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Abstract: 
 

This paper examines the difficulties that can meet an LGBT-refugee in the process of 

applying for asylum in Sweden. The study is based on interviews with activists and a former 

refugee and the result is discussed from a queer and intersectional perspective. While previous 

studies have dealt mostly with official documents and laws, this one is aiming at creating an 

understanding of norms and problems both related to the law and the personal meeting with 

staff from the Swedish migration board. Some of the topics discussed are trustworthiness and 

proof, the concept of the political refugee and the consequences of a limited space to be and 

act within.  
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1.0 Inledning  
 

   Sedan 2005 finns ett tillägg i den svenska lagen som innebär att individer som i sina 

hemländer förföljs p.g.a. sexuell läggning eller kön har rätt att i Sverige söka s.k. asyl, vilket i 

de flesta fall innebär ansökan om permanent uppehållstillstånd. Tidigare har sådan asyl kunnat 

beviljas utifrån andra kriterier eller förföljelsegrunder men tillägget innebär ett erkännande av 

just sexuell läggning eller könsrelaterade aspekter som en grund för skyddsbehov. Trots detta 

har under senare år flera artiklar publicerats, både i större tidningar och inom forum för olika 

organisationer, som indikerar på att en ansökan om asyl p.g.a. sexuell läggning innebär 

särskilda svårigheter. 

   Ett exempel på detta återfinns i en artikel publicerad i DN den 17:e augusti 2009 där 

situationen beskrivs för en 29-årig homosexuell man från Irak som då satt i förvar i Sverige i 

väntan på utvisning. Mannen hade sökt asyl i Sverige efter att säkerhetspolis i hemlandet 

upptäckt att han hade en relation med en annan man. Deras familjer hade informerats varpå 

pojkvännen hade försvunnit och mannen upplevt sig stå under hot för sitt liv. I Sverige hade 

mannen dock väntat en bit in i Migrationsverkets utredning av hans fall innan han berättade 

om sin sexuella läggning vilket fick Migrationsverket att tro att han inte talade sanning och 

därför togs beslut om utvisning. Detta trots att rapporter från Amnesty International, UD och 

FN visat på att LHBT-personer i Irak utsätts för riktat våld. 

(http://www.dn.se/nyheter/sverige/ung-homosexuell-irakier-ska-utvisas-1.932721) 

    

1.1 Problemformulering och syfte 

 

   Då jag började läsa in mig på ämnet väcktes frågor kring vilka problem och hinder en 

LHBT-person (lesbisk, homosexuell, bisexuell och/eller transperson) som söker asyl i Sverige 

kan stöta på.  Vid en sökning efter akademiska arbeten på ämnet blir resultaten få. I de 

uppsatser och artiklar som kommer upp har de flesta tittat på offentliga dokument av olika 

slag, t.ex. lagtexter och förarbeten. Dessa innehåller dock inte en förankring av analyserna i 

subjektiva upplevelser och erfarenheter. Jag tror emellertid att en diskussion av svårigheterna 

som förankrar sig i just sådana berättelser erbjuder en fördjupad förståelse av dem och insikt i 

hur också normer och relationer präglade av makt som inte står inskrivna i svensk lag 

påverkar upplevelsen av att söka asyl i Sverige. 



   4

   Ett syfte med denna uppsats är därför att belysa LHBT-flyktingars situation just genom att 

dokumentera subjektiva berättelser och tankar från flyktingar och personer som jobbar med 

och för dem. Ett andra syfte är att undersöka hur de problem som uppstår i processen kan 

förstås utifrån perspektiv som ställer sig kritiska till normer och makt. Att verka för att teorier 

kan användas och tillämpas är något jag tycker är intressant och viktigt. 

   De frågor jag genom denna uppsats ställer är alltså: Vilka svårigheter i processen att söka 

asyl definierar asylsökande LHBT-personer och människor som jobbar för och med 

asylsökande LHBT-personer? På vilket sätt kan dessa svårigheter ses i relation till teorier som 

ställer sig kritiska till normer och makt?  

 

2.0 Bakgrund - asylprocessen 
    

   Detta kapitel syftar till att ge en bakgrund och förståelse för asylprocessen och dess 

förfarande. Det första avsnittet innehåller mer allmän bakgrund till asyl- och 

flyktingbegreppet medan det andra beskriver den process som asylsökande i Sverige 

genomgår. 

