivs egenskaper (Boréus 2015a, ss. 165–166; Boréus 2015b, ss. 

185–186). Frågorna har på detta sätt använts för att fånga hur kön och sexualitet framställs 

genom hur den asylsökande tillskrivs subjektspositioner.  
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De mönster som funnits i svaren på analysfrågorna har sedan fungerat som teman i studien. En 

del funna teman har här valts bort då de inte varit relevanta utifrån vårt syfte. Dessa nämns i 

studiens avgränsningar. Avgränsningarna har gjorts utifrån en medvetenhet om att 

uppfattningen om att kön och sexualitet inte är homogen eller universell utifrån en västerländsk 

förståelse, men då studien berör konstruktioner av kön och sexualitet används inte etnicitet eller 

främlingskap som begrepp för analys. Samma resonemang gäller teman som berör 

trovärdighet, vilket är ett centralt tema i vårt material då dokumentens syfte berör en juridisk 

bedömning av sökandes rätt till asyl. Dessa teman som begrepp kommer alltså i studien inte 

fungera som analysverktyg som slutsatser utgår ifrån. De formuleringar som berör dessa teman 

kommer istället avgränsas till bärare av föreställningar och konstruktioner om kön och 

sexualitet. Vi diskuterar dock möjligheter för vidare forskning att uppmärksamma dessa teman 

i slutdiskussionen under 5.2 Vidare forskning. Utifrån studiens syfte har teman valts utifrån 

funna konstruktioner av kön och sexualitet, där återkommande mönstren för dessa har varit 

utgångspunkten för vårt teorival.  

 

3.5 Teoretiska utgångspunkter  

Valet av teori har gjorts utifrån att vi i läsningen av vårt material fann mönster som tydde på 

en heteronormativitet samt att man och kvinna tenderar att användas som motsatspar, liknande 

de tendenser som funnits i den tidigare forskningen. Valet föll därför på en teori som synliggör 

detta; queerteori med begreppet den heterosexuella matrisen som verktyg för analys. Ordet 

queer har sedan dess uppkomst haft olika betydelse, där några vanliga exempel på förklaringar 

är att se queer som ett paraplybegrepp för det icke-heteronormativa som går utöver de 

etablerade kategorierna för kön och sexualitet. Då begreppet kan ses som ett begrepp som är 

till för att bryta upp kategorier och normer vore det emot dess definition att definiera det i fasta 

termer eller kategorier (Rosenberg 2002, ss. 8–9). I studien kommer queer utifrån detta förstås 

som ett kritiskt förhållningssätt till det normativa. I likhet med begreppet queer är queerteori 

ingen enhetlig teori, utan ett perspektiv som förenar teorier som har ett kritiskt förhållningssätt 

till det normativa. Rosenberg (2002, s. 9) definierar queerteori som studier som är kritiska till 

hur institutioner, strukturer och handlingar upprätthåller “heterosexualitet som en enhetlig, 

naturlig och allomfattande ursprungssexualitet”. Queerteori kommer i studien sålunda 

användas som ett kritiskt förhållningssätt till det heteronormativa, där det centrala är 

ifrågasättande av normer för vad som ses som sanningar kring kön och sexualitet.  
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Heteronormativiteten ses ovan vara central i queerteori, och Butler (2007) har inom denna 

myntat teorin om den heterosexuella matrisen. Butlers utgångspunkt är densamme som 

Foucaults syn på sexualitet; att det inte finns en ursprungssexualitet och att uppfattningen av 

vad som idag anses vara detta har formats historiskt över tid. Foucault och Butler ser 

uppfattningen om heterosexualitet som den naturliga och normala sexualiteten som en social 

konstruktion och ett resultat av maktutövning (Rosenberg 2002, ss. 19, 67–70). Den 

heterosexuella matrisen utgår från tanken om performativitet, vilket innebär att då kön och 

sexualitet ses som socialt konstruerade är kön inte något en person har utan något denne 

tillskrivs genom upprepade språkliga och kroppsliga yttringar. Dessa repetitiva handlingar 

bildar mönster och får en individ att framstå på ett sätt som gör att denne tillskrivs ett visst kön. 

Handlingarna skapar genom sin upprepning en uppfattning om stabilitet (Butler 2007).  

 

Den heterosexuella matrisen beskriver Butler (2007) som en heteronormativ ordning i 

samhället som bygger på att det endast finns två identifierbara kön, manligt och kvinnligt, med 

maskulina respektive feminina attribut och som står i motsats till varandra. Dessa kön 

produceras av och reproducerar i sin tur strukturer i samhället om att manligt och kvinnligt står 

i motsats till varandra, och att dessa motsatser attraherar varandra. Den heterosexuella matrisen 

bygger således på en könsmaktsordning med två binära kön som förväntas attraheras av 

varandra; män förväntas attraheras av femininet och kvinnor av maskulinitet. Allt utanför detta 

blir automatiskt avvikelser (ibid). Den heterosexuella matrisen kan med grund i detta ses som 

en kulturell produktion av manligt respektive kvinnligt i samhället, genom förväntade 

beteenden och begär. Butler menar därmed att kön och sexualitet är sammanlänkade genom 

den heterosexuella matrisen, då denna heterosexuella förståelseram anger möjliga 

identiteter.  Homosexualitet, till exempel, blir därmed ett hot mot heteronormativiteten, då den 

ifrågasätter heterosexualiteten som den enda och naturliga ursexualiteten som alla människor 

föds in i (Rosenberg 2002, ss. 19, 67–72, 79).  

 

I vår studie använder vi queerteori och den heterosexuella matrisen för att synliggöra normer 

och förväntningar kring kön och sexualitet i lagstiftning och domar. Genom att se till vad som 

ses som sanningar och som det förgivettaget naturliga synliggör teorin vilka förståelseramar 

kön och sexualitet förstås utifrån, samt vilka identiteter som görs möjliga. Studien utgår, som 

nämnt, från kön och sexualitet såsom den beskrivs av Butler (2004); som socialt och språkligt 

konstruerade, och därmed något som konstrueras och reproduceras i samhälleliga diskurser av 
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kön och sexualitet. Genom att synliggöra diskurser i propositionen och domarna har vi ämnat 

förstå hur sexualitet och kön konstrueras och reproduceras i dessa. Queerperspektivet och den 

heterosexuella matrisen har använts som verktyg för att förstå funna kategoriseringar och 

mönster. I denna aspekt samspelar vår förståelse av diskursen med vårt val av teori.  Vår 

tolkning är i viss mån färgad av våra teoretiska utgångspunkter, samtidigt som vår intention 

har varit att inte låta våra teoretiska utgångspunkter styra vad som synliggörs i diskursen, utan 

enbart användas som verktyg för vår förståelse av den. Detta är också varför de teoretiska 

utgångspunkterna har valts i efterhand. Tematiseringar i materialet har alltså gjorts utifrån 

materialet självt, utifrån våra analysfrågor, och sedan analyserats utifrån queerperspektivet och 

den heterosexuella matrisen. 

 

3.6 Validitet och reliabilitet  

Vår diskursanalytiska studie innehåller och bygger på oundvikliga tolkningsmoment, vilket 

kan ses som den huvudsakliga utmaningen för vår studies validitet och reliabilitet, alltså 

huruvida studien mäter det den avser mäta, graden av frågornas tillförlitlighet samt huruvida 

studien är replikerbar (Jönsson 2016, s. 13; Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen 2017). Vår 

socialkonstruktivistiska ansats utgår från att texterna vi ämnar studera är konstruerade genom 

att språket uttrycker, konstruerar och reproducerar uppfattningar om verkligheten, men även 

att kunskapen som vi uppnår i denna studie är konstruerad. Detta påverkar dock inte per 

automatik studiens reliabilitet och möjlighet att replikera den, då vi samtidigt genomgående 

tillämpat en hög grad av transparens i vårt tillvägagångssätt som lett fram till våra slutsatser. 

Graden av transparens ger en möjlighet att upprepa studier, men även en möjlighet att kritisera 

och ifrågasätta dem, vilket ökar validiteten (Ahrne & Svensson 2017, ss. 24–25; Yin 2011, ss. 

84–87). Sålunda kan ses att vi har förankrat våra tolkningar, tillvägagångssätt och resultat i 

flera källor, för att validera studien och utmana våra antaganden. Här har analysfrågorna varit 

ett viktigt verktyg för att stärka studiens validitet genom att försäkra att studien synliggör det 

som studien ämnar synliggöra, samt har kontinuerlig handledning och opponering inneburit att 

studien utmanats av utomstående. Här återspeglas även vår realistiska ansats, som fastslår att 

kunskap om en verklighet utanför oss själva är möjlig att uppnå. Med detta åsyftar vi att de 

diskurser som vi funnit i denna studie även finns för andra att finna och inte är begränsade till 

enbart vår tolkning. Vår diskursanalytiska studie är således oundvikligen en fråga om tolkning, 

men våra tolkningar är inte godtyckliga utan uppnår validitet genom att liknande studier kan 

uppnå samma resultat.   
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Vidare kan validitet styrkas genom dess möjlighet att generalisera till en större population 

(Ahrne & Svensson 2017, s. 26). Då vår studie utgår från ett fåtal dokument är 

generaliserbarheten av deras innehåll inte nödvändigtvis relevant. Däremot är vår uppfattning 

att studiens slutsatser sträcker sig utanför dokumenten vi studerar, då de normer som går att 

finna i dem inte enkelt kan begränsas till de enskilda dokumenten. Snarare samspelar de normer 

som dokumenten uttrycker med hela den samhälleliga diskursen, genom att dokumentens 

diskurs konstruerar och reproducerar normer för den samhälleliga diskursen. Handlingar 

uttrycker inte enbart meningar utan reproducerar även samhällets institutioner och struktur, 

varpå identifierandet av förekomsten av ett visst perspektiv ger viktig kunskap om vem som 

har auktoritet och makt att tolka företeelser (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen 2017, ss. 32–33; 

Jönsson 2016, ss. 37–38). I denna aspekt säger vårt resultat inte enbart någonting om texternas 

diskurser, utan även om samhället. Slutsatser får även en bredare betydelse genom att lyftas till 

en begreppslig nivå (Yin 2011, ss. 218–219), vilket görs genom att statens konstruktion och 

reproduktion av kön och sexualitet förstås utifrån den heterosexuella matrisen. Studiens resultat 

är således varken begränsat till enbart vår tolkning eller enbart studiens material. 

 

3.7 Etiska överväganden 

Som nämnt utgår vår vetenskapliga ansats inte enbart från att verkligheten vi ämnar studera är 

konstruerad, utan även att kunskapen i denna studie är konstruerad. Detta kräver en 

medvetenhet om vår rolls och erfarenheters inverkan i processen. Att erhålla principerna av en 

forskares integritet innebär att ens handlingar, forskningsmetod och uppförande eftersträvar 

sanningsenlighet - något som är extra viktigt vid kvalitativ forskning där metoderna kan vara 

mer flexibla än inom andra forskningstyper (Yin 2017, s. 49). Utifrån detta blir transparens en 

viktig aspekt i samtliga delar av vår studie. God forskningssed (Vetenskapsrådet 2017, s. 8) 

anger riktlinjer för god forskningsetik i ett antal regler6, bland annat kring ärlighet, medveten 

                                                
6 Principerna som anges är följande: 
  1.     Du ska tala sanning om din forskning. 

2.     Du ska medvetet granska och redovisa utgångspunkterna för dina studier. 

3.     Du ska öppet redovisa metoder och resultat. 

4.     Du ska öppet redovisa kommersiella intressen och andra bindningar. 

5.     Du ska inte stjäla forskningsresultat från andra. 

6.     Du ska hålla god ordning i din forskning, bland annat genom dokumentation 

och arkivering. 

7.     Du ska sträva efter att bedriva din forskning utan att skada människor, djur  

eller miljö. 

8.     Du ska vara rättvis i din bedömning av andras forskning. 

(Vetenskapsrådet 2017, s. 8) 
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granskning, öppenhet och redovisning, som målas upp som ett kontrakt mellan forskare och 

samhället. Efterföljandet av dessa regler förväntas genomsyra all forskning och genomsyrar 

även vår studie, vilket kan kontrolleras genom att vi låter studien präglas av transparens, för att 

inte riskera ett minskat förtroende från samhället för forskare runt om i Sverige. 

 

Beträffande vår urvalsprocess av domar är dessa valda utifrån relevans och tillgänglighet på 

Lifos, då register inte förs över anförda asylskäl. Vi är medvetna om risken med att inte välja 

rättsfall slumpmässigt, men anser inte att det innebär en större risk för vårt resultat än ett 

slumpmässigt urval då det inte har en betydande relevans för studiens syfte. Studiens syfte är 

att förstå hur sexualitet och kön konstrueras i asylärenden, vilket inte är rättsfallen uttalade 

syfte och därav riskeras ingen förvrängning mot bakgrund av att valet av dokumenten inte är 

slumpmässigt. Dessutom omfattar Lag om etikprövning av forskning som avser människor 

(SFS 2003:460), första kapitlet 3 och 4 §, bland annat känsliga personuppgifter och 

personuppgifter om lagöverträdelser, samt forskning som syftar till att “påverka 

forskningspersonen fysiskt eller psykiskt eller som innebär en uppenbar risk att skada 

forskningspersonen fysiskt eller psykiskt” (SFS 2003:460, 1 kap §3–4). Eftersom vår studie 

utgår från offentliga dokument och rättsfall, vilka redan är sekretessprövade enligt 

Offentlighets- och sekretesslagen (SFS 2009:400), minskar risken att någon tar skada på grund 

av vår studie. Att använda data tillgängliga för alla är även det ett sätt att öka studiens 

transparens (Yin 2017, s. 31), vilket som nämnts som en viktig del av studiens validitet och 

reliabilitet.  

 

För att undgå förvrängningar av materialet, som eventuellt innebär en risk för någon part, ämnar 

vi vara tydliga med åtskillnaden mellan vad som kan utläsas i dokumenten och vad som är våra 

tolkningar. Vardagliga eller svårdefinierade begrepp riskerar att skilja i betydelse beroende på 

vem som läser och tolkar dem, på samma sätt kan de även rymma normativa föreställningar 

som påverkar hur läsaren tolkar vad forskaren försöker förmedla (Andersson & Swärd 2008, 

ss. 235–247; Yin 2017, s. 31). Detta förespråkar vikten i att vi definierar våra huvudbegrepp 

tydligt och att vi under hela forskningsprocessen är medvetna om risken i att vi skulle kunna 

förstärka kategoriseringar och själva bidra till att bibehålla konstruktioner med vår intention att 

belysa dem, vilket även är en del av vår avsikt att vara transparenta. Forskningsetik är på detta 

sätt en slags balansgång mellan värdet i forskningens resultat kontra risken för att fysiskt eller 

psykiskt skada en annan människa eller riskera att en grupp människor på något sätt missgynnas 

(Vetenskapsrådet 2017, s. 7). Det forskningsetiska värdet av vår studie är hur den synliggör 
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och kritiskt granskar vilka konstruktioner av kön och sexualitet som den statliga diskursen 

innehåller, och därmed vilka föreställningar om kön och sexualitet som konstrueras och 

reproduceras, vilket får relevans då de återspeglar och återspeglas i samhälleliga normer som 

påverkar människorna de berör.  

 

3.8 Arbetsfördelning 

Arbetet har huvudsakligen diskuterats och utförts gemensamt. Nedan presenteras en översikt 

över arbetsfördelningen vad gäller den skriftliga framställningen. I de delar som skrivits 

gemensamt har den huvudansvarige markerats med en stjärna (*).  

 

Inledning Sara, Timmy 

Problemformulering  Sara, Timmy 

Syfte och frågeställningar  Sara, Timmy 

Avgränsningar Sara 

Nationell forskning  Timmy  

Internationell forskning  Sara*, Timmy 

Sammanställning av kunskapsläget  Sara, Timmy 

Val av vetenskapsteoretisk ansats  Sara  

Val av datainsamlingsmetod  Timmy 

Urval  Sara  

Tillvägagångssätt  Sara, Timmy 

Teoretiska utgångspunkter  Sara, Timmy* 

Validitet och reliabilitet Sara, Timmy* 

Etiska överväganden Timmy 

Dokumentpresentation  Timmy 

Resultat och analys Sara*, Timmy  

Sammanställning av studiens resultat Sara 

Förslag på vidare forskning  Sara, Timmy 
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4 Resultat och analys 

I detta avsnitt redogörs studiens resultat. I den första delen görs en dokumentpresentation, följt 

av en andra del där resultatet i form av diskurser som funnits i de presenterade dokumenten 

presenteras och analyseras utifrån studiens teoretiska ramverk och den tidigare forskningen.  

 

4.1 Dokumentpresentation 

Nedan presenteras studiens material; propositionen samt två domar. Genom att redogöra för 

dokumentens huvudsakliga innehåll och syfte är vår förhoppning att skapa en större förståelse 

för dokumenten innan vi i nästkommande del redogör för de diskurser vi funnit i dem. På detta 

sätt ges en bakgrund att förstå diskurserna utifrån och en tydlighet skapas i analysen. 

Dokumentpresentationen tydliggör också dokumentens relevans för studien och dokumenten 

som bärare av den statliga diskursen.  

 

4.1.1 Proposition 2005/06:6 

I propositionen föreslås att förföljelse som grundas på kön eller sexuell läggning ska ligga till 

grund för flyktingskap, utifrån rekvisitet “välgrundad fruktan för förföljelse […] på grund av 

kön, sexuell läggning eller annan tillhörighet till en viss samhällsgrupp” (Prop. 2005/06:6, s. 

4). Tidigare, från och med 1997, har detta delvis fallit under skyddsbehövande i övrigt utifrån 

rekvisitet “välgrundad fruktan för förföljelse på grund av sitt kön eller sin homosexualitet” 

(dåvarande 3 kap 3§ UtlL). Förslaget görs mot bakgrund av att bestämmelsen har tillämpats i 

begränsad omfattning samt betonas vikten av en internationell enhetlighet vid tillämpningen 

av Genèvekonventionen, enligt vilken tillhörighet till viss samhällsgrupp utgör grund för 

flyktingskap. I ett flertal europeiska länder omfattas könstillhörighet och sexuell läggning av 

denna bestämmelse. Med hänvisning till EU:s skyddsgrundsdirektiv7 anförs att “Det inte kan 

komma ifråga att Sverige tillämpar konventionen på ett sätt som […] avsevärt avviker från 

tillämpningen i andra länder” (Prop. 2005/06:6, s. 20). Att förföljelse på grund av kön eller 

sexuell läggning utgör grund för flyktingskap anförs även överensstämma med UNHCR:s 

riktlinjer8. Regeringen anser det därför ”angeläget” att vidta åtgärder för att “bereda dem som 

förföljs på grund av kön eller sexuell läggning ett starkare skydd” (Prop. 2005/06:6, s. 21).  

                                                
7 Med EU:s skyddsgrundsdirektiv avses i propositionen: EUT L 304, 30.9.2004, Celex 32004L0083 
8 Dokumenten som refereras till som UNHCR:s riktlinjer i propositionen är: UNHCR, Guidelines on 

internationalprotection: Gender-Related Persecution within the context of Article 1 A (2) of the 1951 

Convention and/or its 1967 Protocol relating to the Statusof Refugees, den 7 maj 2002, HCR/GIP/02/01 och 
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Som argument mot lagändringen menas att det för det angivna syftet att inkludera kön och 

sexuell läggning i viss typ av samhällsgrupp skulle räcka att upphäva bestämmelsen i 

dåvarande Utlänningslag 3 kapitlet 3§, där “kön och homosexualitet” är ett enskilt rekvisit. I 

propositionen lyfts dock att detta inte skulle vara tillräckligt, eftersom svensk rätt inte tillåter 

att styra rättstillämpningen genom förarbeten utan att stöd finns i lagtext. Därför anförs att ett 

uttryckligt lagstöd krävs då nuvarande förarbeten inte inkluderar kön och sexuell läggning i 

tillhörighet till viss samhällsgrupp. Till skillnad från den tidigare laglydelsen, som endast 

nämnde homosexualitet, omfattas även bi- och heterosexuella i den föreslagna bestämmelsen 

(Prop. 2005/06:6, ss. 30, 34).  