 

2.1 Mänskliga rättigheter och svensk lag 

 

   Vid FN:s bildande definierades respekt för och upprätthållande av individers lika värde och 

grundläggande rättigheter som ett huvudmål. I enlighet med FN:s flyktingkonvention och 

FN:s barnkonvention har Sverige förbundit sig till att verka för att de mänskliga rättigheterna 

efterföljs genom att ta emot flyktingar som tvingats lämna sitt hemland av fruktan för 

förföljelse. 

   Många av de flyktingar som kommer till Sverige avvisas dock i enlighet med 

Dublinförordningen och skickas till ett annat land inom EU där de har vistats innan 

ankomsten till Sverige. De flyktingar som inte avvisas p.g.a. detta eller för att de bedöms som 

uppenbarligen utan skyddsbehov får sina fall prövade i Sverige. (Gunner och Namli (red), 

2005) I Utlänningslagens (2005:716) 4 kap 1 § står: 

 

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 
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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. 

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

utlänningen riskerar att utsättas för förföljelse eller om dessa inte kan antas erbjuda 

trygghet mot förföljelse från enskilda. 

   Som flykting ska även anses en utlänning som är statslös och som 

   – av samma skäl som anges i första stycket befinner sig utanför det land där han eller 

hon tidigare har haft sin vanliga vistelseort, och 

   – inte kan, eller på grund av sin fruktan inte vill, återvända dit. 

 

   För att definieras som flykting krävs alltså av individen att hon uppfyller flera krav, och 

dessa kan naturligtvis också tolkas olika. De asylsökande som inte faller inom den lagmässiga 

definitionen för flykting kan beviljas uppehållstillstånd under kategorin ”skyddsbehövande i 

övrigt”. 

 

2.2 Att söka asyl i Sverige 

 

   Den beskrivning av asylprocessen som presenteras i detta avsnitt grundar sig på Goda råd 

till dig som söker asyl i Sverige (2007), en skrift utgiven av FARR (Flyktinggruppernas och 

asylkomittéernas riksråd), en ideell organisation vars främsta uppgift är att ge råd och stöd till 

asylsökande.  

  Ansökan om asyl lämnas efter ankomst till Sverige till Migrationsverket, den myndighet som 

beslutar om vilka som ska få uppehållstillstånd. Efter detta sker en första intervju då den 

sökande tillfrågas om sin bakgrund och varför hon söker asyl. Hon blir också ombedd att 

lämna pass eller id-handlingar och blir erbjuden en hälsokontroll, boende och dagersättning. 

Sedan tar Migrationsverket ställning till huruvida ärendet ska prövas i Sverige, och om så är 

fallet har den sökande rätt till ett juridiskt biträde som hjälper till med asylansökan och 

företräder den sökande inför Migrationsverket. Hon kan också välja att själv utse ett ombud 

som talar för henne och driver hennes sak. 

  Tillsammans med biträde och tolk går den sökande igenom sina asylskäl och biträdet skriver 

ner dessa och skickar dem till Migrationsverket tillsammans med andra handlingar som 

styrker historien. Biträdet bör sedan begära en muntlig genomgång under vilken den 

asylsökande träffar handläggare vid Migrationsverket, hon har också då rätt till tolk. 
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   Om den asylsökande får avslag på sin ansökan hos Migrationsverket kan hon överklaga 

beslutet till Migrationsdomstolen, och vid ett avslag där kan hon överklaga till 

Migrationsöverdomstolen. Det är väldigt få fall som tas upp i Migrationsöverdomstolen och 

vid ett avslag där vinner utvisningsbeslutet laga kraft. Migrationsverket anordnar för resa och 

om den sökande inte frivilligt lämnar landet kan ärendet överlämnas till polisen och blir då ett 

polisiärt ärende, Migrationsverket har inte längre med det att göra. Den sökande kan efter 

beslut om utvisning eller under ärendets gång sättas i förvar på Migrationsverkets låsta 

enheter om hon exempelvis inte samarbetar under utredningen eller uppfattas som benägen att 

hålla sig undan. 

  Skulle det uppstå nya omständigheter och skäl som inte har prövats innan beslut om 

utvisning så kan den sökande åberopa verkställighetshinder, vilket innebär att hon lyfter fram 

de nya skälen och förklarar varför de gör att utvisningen inte kan verkställas.  

 

3.0 Tidigare forskning 
 

   Som tidigare indikerats är alltså den akademiska produktionen kring LHBT-personer som 

asylsökande begränsad. Vad gäller förhållandena i Sverige kan jag enbart hitta ett par 

uppsatser på C- och D-nivå som direkt behandlar ämnet. Bland dessa kan nämnas en uppsats 

på D-nivå i statsvetenskap av Renée Andersson (2008) som tittar på hur lesbiska flyktingar 

behandlas och omtalas i officiella dokument. I sin studie drar hon slutsatsen att det råder 

förvirring kring hur förföljelse och övergrepp gentemot lesbiska kvinnor ska kategoriseras och 

hon menar att ofta ses skälen för asyl som könsrelaterade och inte relaterade till den sökandes 

sexualitet varmed den lesbiska kvinnans sexualitet osynliggörs.  