 

4.1.2 Mål nr UM 5663–16  

Mål nr UM 5663–16, fortsättningsvis nämnt som Fall 1, berör sexuell läggning samt 

könsidentitet som skyddsskäl. Migrationsverket har avslagit den asylsökandes ansökan om asyl 

och bedömt att denne inte har gjort sina anförda skyddsskäl sannolika; vilka är “han har ett 

skyddsbehov på grund av att han är homosexuell” (MIG 2016, s. 2). Migrationsdomstolen, 

nästföljande instans, har avslagit överklagan från den asylsökande, med hänvisning till 

trovärdighetsbrister i berättelsen som gör att den inte kan ligga till grund för bedömningen av 

asylskäl. Den asylsökande ansöker därefter om prövningstillstånd hos 

Migrationsöverdomstolen, med anförandet att prövningen utgått ifrån dennes sexuella 

läggning, men inte utrett frågan om könsidentitet, trots att den asylsökande anfört att denne är 

transsexuell. Migrationsöverdomstolen finner skäl att meddela prövningstillstånd, och finner i 

sin bedömning att Migrationsdomstolens handläggning är bristfällig och därför ska undanröjas. 

Migrationsöverdomstolen beslutar att återvisa målet till Migrationsdomstolen för ny 

handläggning (MIG 2016). 

 

  

                                                
UNHCR, Guidelineson international protection: ”Membership of a particular social group” within the context of 

Article l A (2) of the 1951 Convention and/or its1967 Protocol relating to the Status of Refugees, den 7 maj 

2002, HCR/GIP/02/02 
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4.1.3 Mål nr UM 3853–13 

Mål nr UM 3853–13, fortsättningsvis nämnt som Fall 2, berör sexuell läggning som 

skyddsskäl. Den asylsökande reste in i Sverige 2011 och blev 2012 dömd till fängelse i ett år 

samt utvisning. Samma år ansökte denne om asyl i Sverige med anledningen förföljelse på 

grund av sin sexuella läggning som skyddsskäl (MIG 2013, s. 1-2). Enligt (Utl. 5 kap 20§) får 

Migrationsverket inte bevilja uppehållstillstånd “för en utlänning som av allmän domstol har 

utvisats på grund av brott”, utan ska i de fall de finner att uppehållstillstånd bör beviljas lämna 

ett yttrande till Migrationsdomstolen. Vid överlämnandet av ärendet till Migrationsdomstolen 

anför Migrationsverket i sitt yttrande att den asylsökande gjort det sannolikt att denne ska ha 

“levt som homosexuell” och att “hans sexuella läggning var allmänt känd” (MIG 2013, s. 3) 

och därmed riskera övergrepp i hemlandet. Därför bedöms den asylsökande vara flykting (MIG 

2013, s. 3).  

 

Migrationsdomstolen avslog dock den asylsökandes ansökan om asyl, med hänvisning till en 

utredning av de tidningsartiklar som denne lämnat in, vilka han i Nigeria själv författat 

alternativt handlar om honom och hans sexuella läggning. Enligt migrationsdomstolen kunde 

dessa inte verifieras, vilket enligt migrationsdomstolen påverkade den asylsökandes ”allmänna 

trovärdighet avseende asylberättelsen” (MIG 2013, s. 4). Migrationsdomstolen finner även att 

trovärdigheten minskat på grund av att den asylsökande sökte asyl på grund av sin sexuella 

läggning efter att denne fått sitt utvisningsbeslut och för att “han lämnat olika uppgifter om sin 

familjesituation” (MIG 2013, s. 4). Den asylsökande överklagar till Migrationsöverdomstolen, 

där Migrationsverket nu ändrat sin inställning till den asylsökandes berättelse och menar att 

den ”bär inte sannolikhetens prägel och framstår som efterhandskonstruktioner” (MIG 2013, s. 

7). Migrationsöverdomstolen avslår ansökan mot samma skäl som Migrationsdomstolen, med 

hänvisning till att den asylsökande “inte gjort sannolikt att han är homosexuell” (MIG 2013, s. 

21).  
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4.2 Styrande diskurser och konstruktioner av kön och sexualitet  

Nedan presenteras de diskurser vi funnit i de ovanbeskrivna dokumenten. Tematiseringen i 

analysen har gjorts utifrån de mönster som vi kunnat urskilja, utifrån den metod som redogjorts 

för i tidigare avsnitt, och kan förstås som dokumentens huvudsakliga styrande diskurser. Inom 

dessa teman presenteras funna konstruktioner av kön och sexualitet, där resonemang förs och 

slutsatser dras utifrån våra teoretiska utgångspunkter samt den tidigare forskningen. 

 

4.2.1 Homo-, bi- och heterosexuell läggning som möjliga sexualiteter  

Begreppsanvändningen sexuell läggning hänvisas i propositionen till “vedertagen lagteknisk 

terminologi homo-, bi- och heterosexuell läggning” (Prop. 2005/06:6, s. 22). Denna 

begreppsanvändning hänvisas till bestämmelserna i 2 § i lagen om förbud mot diskriminering 

i arbetslivet på grund av sexuell läggning (SFS 1999:133). Denna mening i sig exkluderar 

sexualiteter som inte faller inom dessa benämningar, vilka utifrån denna definition av sexualitet 

faller utanför lagens skydd. Utifrån ett queerperspektiv kan detta problematiseras genom hur 

sexuell läggning hänvisas till “vedertagen terminologi” som argument för dess användning, 

vilket kan ses bygga på stabila kategoriseringar av sexualitet. Utifrån begreppet performativitet 

blir användningen av begreppen i propositionen på detta sätt en av flera repetitiva handlingar 

som genom sin upprepning skapar en uppfattning om stabilitet för sexualitet. På detta sätt 

konstruerar och reproducerar staten dessa sexuella läggningar som möjliga sexualiteter. 

 

Hänvisningen till vedertagen terminologi blir vidare motsägelsefull utifrån att 

Migrationsöverdomstolen i Fall 1 hänvisar till UNHCR:s riktlinjer, som fastslår att hänsyn bör 

tas till att “alla sökande identifierar inte sig själva med HBTQI-terminologin eller är medvetna 

om de beteckningarna” (MIG 2016, s. 4). Det finns på så sätt en motsägelse mellan vad 

diskursen uttrycker och vad den gör möjligt. Berg och Millbanks (2009) forskning om att 

bedömningar utgår från västerländskt inspirerade förväntningar om sexualitetens uttryck, visas 

här inte enbart omfatta förväntningar på sexualitetens uttrycksform utan även benämningar för 

den. Genom att fastslå att sexuell läggning omfattar homo-, bi- och heterosexuell läggning, 

impliceras en förväntning om att sökande, även om riktlinjerna anger annorlunda, kan 

identifiera sig med dessa beteckningar. På detta sätt konstruerar och reproducerar staten 

västerländska beteckningar för sexualitet som giltiga kategorier för sexuell läggning, som ur 

ett queerperspektiv kan förstås uppfattas stabila genom sin upprepade användning. Genom att 

dessa sexualiteter görs giltiga, görs således andra sexualiteter ogiltiga.   
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4.2.2 En förutsatt heterosexualitet som utgångspunkt 

Beskrivningen av begreppsanvändningen är det enda sammanhang som heterosexualitet9 

uttalas i propositionen. Det beskrivs vidare att vissa länder har en könsmaktsordning, som utgår 

från “mannens rätt att utöva makt över kvinnan”, och att “Tradition och maktstrukturer kan få 

samma konsekvenser i fråga om våld och trakasserier som riktas mot homo- och bisexuella 

personer” (Prop. 2005/06:6, s. 28). Beskrivningarna av dessa maktstrukturer implicerar dels en 

binär könsuppfattning, dels en heterosexuell norm. Den heterosexuella normen uttalas inte 

uttryckligen här, vilket gäller genomgående för dokumentet, men impliceras genom 

beskrivningar av grupperna “människor med homo- eller bisexuell läggning” som utsatta 

grupper (Prop. 2005/06:6, s. 29). Homo- och bisexuella personer beskrivs som utsatta och görs 

till avvikande, men normen som dessa görs avvikande ifrån uttalas inte. Utifrån begreppet 

subjektsposition ses hur homo- och bisexualitet uppfattas som avvikande från en förutsatt 

heterosexualitet, som kan underförstås vara norm trots att – och just för att - den inte 

problematiseras eller uttalas. Att heterosexualiteten tas för given kan utifrån ett queerperspektiv 

förstås som att den är given i den kulturella kontexten, och utifrån Butler och Foucaults syn på 

uppfattningen av heterosexualitet som den ursprungliga sexualiteten som socialt konstruerad 

(Rosenberg 2002, ss. 67–70). Genom att konstruera och reproducera en könsmaktsordning som 

bygger på en binär könsuppfattning, där begär mellan dessa kön görs till norm medan andra 

sexualiteter görs avvikande, konstruerar och reproducerar staten den heterosexuella matrisen.  

 

I övrigt är Fall 2 det enda sammanhang då heterosexualitet uttryckligen benämns. Här anges 

att vid bedömningen av huruvida en homosexuell person löper risk för förföljelse vid ett 

återvändande får sökanden inte förväntas kunna “undvika risken genom att iaktta större 

återhållsamhet än en heterosexuell person gör när han eller hon ger uttryck för sin sexuella 

läggning” (MIG 2013, s. 17). Här kan sökandes subjektsposition, och med det även gruppen 

homosexuellas handlingsutrymme, ses definieras av den heterosexuella normen. Återigen 

konstrueras och reproduceras heterosexualitet, utifrån en queerteoretisk förståelse, som den 

ursprungliga sexualiteten. Detta återspeglar den internationella asylrättsliga diskursen som 

Spijkerboer (2013) visar på; att heterosexualitet är den norm som andra sexualiteter görs 

avvikande från. Heterosexualiteten blir således den förståelseram som andra sexualiteter förstås 

utifrån. Formuleringen innehåller återigen en binär könsuppfattning, vilket kommer diskuteras 

närmare i ett senare skede i analysen. 

                                                
9 I form av beteckningarna heterosexuell/a, heterosexuell läggning, heterosexualitet 
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Heteronormativiteten som styrande i den statliga diskursen av kön och sexualitet kan ses dels 

i att heterosexualiteten är den förståelseram som andra sexualiteter förstås utifrån, dels i att 

heterosexualiteten är utgångspunkten för sexualitet som till skillnad från andra sexualiteter inte 

behöver bevisas. Heterosexualiteten är den sexualitet som personen anses tillhöra om denne 

inte anses tillhöra en särskild samhällsgrupp. I Fall 2 bedöms det faktum att sökande väntat 

med att åberopa sin sexuella läggning som en “brist i trovärdighetsanseende” (MIG 2013, s. 4). 

Heteronormativiteten blir på så sätt tydlig genom hur en som icke-heterosexuell förväntas tala 

om det, utifrån en annars förutsatt heterosexualitet. Detta kan utifrån ett queerperspektiv ses 

befästa den heterosexuella matrisen och påvisa hur kön och sexualitet är sammanlänkade 

genom den; utifrån uppfattat kön finns en förväntan om ett begär mot det kön som uppfattas 

som dess motsats. På detta sätt konstrueras och reproduceras den heterosexuella matrisen i 

bedömningarna. Vi återkommer till konstruktionen och reproduktionen av kön, men detta är 

ett exempel på hur kön och sexualitet görs sammanlänkade i diskursen genom den 

heterosexuella matrisen.  

 

Det skulle i detta sammanhang kunna anföras att den som söker skydd för sin sexuella läggning 

också kan förväntas anföra detta, då “utgångspunkten är att bevisbördan ligger hos den 

asylsökande” (Prop. 2005/06:6, s. 12). Detta i sig behöver inte vara heteronormativt. 

Heteronormativiteten uppstår dock då det kan ses att fokus i bedömningen är huruvida personen 

ifråga kan bevisa sin sexualitet - inte sin hotbild på grund av den – genom hur denne skiljer sig 

från heterosexualiteten. I Fall 1 bedömer Migrationsdomstolen att sökande, på grund av 

hänvisning till tillförlitlighetsbrister i asylberättelsen, “inte anses ha gjort sannolikt att han är 

homosexuell” (MIG 2016, s. 2). Även i Fall 2 är slutsatsen i bedömningen att sökande “Inte 

gjort sannolikt att han är homosexuell” (MIG 2013, s. 21). Det som ifrågasätts är således inte 

huruvida personen ifråga är hotad, utan dennes sexualitet.  

 

Utifrån ett queerperspektiv kan på detta sätt ses hur diskursen bygger på en heteronormativitet, 

genom att heterosexualiteten förutsätts medan andra sexualiteter kräver bevisning och kan 

ogiltigförklaras utifrån att den inte uppfyller förväntningar om dess uttryck. Återigen 

konstrueras och reproduceras heterosexualiteten som ursprungssexualitet. Diskursens 

normskapande roll vid för bedömningar blir viktig att uppmärksamma utifrån Akins (2017) 

studie, som visat att normerna som diskursen bär på påverkar både hur sökande väljer att forma 

sina berättelser men också sina liv för att anses trovärdiga i sin sexualitet. Diskursen som 
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presenteras här kan på så sätt förstås inte enbart konstruera och reproducera en heterosexuell 

rättslig norm, utan även styra sökandes berättelser och liv. Både sökandes subjektsposition i 

bedömningen och utrymme att forma sin berättelse och liv, begränsas i denna aspekt av 

diskursen. Således ses hur diskursen skapas i samspel mellan staten och individen, och hur 

skiljelinjen mellan den rättsliga och samhälleliga diskursen inte enkelt kan urskiljas.          

 

4.2.3 Homosexualitet som typexempel på avvikande sexualitet  

Medan heterosexualitet görs till norm för sexualitet, görs homosexualitet till norm för 

avvikande sexualitet. I propositionen benämns homosexuella genomgående som den grupp 

som “kan utgöra exempel på sådana samhällsgrupper”, alltså exempel på en viss samhällsgrupp 

(Prop. 2005/06:6, ss. 20, 25). Homosexualitet som norm för avvikande sexualitet manifesteras 

genom att homosexualitet10 i propositionen förekommer 40 gånger, vilket kan jämföras med 

bisexualitet11, som förekommer 6 gånger12. Detta kan förstås utifrån den tidigare internationella 

forskningen, som pekar på att sexuell läggning tenderar att ses som någonting beständigt (Berg 

& Millbank 2009; Rehaag 2008), vilket kan förklara varför uppfattningar om sexualitet som 

mer flexibel och flytande exkluderas. Det kan även förstås, utifrån ett queerperspektiv, som att 

homosexualitet görs till dikotomi till heterosexualitet, där den heterosexuella matrisen utgör en 

heterosexuell förståelseram som gör den homosexuella läggningen oföränderlig. Bisexualitet 

och andra sexuella läggningar, samt andra sätt att uppfatta homosexualitet, som utmanar denna 

bild, utesluts på så sätt i dessa kategoriseringar.  

 

Ovanstående kategoriseringars förhållande till varandra kan, utifrån ett queerperspektiv, vidare 

förstås som att andra sexualiteter ses som ett hot mot den heterosexuella matrisen, och de 

identiteter som den erbjuder, som naturlig. Detta kan förklara det Rehaag (2008) funnit i sin 

forskning; att de sexualiteter som inte överensstämmer med förväntningarna på dem tenderar 

att ses på med misstänksamhet. Denna uppfattning konstrueras och reproduceras av staten, 

genom att göra sexualitet giltig respektive ogiltig utifrån dess beständighet, samt genom att 

befästa homosexualitet både som avvikande sexualitet och som typexemplet för det. 

Begreppsanvändningen blir utifrån tanken om performativitet ett sätt att befästa dessa 

kategorier och hur de förhåller sig till varandra.   

                                                
10 I form av beteckningarna homo-, homosexuell/a, homosexuell/a läggning, homosexualitet 
11 I form av beteckningarna bi-, bisexuell/a, bisexuell läggning 
12 Varav fyra gånger avser benämning av begreppet i samband med beskrivning av begreppsanvändningen. 

Endast två gånger utgör gruppen exempel på utsatt grupp – i samtliga fall i samband med homosexualitet. 
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4.2.4 Biologisk- och binär könsuppfattning  

Begreppsanvändningen av kön hänvisas till användningen “i svensk lagstiftning för att 

beteckna inte bara biologiskt kön utan inbegriper i vissa sammanhang även s.k. socialt eller 

kulturellt kön” (Prop. 2005/06:6, s. 21). Den beskrivs vidare i flyktingrättsliga sammanhang 

“omfatta inte bara den biologiska skillnaden mellan män och kvinnor utan även socialt och 

kulturellt bestämda, stereotypa, föreställningar om hur män respektive kvinnor skall bete sig” 

(Prop. 2005/06:6, s. 21). Återigen kan ses hur begreppsanvändning hänvisas till vedertagen 

terminologi, vilket dels utifrån ett queerperspektiv kan ses bygga på stabila kategoriseringar av 

kön likt sexualitet, dels påvisar den normgivande makten lagstiftning har genom att dess 

formuleringar blir vägledande för nya lagförändringar. Den normskapande makten fastslås 

även i propositionen, där regeringen överlåter till “rättstillämpningen att […] närmare utveckla 

tolkningen och tillämpningen” (Prop. 2005/06:6, s. 27). Statens roll som normskapande och 

bärare för konstruktioner av kön likt sexualitet, kan förstås som att användningen av begreppen 

i propositionen blir en kedja av repetitiva handlingar som skapar en uppfattning om stabilitet 

för kön. Detta kan förstås mot bakgrund av den tidigare forskningen, som visar att den binära 

könsuppfattningen med en åtskillnad mellan män och kvinnor ses som naturlig, och att staten 

konstruerar och reproducerar denna uppfattning om kön genom sin verksamhet (Wikström 

2014; Mattsson 2005). Detta kan å ena sidan ses bekräfta det stora tolkningsutrymme enskilda 

beslutsfattare visats ha i tidigare utförda nationella rapporter (Wolf-Watz, Törner & Borg 2010, 

samtidigt som det å andra sidan visas hur diskursen är styrande i dessa tolkningar, vilket kan 

ses som en begränsning i detta tolkningsutrymme.  

 

Ur formuleringen kan vidare utläsas att kön “i vissa sammanhang” kan innefatta “även socialt 

eller kulturellt” kön (Prop. 2005/06:6, s. 21), vilket implicerar att det biologiska könet är det 

främsta könet som det sociala och kulturella könet görs avvikande från. Detta blir tydligt i Fall 

1, där Migrationsöverdomstolen skriver att sökande “vid samtliga utredningstillfällen också 

berättat om omständigheter som rör aspekter kopplade till hans könsidentitet” och då uppgett 

“att han har en manlig kropp men mentalt känner sig helt som en kvinna” (MIG, 2016, ss. 5–

6). Påståendet implicerar att kön ses utifrån fysiska attribut framför vad sökande själv uppger 

att denne identifierar sig som, vilket manifesteras genom hur sökande i samtliga instanser 

genomgående benämns som “han” - även i samma mening som sökande själv uppger sig vara 

kvinna. Det är först i Migrationsöverdomstolen som könsidentiteten ens erkänns som en fråga 

för avgörande.  
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Det faktum att könsidentiteten förbises kan ses återspegla de tendenser som internationellt 

visats finnas i den tidigare forskningen, som visar hur transsexualitet inte erkänns och istället 

bedöms utifrån homosexualitet (Berg och Millbank 2013). Detta trots att denna tendens varit 

tydligast i USA där ingen åtskillnad görs mellan dessa begrepp, medan kön och sexualitet i 

svensk kontext ska betraktas som “olika aspekter av en asylsökandes identitet” (MIG 2016, s. 

5). Att könsidentiteten ändå förbises kan förstås utifrån hur den heterosexuella matrisen som 

staten konstruerar och reproducerar erbjuder två identifierbara kön, och hur sökande utifrån 

denne ses genom en performativ blick som utesluter andra aspekter av könsidentiteten än den 

kroppsliga. Denna syn på kön befästs genom hur sökande repetitivt benämns som “han” och 

genom det framställs som man. Upprepningen befäster på så sätt sökandes tillskrivna kön, och 

blir ett tydligt exempel på hur staten konstruerar och reproducerar det biologiska könet som 

giltigt kön.  

 

Tillskrivelsen av kön i Fall 1 kan vidare förstås mot bakgrund av de påvisade västerländska 

förväntningar på könsdysfori om att vara född i fel kropp och att detta förväntas tas i uttryck 

genom kroppsliga uttryck (Berg och Millbank 2013). Denna förväntan tillsammans med 

uppfattningen om kön utifrån fysiska attribut kan förklara varför sökande tillskrivs ett annat 

kön (man) än sitt anförda (kvinna) då denne inte uppfattas som förväntat utifrån sitt anförda 

kön. På detta sätt ses, utifrån ett queerperspektiv samt tidigare forskning om hur staten genom 

sin verksamhet konstruerar och reproducerar kön utifrån antaganden om könsroller (Mattsson 

2005), hur staten konstruerar och reproducerar den heterosexuella matrisen genom 

uppfattningar av manligt och kvinnligt. 