    I en artikel om sexuell läggning och flyktingstatus i Australien (med jämförande material 

från USA, Storbritannien, Nya Zeeland och Canada) påpekar Kristen L. Walker (2000) att 

definitionen av vad som räknas som förföljelse och allvarligt kränkande av rättigheter och 

mänsklig värdighet inte alltid är helt enkel att genomföra. Hon menar att det ofta ligger stort 

fokus på enskilda händelser som i sig inte ses som tillräckligt allvarliga för att asyl ska 

beviljas och att definitionerna av vad det innebär att vara lesbisk, homosexuell och bisexuell 

är för snäva. Lösningen på dessa problem ser hon i en inställning till sexualitet som något mer 

flytande liksom i ett fokusskifte över till den förföljelse eller de kränkningar individen faktiskt 

utsätts för. Dessa måste dock sättas i ett större sammanhang av övergrepp och inte övervägas 

var och en för sig.  
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   Också Sean Rehaag (2008) lyfter fram liknande problem och aspekter i en artikel om 

bisexuella asylsökande i Canada. Han menar att synen på sexualitet som något grundläggande 

och oföränderligt hos individen medför att bisexuella inte tas på allvar eller förstås. Liksom 

Walker argumenterar han för att fokus ska ligga på de kränkningar individen utsätts för p.g.a. 

genusuttryck och icke-heterosexuella relationer, och inte på huruvida individens sexuella 

läggning är ”äkta”. Denna föreställning om sexuell läggning som något grundläggande och 

oföränderligt hos individen kan ses som exkluderande och begränsande såtillvida att den 

skulle spegla främst den västerländska inställningen. (Manalansan, 2006) 

   Då forskningsfältet kring LHBT-flyktingar är ganska nytt och begränsat skulle jag vilja 

presentera något från den forskning som bedrivs från feministiskt och genusvetenskapligt håll 

avseende kvinnliga asylsökandes situation. T.ex. har Maria Bexelius (2001) skrivit en 

avhandling som ur ett genusperspektiv granskar den svenska asylpolitiken. Hon har dock 

fokuserat på heterosexuella kvinnliga asylsökande varmed lesbiska och bisexuella inte 

inkluderas. Hon konstaterar att frihet från förföljelse är starkt beroende av kön genom att 

påvisa hur kvinnors skäl inte på något självklart sätt hör hemma inom någon kategori som 

innebär beviljande av asyl.  

   Lagar och konventioner kring asyl och mänskliga rättigheter har blivit föremål för en hel del 

kritik från feministiskt håll då det hävdas att de baseras på manliga modeller. Detta är något 

som Jane Freedman (2008) tar upp i en artikel kring kvinnliga asylsökandes rättigheter inom 

Europa. Vidare menar hon att kvinnors och mäns olika förutsättningar, vad gäller frihet inför 

lagen, ekonomiska tillgångar, självständighet osv., i många fall inverkar på deras möjligheter 

att ta sig till Europa och söka asyl. De skäl som kvinnor oftare framför ignoreras eller 

osynliggörs dessutom ofta, delvis därför att de förväntas bli hanterade på hemmaplan. 

Freedman beskriver en tendens att hänvisa kvinnors skäl till det privata och familjen, emedan 

de skäl män oftare framför ses som en del av det offentliga och politiska. Detta delvis 

eftersom kvinnor på många platser inte har möjlighet att vara offentligt och politiskt aktiva på 

samma sätt som män, och att deras politiska aktiviteter därav ser annorlunda ut.  

 

3.1 Kommentarer 

 

   Den forskning och de akademiska initiativ som har beskrivits i detta avsnitt utgör ett urval 

av texter som visar på några av de huvudproblem som tidigare studier intresserat sig för. 

Dessa består bland annat i kritik av definitioner och kategoriseringar samt problematisering 

kring tolkningar och tillämpningar av lagtexter. De bygger inte på subjektiva berättelser och 
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är dessutom begränsade, inte bara för att de är få, utan också för att de är skapade i en 

Europeisk, Nordamerikansk eller Australiensisk kontext och därmed inte innehåller 

perspektiv kommande från andra håll. En anledning till detta kan vara att de sökvägar jag 

känner till främst leder till material producerat i dessa delar av världen. Det ska också sägas 

att vad gäller transpersoners situation har jag i princip inte hittat några texter.  