 

Begreppsanvändningen av kön i propositionen blir än mer intressant i ljuset av att kön 

inledningsvis definieras som “inte bara biologiskt kön” (Prop. 2005/06:6, s. 21), samtidigt som 

transpersoner beskrivs åtskilt från kön som ett eget begrepp13. Å ena sidan beskrivs 

transsexualism i denna begreppsdefinition vara en fråga om könstillhörighet, samtidigt som det 

å andra sidan inte beskrivs som underkategori till kön. Beskrivning av begreppsanvändningen 

är vidare det enda sammanhang i vilket begreppet transpersoner14 används av regeringen i 

propositionen. Begreppsbeskrivningen av transpersoner är även det enda sammanhanget som 

                                                
13 Under rubriken Kön och sexuell läggning (Prop. 2005/06:6, s. 21) beskrivs inledelsevis innebörden av kön, 

därefter sexuell läggning och slutligen begreppet transpersoner. 
14 I form av beteckningarna trans-, transpersoner, transsexuella, transvestiter, transsexualism 



29 

könsidentitet nämns och exemplifieras; “begreppet transpersoner brukar i regel avses […] 

personer som har en könsidentitet eller ett könsuttryck som tidvis eller alltid skiljer sig från 

normen för det kön som registrerats för dem vid födseln” (Prop. 2005/06:6, ss. 21-22). I övriga 

sammanhang nämns inte könsidentitet, vilket utifrån ovanstående formulering dels kan förstås 

som att könsidentiteten som norm implicit antas överensstämma med det kön som registrerats 

vid födseln, dels kan tolkas att de enda som har en könsidentitet är den som inte identifierar sig 

med sitt tillskrivna kön.  

 

Liknande hur övriga sexuella läggningar än heterosexualitet görs avvikande utan att explicit 

uttrycka heterosexualitet som norm, görs i ovanstående formulering en binär könsuppfattning 

till norm genom att förutsättas och inte problematiseras eller uttalas, medan andra 

könsidentiteter görs till avvikande. Transpersoner beskrivs avvikande, men normen som de 

görs avvikande ifrån - den binära könsuppfattningen - uttalas inte utan är underförstådd. 

Begreppen man respektive kvinna, och vad dessa kategoriseringar innehåller, beskrivs aldrig. 

Transpersoner kan utifrån detta ses definieras, och som subjektsposition ges 

handlingsutrymme, utifrån en förutsatt binär könsuppfattning som likt heterosexualiteten 

lämnas oproblematiserad. Utifrån den heterosexuella matrisen kan ovanstående formulering 

förstås utgå från en heteronormativ förståelseram med två identifierbara kön - man och kvinna, 

vilken är så pass given i den kulturella kontexten att den inte benämns. Även den 

subjektsposition som transpersoner tillskrivs kan staten, utifrån den heterosexuella matrisen, 

förstås upprätthålla genom formuleringar om kön som bygger på, konstruerar och reproducerar 

könsbinära strukturer.  

 

Det biologiska könet kan även mer explicit utläsas ha en inneboende binär förståelseram där 

“den biologiska skillnaden mellan män och kvinnor” (Prop. 2005/06:6, s. 21) förutsätts och 

propositionen innehåller upprepade formuleringar där män och kvinnor görs till och beskrivs 

som motsatspar till varandra. I propositionen påvisas hur denna binära syn på kön är så pass 

etablerad att den ses som könsneutral, då det beskrivs hur “Lagtexten har gjorts könsneutral på 

så sätt att hänvisningar till en person som ‘han’ har ersatts med ‘han eller hon’” (Prop. 

2005/06:6, s. 16). Den statliga uppfattningen av könsneutralitet både förutsätter, konstruerar 

och reproducerar således könsbinära konstruktioner. En åtskillnad görs vidare mellan 

könsspecifik och könsrelaterad förföljelse, där könsspecifik förföljelse avser hur “formerna för 

förföljelse tar sig olika uttryck beroende på om den förföljde är man eller kvinna”, medan 

könsrelaterad förföljelse “avser det förhållandet att skälet till förföljelsen ligger i den förföljdes 
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könstillhörighet”. Ur definitionen av könsspecifik förföljelse kan utläsas att detta enbart kan 

drabba män eller kvinnor, vilket utesluter den som inte faller inom denna binära förståelseram. 

Återigen ses, ur ett queerperspektiv, att den heterosexuella matrisens binära könsuppfattning 

om manligt och kvinnligt befästs. I flera aspekter kan alltså ses hur manligt och kvinnligt görs 

till motsatser och att denna heterosexuella matris bär på förväntningar på hur dessa skiljer sig 

åt. Queerperspektivet och Mattssons (2005) forskning synliggör hur staten konstruerar och 

reproducerar kön genom att genomgående göra dessa tillskrivelser som bygger på könsbinär 

uppfattning i en heterosexuell matris där de förväntas skilja sig. Genom upprepade språkliga 

mönster konstruerar och reproducerar staten på detta sätt möjliga identiteter utifrån det 

biologiska könet som förväntas rymmas inom den heterosexuella matrisen.   

 

Som tidigare nämnt beskriver propositionen en könsmaktsordning som utgår från “mannens 

rätt att utöva makt över kvinnan”, och att “Tradition och maktstrukturer kan få samma 

konsekvenser i fråga om våld och trakasserier som riktas mot homo- och bisexuella personer” 

(Prop. 2005/06:6, s. 28). Som exempel anförs i propositionen att förföljelse drabbar “både män 

och kvinnor, men metoderna för – liksom orsakerna till – förföljelsen kan se olika ut” (Prop. 

2005/06:6, s. 22). Beskrivningen av könsmaktsordningen uttalar en binär könsuppfattning, som 

innehåller ett motsatsförhållande mellan män och kvinnor, där grunderna för förföljelse 

förväntas skilja åt mellan dessa. Beskrivningen av maktstrukturer för sexualitet implicerar även 

en heterosexuell norm, genom att göra homo- och bisexuella personer avvikande. Ur ett 

queerperspektiv kan återigen ses hur kön och sexualitet är sammankopplade i den 

heterosexuella matrisen, där två binära kön identifieras och förväntas åtrå varandra. 

 

Könsspecifik förföljelse exemplifieras med förföljelse riktad mot kvinnor, till exempel i form 

av könsstympning, våldtäkt, tvångssteriliseringar eller aborter utförda under tvång (Prop. 

2005/06:6, ss. 22–23). Könsrelaterad förföljelse beskrivs vidare innebära att orsaken “till att 

förföljelsen riktar sig mot personen i fråga står att finna i hans eller hennes könstillhörighet”, 

vilket vidare kan grunda tillhörighet till viss samhällsgrupp om individen “på grund av sin 

övertygelse vägrar att foga sig i de rådande samhällsnormerna för könsroller”. Som exempel 

anges “kvinnor som tvärtemot vad samhällsnormen kräver vill förbli ogifta eller yrkesarbeta” 

(Prop. 2005/06:6, ss. 25-26). Könsrelaterad förföljelse skulle alltså kunna innefatta 

könsöverskridande identiteter, samtidigt som denna möjlighet fråntas den som inte identifierar 

sig inom den förutsatta och uttalade könsbinära uppfattningen. Genomgående i propositionen 

nämns kvinnor som exempel på förföljelse på grund av kön, och görs till utsatt grupp gentemot 
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en outtalad manlig norm, vilket konstruerar och reproducerar kvinnan som typexempel för 

utsatt kön. Trots att könsöverskridande identiteter visats osynliggöras både i Fall 1, den rättsliga 

diskursens könsbinära uppfattning och i den tidigare forskningen av Berg & Millbank (2013) 

förekommer det inte som exempel på utsatt grupp, eller överhuvudtaget utöver 

begreppsdefinitionen av transpersoner. Osynliggörandet kan förstås utifrån den heterosexuella 

matrisens möjliga könsidentiteter, och hur staten visats konstruera och reproducera dessa 

utifrån en binär könsuppfattning som utgår från det biologiska könet som giltigt kön. 

 

Beskrivningen av könsmaktsordningen blir vidare intressant utifrån Wikströms (2014) 

forskning, som visar hur det i asylbedömningen finns en tendens att den kulturella kontexten 

inte tas i beaktning i förståelsen av hur kön konstrueras, utifrån att en binär könsuppfattning 

mellan man och kvinna ses som naturlig. I propositionen uppmärksammas å ena sidan 

maktstrukturer som kan inverka på uppfattningen av kön och sexualitet, alltså den kulturella 

kontextens inverkan på hur kön konstrueras. Å andra sidan upprätthålls en västerländsk 

heterosexuell matris, som genom sin upprepning görs till och ses som stabil. På detta sätt 

konstruerar och reproducerar staten en heterosexuell norm utifrån en binär könsuppfattning, 

även i strävan att synliggöra maktstrukturer. I denna aspekt ses hur den egna kulturen lämnas 

okommenterad men ändå oundvikligen bär på normer som konstrueras och reproduceras, vilket 

utifrån ett queerperspektiv kan förstås utifrån att den uppfattas naturlig.   

 

4.2.5 Sexualitet som grundläggande men i realiteten begränsad del av identiteten  

Homosexuella har konstaterats utgöra typexemplet för en särskild samhällsgrupp, som görs 

avvikande från en förutsatt heterosexualitet. Tillhörande till denna grupp måste i sin tur göras 

sannolik, vilket Migrationsöverdomstolen anför innefatta en bedömning av trovärdighet (MIG 

2013, s. 6). I Fall 2 tas sökandes berättelse till en början som sanning, men efter närmare 

utredning av bevismaterialet bedöms det inte trovärdigt, varpå sökande inte bedöms ha “gjort 

sannolikt att han är homosexuell” (MIG 2013, s. 21). I Fall 1 bedömer Migrationsdomstolen 

att asylberättelsen innehåller tillförlitlighetsbrister och därför inte kan ligga till grund för 

bedömningen, och att “han kan därför inte anses ha gjort sannolikt att han är homosexuell” 

(MIG 2016, s. 2). Detta kan förstås mot bakgrund av den tidigare forskningen avseende 

trovärdighet, som visar hur trovärdigheten i sökandes berättelser bedöms utifrån huruvida de 

överensstämmer med förväntningar på sexualiteten (Hedlund & Wimark 2018). En person som 

inte uppnår kriterierna för tillhörande av samhällsgruppen anses således inte heller trovärdig i 
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sin sexualitet. I domarna ses alltså hur staten explicit ogiltigförklarar sökandes sexualitet, vilket 

blir uttalade konstruktioner av giltig respektive ogiltig sexualitet. Heteronormativiteten 

kommer här i uttryck genom att heterosexualiteten förutsätts föreligga när andra sexualiteter 

gjorts ogiltiga. När fallet avslutats utifrån en bedömd icke-homosexualitet, förutsätts implicit 

att sökande är heterosexuell och inte i behov av skydd. Heterosexualiteten tillskrivs vidare utan 

bedömning, och kriterier för heterosexualitet beskrivs aldrig. Hur heterosexualiteten förväntas 

tas i uttryck kan enbart utläsas implicit ur hur homosexualiteten bedöms avvika från den. 

Utifrån ett queerperspektiv ses hur staten på detta sätt konstruerar och reproducerar 

heterosexualiteten som den ursprungliga och naturliga sexualiteten, och homosexualitet som 

avvikande.  

 

Heteronormativiteten blir på ovanstående sätt tydlig genom hur homosexualitet förstås utifrån 

en heterosexuell förståelseram, som homosexualiteten förväntas skilja ifrån. Om sökande inte 

lyckas bevisa hur dennes sexualitet skiljer sig ifrån heterosexualiteten, förutsätts 

heterosexualiteten föreligga. Konstruktionen av sexuell läggning kan med andra ord ses 

präglade av sant och falskt eller rätt och fel; ett rätt sätt att vara homosexuell eller ett rätt sätt 

att vara i sin sexualitet. Båda domarna visar hur trovärdighetsbrister i berättelsen medför att 

personens sexualitet ifrågasätts, i vilket det kan urskiljas att det inte endast handlar om en 

persons sexuella läggning utan också denna personens förmåga att tala för sig och argumentera 

för sin sexuella läggning. Detta blir intressant då “sexuell läggning ska betraktas som en 

grundläggande egenskap hos individen som det aldrig kan komma ifråga att kräva att han eller 

hon avstår från” (Prop. 2005/06:6, s. 26). Å ena sidan anses sexualiteten alltså grundläggande 

för identiteten, å andra sidan förväntas den samtidigt urskilja sig och kunna ges konkreta bevis 

för. Detta visar hur den svenska kontexten återspeglar den västerländska förväntan på konkreta 

och statiska bevis för sin sexualitet som Berg och Millbank (2013) finner i sin forskning.  

 

I propositionen anförs vidare att tillhörighet till viss samhällsgrupp vanligtvis omfattar 

“liknande bakgrund, vanor eller social status”, som till exempel “olika samhällsklasser, 

särskilda yrkesgrupper eller medlemmar i fackliga eller andra organisationer” eller “släktskap 

eller funktionshinder” (Prop. 2005/06:6, ss. 11, 25). Sexuell läggning beskrivs i propositionen 

utifrån hänvisning till EU-direktivet som “en väsentlig egenskap eller en gemensam bakgrund 

som inte kan ändras” och “en gemensam egenskap eller övertygelse som är så grundläggande 

för identiteten eller samvetet att de inte får tvingas avsvära sig den” (Prop. 2005/06:6, s. 17). 

Även med hänvisning till UNHCR:s riktlinjer beskrivs sexuell läggning i liknande termer som 
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“ett gemensamt kännetecken”, vilket beskrivs som “ofta medfött, oföränderligt eller på annat 

sätt grundläggande för individens identitet” (Prop. 2005/06:6, s. 24). Återigen ses hur den 

styrande uppfattningen är att sexualitet är något oföränderligt, likt Rehaag (2008) konstaterar i 

sin forskning.  

 

Ovanstående formuleringar som efterfrågar gemensamma kännetecken som bevis för den 

sexuella läggningen kan förklara varför fokus i domarna läggs på sökandes livsstil. Med 

hänvisning till UNHCR:s riktlinjer anför Migrationsöverdomstolen i Fall 2 att det “kan vara 

bra att ställa frågor om sökandes kunskaper om homosexuella kontakter, grupper och aktiviteter 

i hemlandet, som t.ex. mötesplatser för homosexuella”. Utifrån detta bedöms det att 

“okunskapen om förbudet mot homosexuella handlingar i hemlandet ansågs vidare 

anmärkningsvärt” (MIG 2013 ss. 4, 14). Förväntan om ett gemensamt kännetecken kan på så 

sätt ses medföra förväntningar på sökandes livsstil. Sökande i Fall 2 bedöms därför inte 

trovärdig i sin sexualitet, då sexualiteten inte uttrycks så som förväntas. Det blir motsägelsefullt 

att propositionen anger att det inte finns “något krav på sammanhållning eller samröre mellan 

gruppmedlemmarna” (Prop. 2005/06:6, s. 25), samtidigt som detta i Fall 2 tydligt förväntas av 

den sökande. Här syns en motsägelse i diskursen, som å ena sidan repetitivt kategoriserar 

sexuell läggning som grundläggande för identiteten som ingen kan tvingas avvärja, samtidigt 

som den å andra sidan befäster kategoriseringar som - om kriterierna för denna inte uppfylls - 

konstruerar och reproducerar ogiltiga sexualiteter. Ur ett queerperspektiv blir det intressant hur 

sexualitet i både proposition och domar genomgående sägs vara en grundläggande del av 

identiteten, samtidigt som andra sexualiteter än heterosexualiteten kan ogiltigförklaras om en 

inte anses uppnå kriterierna för den. Ur detta perspektiv kan det tolkas att endast 

heterosexualitet anses grundläggande för identiteten, vilket staten konstruerar och reproducerar 

genom att oproblematiserat lämna heterosexualitet som giltig medan andra sexualiteter kan 

göras ogiltiga.  

 

Motsägelsen mellan att sexualiteten sägs vara en grundläggande del av identiteten, samtidigt 

som andra sexualiteter än heterosexualiteten kan ogiltigförklaras utifrån förväntningar om hur 

den tas i uttryck, ses även i bedömningen av sökandes hotbild vid ett eventuellt återvändande. 

I Fall 2 resoneras kring “hur den sökande kommer att manifestera sin tillhörighet till gruppen 

vid ett återvändande” genom huruvida denne “gör sannolikt att han/hon kommer välja att 

offentligt visa sin tillhörighet till samhällsgruppen”, och om omgivningens reaktioner i så fall 
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kommer att uppnå kriterierna för skyddsgrundande behandling (MIG 2013, s. 14). Å ena sidan 

ses alltså sexualiteten som grundläggande för identiteten, samtidigt som den å andra sidan anses 

kunna döljas och endast märkas om personen ifråga väljer att leva på ett sätt som uppfattas som 

avvikande från omgivningen. Här konstruerar och reproducerar staten dels förväntningar på 

hur personen ifråga ska leva utifrån dennes sexualitet, dels förväntningar på omgivningens 

respons på denna livsstil. Detta kan liknas vid det som Spijkerboer (2013) konstaterat i en 

internationell kontext; att det finns ett diskretionskrav som implicerar att homosexualitet, till 

skillnad från heterosexualitet, ses som en avgränsad aspekt av den sökandes liv, trots att detta 

enligt EU-praxis inte får förekomma. Det föreligger alltså en motsägelse i både den 

internationella och nationella diskursen. Sexuell läggning ska “betraktas som en grundläggande 

egenskap hos individen som det aldrig kan komma ifråga att kräva att han eller hon avstår från” 

vilket ska gälla även om sökande “i hemlandet dolt sin sexuella läggning, eller har levt på ett 

sätt som minimerat risken för förföljelse” (MIG 2013, s. 11), samtidigt som sexualiteten görs 

ogiltig när sökande inte levt eller avser leva så som förväntas av denne. Detta blir tydligt utifrån 

tidigare konstaterande om att det inte är hotbilden som inte bedöms sannolik, utan sexualiteten. 

 

4.2.6 Homosexualitet som dikotomi till heterosexualitet 

Risken som Akin (2017) flaggar för; att en viss typ av livsstil som återkommande förekommer 

i praxis görs till normen för hur sökande bör bete sig för att få asyl, blir i Fall 2 tydlig när 

sökandes sexualitet görs ogiltig för att den inte passar in i rådande normer. 

Migrationsöverdomstolen anför att sökande “lämnat olika uppgifter om sin familjesituation” 

(MIG 2013, s. 21), där vikt läggs vid sökandes formulering “fru” till dennes barns mamma 

samt vid att de är gifta. Det faktum ”att sökande är gift, skild eller har barn” anförs inte vara 

detsamma som att sökande inte är homosexuell, men att det “kan vara lämpligt att ställa några 

frågor angående orsaker till giftermålet” och att det bör godtas “om sökande kan ge en rimlig 

förklaring till giftermålet och/eller sina barn” (MIG 2013, s. 13). Formuleringen rimlig 

förklaring väcker frågan om vad det anses vara.  I Fall 1 anförs att den sökande “inte anses ha 

gjort sannolikt att han är homosexuell, att han blivit påkommen i sitt hemland eller att han 

tillskrivits en sådan läggning i sitt hemland” (MIG 2016, s. 2). Citatet implicerar att en sökande 

för att få skydd måste ha levt på ett visst sätt som frammanat samhällets förföljelse, blivit hotad 

för den, för att sedan bli skyddad. I Fall 2 är sökande gift med en kvinna, vilket inte är förenligt 

med förväntan om vad som förknippas med en homosexuell livsstil. Genom att göra denna 

livsstil ogiltig för gruppen homosexuella, konstruerar och reproducerar staten uppfattningen 
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om denna livsstil som förknippad med heterosexualitet. Följaktligen görs sökandes 

homosexualitet ogiltig utifrån att livsstilen ses som uttryck för heterosexualitet.  

 

Ovanstående förväntningar kan utifrån ett queerperspektiv förstås som att homosexualitet 

genomgående görs till dikotomi till heterosexualitet, som medför att heterosexualitet och 

homosexualitet görs till uttömmande motsatspar som förväntas skilja åt. Homosexualitet 

förväntas således uttryckas avvikande från heterosexualitet, och förstås utifrån en heterosexuell 

förståelseram där homosexualitet definieras och ges handlingsutrymme som subjektsposition 

utifrån heterosexualiteten. Denna subjektsposition befästes genom repetitiva formuleringar om 

sexualitet som bygger på den heterosexuella matrisens förväntningar om attraktion mellan 

könsbinära motsatser som utgångspunkt, vilken i den kulturella kontexten är så pass given att 

den förutsätts. När sökandes livsstil i Fall 2 inte ryms inom uppfattningen homosexualitet 

utifrån den heterosexuella förståelseramen, tillskrivs denne istället en heterosexuell läggning 

eftersom detta är den identitet som diskursen gör möjlig. Staten konstruerar och reproducerar 

på detta sätt en giltig homosexualitet som heterosexualitetens dikotomi, och på så sätt blir även 

homosexualitet oföränderlig. Genom en tudelad förståelseram som bygger på hetero- och 

homosexualitet som dikotomier, konstruerar och reproducerar således diskursen hetero- och 

homosexualitet som möjliga sexualiteter. Andra sexualiteter - inklusive homosexualitet som 

inte uttrycks eller upplevs inom denna förståelseram – görs således ogiltiga. Detta återspeglar 

tidigare forskning som visar att sexualiteter som skiljer sig från den dominerande uppfattningen 

om sexualitet som oföränderlig ses på med misstänksamhet (Rehaag 2008). Homosexualiteten 

som heterosexualitetens dikotomi blir vidare intressant då homosexualitet utifrån ett 

queerperspektiv förstås utmana heterosexualiteten som ursprungssexualitet. Samtidigt kan 

homosexualiteten, genom att göras till heterosexualitetens dikotomi, här ses synliggöra, 

definiera och upprätthålla den annars förgivettagna heterosexualiteten.  

 

4.2.7 Den skamfyllda avvikande sexualiteten  

Förväntningar på hur sexualiteten upplevs och uttrycks finns även vad gäller relationer och 

känslor. I Fall 2 blir tydligt hur sökande inte argumenterar för sin sexualitet såsom förväntas. 

Sökandes egna anföranden berör här dennes utsatthet i hemlandet, såsom “repressalier från den 

mycket gayfientliga regeringen” (MIG 2013, ss. 5–6), medan Migrationsdomstolens 

anföranden lägger fokus på bevisning för sökandes relationer och hur dessa kan styrka dennes 

sexualitet. Vid kompletterande tillfälle har sökande fått uppge uppgifter om när “han först 
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hörde talas om homosexualitet”, när denne hade “sina första homosexuella partners” samt 

redogöra för sitt förhållande med sina barns mor som han varit gift med (MIG 2013, ss. 8-9). 

Här ses hur sökande själv försöker påvisa sin hotbild men enbart ges utrymme att bevisa sin 

sexualitet. De resonemang som förs om relationer återspeglar den tidigare forskningen av 

Hedlund och Wimark (2018), som visar hur stort fokus vid bedömning av sexuell läggning 

läggs vid relationer och att trovärdigheten bedöms utifrån en förväntan om hur dessa ser ut. 

Resonemangen kan även förstås mot bakgrund av den tidigare forskningen av Berg och 

Millbank (2009), som visar hur det finns en förväntan om en västerländsk bild av att komma 

ut med sin sexualitet samt om att utförligt kunna beskriva sin sexualitet. Förväntan om att en 

som icke-heterosexuell ska komma ut med sin sexualitet synliggör, utifrån ett queerperspektiv, 

tydligt att heteronormativiteten är djupt rotad och förutsatt i kulturen.  

 

I Fall 2 anför Migrationsöverdomstolen att bedömning av “sökandes sexuella bakgrund är i 

huvudsak fråga om trovärdighet”, och att detta kan göras genom att “undersöka sökandes 

personliga uppfattning, känslor, upplevelse av olikhet, stigma och skam” (MIG 2013, s. 13). 

Påståendet hänvisar inte bara till att undersöka sökandes känslor kring sin sexualitet, utan 

indikerar även vilka känslor detta bör vara. I Fall 1 anför Migrationsdomstolen att sökande “har 

berättat om sin sexuella läggning” genom att berätta om “känslor av olikhet och utanförskap 

han upplevde som barn samt den inre konflikt som uppstod då han insåg att han kände sig 

attraherad av män” (MIG 2016, s. 2). Även i propositionen betonas att “den egna sexuella 

läggningen kan vara förknippad med starka skuldkänslor”, och att “människor med homo- eller 

bisexuell läggning oftast [är] en mycket utsatt grupp” (Prop. 2005/06:6, s. 29). Dels ses här hur 

bi- och homosexualitet görs till avvikande genom att “den egna sexuella läggningen” ställs mot 

en outtalad förutsatt heterosexualitet, dels ses hur dessa grupper tillskrivs och förknippas med 

vissa förväntade känslor. Utifrån begreppet performativitet kan ses hur dessa grupper tillskrivs 

känslor genom repetitiva handlingar. På detta sätt ses hur staten konstruerar och reproducerar 

en uppfattning av att bi- och homosexualitet upplevs som avvikande och skamfylld.    

 

I Fall 2 ses hur ovanstående förväntningar inte överensstämmer med sökandes egen upplevelse. 

Den sökande passar här inte in i den givna subjektspositionen, som förväntas innebära en 

begränsning i dennes livsutrymme. Det anförs att den sökande “inte i nämnvärd utsträckning 

kunnat svara på allmänna frågor om sin sexuella läggning och hur denna har påverkat hans liv” 

och inte heller uppgett känslor av skuld och skam utan anses ha “lämnat påfallande vaga 

uppgifter om sin personliga uppfattning om och sina känslor relaterade till sin sexuella 
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läggning” (MIG 2013, s. 19). Homosexualiteten görs här ogiltig då den inte medfört skam- 

och/eller skuldkänslor. Sökande kan ses utmana sin givna subjektsposition genom att “istället 

i huvudsak redogjort för de övergrepp som han har blivit utsatt för på grund av att han är 

homosexuell”. Det finns här en motsägelse i diskursen, då sexuell läggning anses vara “en 

grundläggande egenskap hos individen” (Prop. 2005/06:6, s. 26) samtidigt som det blir en 

konflikt när sökande framställer sin sexualitet som något självklart föreliggande snarare än 

något särskiljande.  

 

När den givna subjektspositionen utmanas på ovanstående vis synliggörs ramarna som staten 

konstruerar och reproducerar för giltig och ogiltig sexualitet i diskursen. Att sökande utmanar 

normerna blir intressant gentemot Akins (2017) forskning, som visar hur sökande anpassar sina 

asylberättelser efter rådande normer, samt gentemot hur diskursen i vår studie visats vara 

styrande för fokus i bedömningarna. Staten kan i många aspekter ses styra diskursen, samtidigt 

som diskursen styr bedömningarna och enskilda beslutsfattare – och därmed också staten. 

Individen utmanar dessa diskurser när de inte ryms inom dem, samtidigt som staten har den 

slutgiltiga normgivningsmakten genom att ha makten att giltigförklara respektive 

ogiltigförklara sökandes berättelser och upplevelser samt kön och sexualitet.  
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5 Diskussion 

Syftet med vår studie har varit att genom en diskursanalys av Migrationsverkets vägledande 

domar och lagstiftning förstå hur kön och sexualitet konstrueras av staten. I detta avslutande 

avsnitt presenteras studiens huvudsakliga resultat, genom att göra en återkoppling till studiens 

frågeställningar om vilka konstruktioner av kön och sexualitet som kan utläsas samt vilka 

diskurser av kön och sexualitet som kan förstås som styrande i lagstiftning och domar. Därefter 

diskuteras resultatets betydelse, relation till tidigare forskning och nya frågor som väckts 

utifrån det. Utifrån detta diskuteras slutligen förslag på vidare forskning.   

 

5.1 Sammanställning och diskussion av studiens resultat  

Konstruktioner av sexualitet har visats kategoriseras i termer av homo-, bi- och heterosexuell 

läggning med hänvisning till vedertagen terminologi inom svensk lagstiftning. Det finns här en 

motsägelse i diskursen som å ena sidan vidkänner att den asylsökande inte alltid är bekant med 

HBTQI-terminologin, samtidigt som den å andra sidan konstruerar och reproducerar 

västerländska beteckningar för sexualitet som giltiga kategorier för sexuell läggning.  

Följaktligen konstruerar och reproducerar staten andra sexualiteter som ogiltiga utifrån en 

uppfattning om enhetliga och stabila kategoriseringar av sexualitet. Inom dessa benämningar 

konstrueras och reproduceras i sin tur bi- och homosexualitet som utsatta grupper, utifrån en 

heterosexuell norm som varken uttalas eller problematiseras. Queerperspektivet förstår detta 

som att heterosexualiteten i den kulturella kontexten förutsätts vara den ursprungliga 

sexualiteten som därmed blir underförstådd och osynlig. Den heterosexuella normen blir den 

förståelseram som andra sexualiteter förväntas avvika från och således definieras utifrån. 

Följaktligen blir heterosexualiteten utgångspunkt i asylbedömningen, medan andra sexualiteter 

blir en fråga om bevisning och kan göras ogiltiga om förväntningarna om hur denne bör avvika 

från heterosexualiteten inte uppfylls. När sexualiteten inte uppfattas i enighet med dessa 

förväntningar, tillskrivs sökande per automatik en heterosexuell läggning eftersom det är den 

identitet som diskursen gör möjlig. Det finns här en motsägelse i diskursen där sexuell läggning 

betraktas som en grundläggande egenskap samtidigt som andra sexualiteter än heterosexualitet 

kan ogiltigförklaras och avsägas. I praktiken konstruerar och reproducerar staten sålunda 

heterosexualiteten som grundläggande för identiteten, medan andra sexualiteter görs till en 

begränsad del av identiteten.  
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Återkommande ord som beskriver sexualitet är medfödd, oföränderlig och gemensamt 

kännetecken, vilket konstruerar och reproducerar den styrande uppfattningen om sexualitet är 

som något statiskt. Utifrån denna uppfattning konstrueras och reproduceras ett dikotomt 

motsatsförhållande mellan heterosexualiteten som norm för sexualitet och homosexualitet som 

norm för avvikande sexualitet. Genom att staten konstruerar och reproducerar en bild av giltig 

och ogiltig sexualitet utifrån dess beständighet, ogiltigförklaras mer flytande sexualiteter, 

såsom bisexualitet och sexualiteter som inte ryms inom diskursens terminologi, och 

homosexualiteten förväntas vara heterosexualitetens uttömmande motsats. Utifrån den tidigare 

forskningen av Akin (2017) som visat hur asylsökandes strategier för att få asyl anpassas efter 

rådande asylrättsliga normer blir detta problematiskt för asylsökande. Diskursen utesluter inte 

enbart sexualitet som inte passar in i diskursens terminologi utan konstruerar och reproducerar 

även giltiga respektive ogiltiga sätt att vara i sin sexualitet även inom de av terminologin givna 

kategorierna för sexualitet. Utifrån anförd sexualitet finns förväntningar om gemensamma och 

likartade känslor, livsstil och relationer. Det finns till exempel en förväntan om att bi- och 

homosexualitet upplevs skamfylld, vilken staten konstruerar och reproducerar genom en 

förväntan om att sökande redogör för sina känslor kring sin sexualitet på ett sätt som ger uttryck 

för avvikelse och skam.  

 

Den heterosexuella normen som styrande i diskursen konstruerar och reproducerar en binär 

könsuppfattning bestående av man och kvinna som motsatspar med ett förutsatt begär mellan 

dessa.  På detta sätt blir kön och sexualitet sammanlänkade genom den heterosexuella matrisen, 

vilken konstrueras och reproduceras i diskursen. Likt sexualitet hänvisas begrepps-

användningen av kön till vedertagen terminologi, vilket påvisar lagstiftningens normgivande 

funktion för diskursen. Staten konstruerar och reproducerar därigenom uppfattningen av stabila 

kategoriseringar av både kön och sexualitet, vilket konstruerar och reproducerar diskursens 

binära könsuppfattning som naturlig. Den heterosexuella matrisen som staten konstruerar och 

reproducerar erbjuder två identifierbara kön, där könsöverskridande identiteter förbises och 

görs ogiltiga. Rekvisitet för förföljelse på grund av kön utesluter uttryckligen 

könsöverskridande identiteter genom att uttala en könsbinär norm som avser kvinnor och män, 

där kvinnor konstrueras och reproduceras som typexempel på utsatt grupp gentemot en outtalad 

manlig norm. Detta exkluderande språkbruk och det faktum att enbart kvinnan görs till 

typexemplet för utsatt kön kan ses som ett dubbelt osynliggörande av transpersoner.   
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De svenska styrande diskurserna som studien påvisar återspeglar den tidigare internationella 

forskningens om att västerländska normer om kön och sexualitet präglar asylbedömningen 

(Berg & Millbank 2009; Akin 2017; Rehaag 2008; Spijkerboer 2013; Berg & Millbank 2013). 

Genomgående syns hur lagstiftning och domar hänvisar till internationella riktlinjer, samt hur 

en enig tillämpning av flyktingbestämmelsen betonas som viktig. Den västerländska diskursen 

bör således förstås som en kontext vilken den svenska asylrättsliga diskursen reproducerar samt 

är en del av att konstruera. Den tidigare nationella forskningen har vidare visat på hur statens 

och dess institutioner konstruerar och reproducerar kön och sexualitet, utifrån förväntningar på 

könsroller och sexualiteters uttryck (Mattsson 2005; Wikström 2014; Hedlund & Wimark 

2018). Vår studie påvisar hur kön och sexualitet i denna process är oskiljbara och 

sammanlänkade, och att staten konstruerar och reproducerar kön och sexualitet genom 

repetitiva språkliga mönster som uppfattas som naturliga och stabila och därmed giltiga. Våra 

resultat visar således hur den rättsliga och samhälleliga diskursen är sammanlänkade och 

konstruerar och reproducerar varandra. Slutligen ses att den internationella forskningen och 

nationella rapportering som gjorts (Wolf-Watz, Törner & Borg 2010) som påvisar att enskilda 

beslutsfattares förväntningar styr bedömningar, synliggör vår studie hur dessa antaganden inte 

är godtyckliga utan snarare bör förstås som influerade av diskursen. Diskursen är på så sätt 

styrande i asylbedömningarna, men kan även ses påverka de uppfattningar av kön och 

sexualitet som vi formar våra liv utifrån.   

 

Genom de gånger sökande inte ryms inom det förväntade könet eller sexualiteten synliggörs 

de ovan beskrivna ramarna som staten konstruerar och reproducerar för giltig respektive ogiltig 

sexualitet. Kön och sexualitet konstrueras och reproduceras således i samspel mellan staten och 

individen, samtidigt som statens roll här blir styrande genom att denne definierar giltigt 

respektive ogiltigt kön och sexualitet. I synliggörandet av styrande konstruktioner i diskursen 

ses hur även studiens teoretiska utgångspunkt definierar queer utifrån den heterosexuella 

normen, likt homosexualitet görs i diskursen, vilket kan ses både kräva och upprätthålla den. I 

denna aspekt visas hur även kritiska analyser styrs av rådande diskurser, och oundvikligen 

också upprätthåller den – på detta sätt konstruerar och reproducerar även vår studie kön och 

sexualitet. Vår inställning är dock att denna typ av synliggörande är nödvändig för att 

medvetandegöra rådande normer, eftersom de återspeglar och återspeglas i vårt samhälle. 

Inledningsvis presenterades en lista över HBTQI-fientlig behandling i sin tydligaste form som 

tvingar människor på flykt. Det exkluderande språkbruket i den svenska diskursen som påvisas 

i denna studie visar att listan inte slutar vid den svenska gränsen.   
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5.2 Förslag på vidare forskning 

Queerperspektivet och den heterosexuella matrisen som teoretisk utgångspunkt har varit högst 

behjälpliga i vår analys, men har också sina begränsningar. Under arbetets gång har vi till 

exempel funnit teman i diskursen som rört sig utanför vår studies syfte och frågeställningar, 

varpå de inte behandlats i studiens resultat och analys. För framtiden blir således forskning om 

de frågor som dessa teman väcker intressant. Ett sådant tema är könsmaktsordning, där vår 

studie visat på inslag av en patriarkal könsmaktsordning som utgår från en könsbinär 

uppfattning, där män och kvinnor görs till dikotomier och kvinnan görs till utsatt grupp 

gentemot en outtalad manlig norm. Vidare studier som synliggör och problematiserar 

maktstrukturer mellan de könskonstruktioner vi funnit hade varit ett intressant sätt att gå vidare 

med vår forskning.   

 

Ett annat närvarande tema i diskursen är, som vi nämner i våra avgränsningar, det västerländska 

gentemot den andre, genom mötet mellan staten och den asylsökande, och den maktrelation 

detta förhållande innebär. Detta blir särskilt intressant i Fall 2, där sökande även begått brott. 

Ett intersektionellt perspektiv, som uppmärksammar hur maktrelationer, såsom köns-, 

sexualitets-, klass- och etnicitetsstrukturer, skapas i samspel med varandra (Mattsson 2015, s. 

11), hade här varit intressant då sökande tillskrivs flera roller, bland andra; asylsökande, man, 

homosexuell och kriminell. En intersektionell analys som undersöker hur olika positioner 

påverkar bedömningen är således ytterligare ett möjlig fortsatt forskningsproblem som vår 

studie öppnar upp för.  

 

Slutligen är ett centralt tema i vårt material hur Migrationsverket och domstolen skapar 

trovärdighet respektive tvivel genom sin språkanvändning, genom formuleringar som ”bär inte 

sannolikhetens prägel och framstår som efterhandskonstruktioner” (MIG 2013, s. 7). Frågan 

väcktes i Fall 2, där det kan urskiljas en dömd till motsatsen bevisats-mentalitet, vilket både 

blir intressant utifrån hur språkbruk skapar trovärdighet respektive tvivel samt utifrån hur 

sökandes olika positioner påverkar diskursen och bedömningen. Vi har även funnit tendenser i 

domarna som visar att första antydan på bristfällig tillförlitlighet på något område direkt 

påverkar den ansedda tillförlitligheten i personens sexualitet, vilket väcker frågor om hur detta 

även gäller andra områden och hur detta samspel sker mellan olika instanser. Vi välkomnar 

studier som tar ett helhetsperspektiv som belyser hur flera positioner påverkar sökandes 

trovärdighet och vilka konstruktioner som skapas inom dessa teman.     
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Avslutningsvis har vår studie även inneburit vissa begränsningar vad gäller att den enbart berör 

textanalys, vilket innebär att vi inte har studerat praktiken i en direkt mening genom att till 

exempel observera asylprocessen och de diskurser som till exempel utredningssamtal och 

kollegiala samtal bär. Vi menar dock att texterna är centrala bärare av asylrättsliga och 

samhälleliga normer, vilket också konstaterats i vårt resultat genom att lagstiftningens och 

domarnas normer och begreppsanvändning blir vägledande för nya lagändringar samt 

återspeglar och återspeglas i bedömningar. På så sätt kan varken dokumenten eller de diskurser 

de uttrycker ses existera i en avgränsad kontext, utan ses både konstruera och reproducera 

samhälleliga diskurser. Då våra resultat visar på diskursens beroende av och omöjliga 

särskiljande från sin kontext välkomnar vi studier som vidare synliggör hur diskursen bärs, 

konstrueras och reproduceras i andra kontexter, såsom i handläggningsprocesser och samtal. 
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 Bilaga 1 

Lässchema  

 

Följande analysfrågor är inspirerade av Boréus (2015b, ss. 186-188).   

 

1. Vilka namn/benämning ges för individen respektive gruppen som denna tillskrivs? 

2. Vad påstås om individen respektive gruppen som denna tillskrivs?  

3. Vad underförstås om individen respektive gruppen som denna tillskrivs? 

4. Hur beskrivs individen respektive gruppen som denna tillskrivs? 

5. Vilka egenskaper tillskrivs individen respektive gruppen som denna tillskrivs? 

6. Enligt vilka kriterier anses en individ tillhöra en specifik kategori?  

7. Vilka handlingar förknippas individen respektive gruppen som denna tillskrivs med?  

8. Hur beskrivs personen respektive gruppen som denna tillskrivs i relation till andra 

grupper/sin omgivning?  

9. Vad argumenteras för respektive emot? Vilka argument används? 

10. Vilka övertalningstekniker förekommer? 

11. Vad tas som sant/giltigt respektive osant/ogiltigt?  

12.  Vilka antaganden ligger till grund för framställningen? Vad påstås? Vad underförstås? 