 

4.0 Teori 
 

   Frågan i denna uppsats rör upplevelsen av att som LHBT-person söka asyl i Sverige, och de 

svårigheter som då kan uppkomma. Jag har valt att utgå från ett intersektionellt och 

queerteoretiskt perspektiv i en diskussion om dessa svårigheter bland annat därför att jag tror 

att de har potential att problematisera normer kring sexualitet och genus samt ge möjlighet till 

en kritisk hållning gentemot nationella gränser och deras konsekvenser för människor. 

 

4.1 Queerteori  

 

   Queer som begrepp kan stå för många olika saker, för en del innebär det en 

identitetsposition och ett politiskt ställningstagande, för andra är det en teori och ett 

akademiskt verktyg. Sammanfattningsvis skulle det dock kunna ses som ett begrepp som 

omfattar olika perspektiv vilka ställer sig kritiska till normer kring sexualitet, kön och genus.  

   Den mer teoretiska formen av queer bygger på tankar från poststrukturalismen och en viktig 

inspiration är den franske filosofen Michel Foucaults teorier kring makt och normalitet. 

Foucault menade att makt finns överallt och genomsyrar alla relationer och den fungerar 

därav både förtryckande genom normer som förvisar vissa individer till en position som 

avvikande, men är också grunden för vår identitet. Inom queerteori är ett nyckelbegrepp 

heteronormativitet, vilket betecknar den dominerande norm som innebär att heterosexualitet 

och att ingå i en heterosexuell relation ses som det önskvärda sättet att leva. 

Heteronormativiteten vidmakthålls genom olika handlingar, institutioner och strukturer vilka 

får heterosexualiteten att framstå som naturlig. (Ambjörnsson, 2006) 

   Judith Butler, filosof och en av de mest välkända teoretikerna inom området, har utvecklat 

teorier och begrepp som inte enbart ställer sig kritiska till och utmanar den normerande 

heterosexualiteten utan också kön och genus som kategorier. Hon menar att kön och genus 

inte heller är något naturligt som vi Är utan istället utgörs av performativa handlingar genom 
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vilka vi skapar och återskapar kategorierna. Med hjälp av vad Butler kallar den heterosexuella 

matrisen och obligatoriska heterosexualiteten påvisar hon hur sättet att göra kön, genus och 

begär regleras. Detta kan enkelt beskrivas som att kvinnor (kön) förväntas vara 

feminina/kvinnliga (genus) och åtrå män (begär), medan män (kön) förväntas vara 

maskulina/manliga (genus) och åtrå kvinnor (begär). Butler ifrågasätter den förgivet tagna 

relationen mellan kön, genus och begär, och genom att hänvisa till exempelvis transpersoner 

och lesbiska butch/femme-relationer så påvisar hon hur instabil den är. (Butler, 2007) 

   De som faller utanför normen för hur kön, genus och begär bör återskapas och riktas ses 

som avvikande eller felaktiga och blir därför föremål för olika typer av bestraffningar som 

kan utgöras av såväl fysiskt våld som marginalisering eller osynliggörande. Queerteoretikern 

och teatervetaren Tiina Rosenberg menar att den obligatoriska heterosexualiteten som norm 

förvisar de homosexuella till ”garderoben”, ett slutet och begränsat rum, både i rumslig och 

metaforisk betydelse. Hon menar vidare att homosexualitet förstådd som avvikelse från 

normen inte behöver utmana den utan ingår i en förståelsestruktur där det avvikande tydliggör 

och möjliggör det normala. Homosexualitet införlivas i normen genom att den accepteras på 

normens villkor eller osynliggörs. (Rosenberg, 2002)     

   Detta är något som också genusvetaren och socialantropologen Fanny Ambjörnsson lyfter 

fram då hon beskriver stereotypisering som ett sätt att införliva det avvikande genom att 

neutralisera och avväpna det, detta sker genom att förenkla och överdriva. Till följd av detta 

osynliggörs obekväma krav, uttryck och olikheter inom gruppen. Denna typ av generalisering 

drabbar såklart inte enbart de med icke-heterosexuell läggning utan också andra grupper som 

kanske bygger på exempelvis religiös övertygelse, etniskt ursprung eller socioekonomisk 

status. Nackdelen med att göra just queer till ett begrepp som innefattar kritik riktad mot alla 

typer av normering och maktstrukturer är dock att det skulle förlora sin styrka och udd i 

egenskap av att vara ett kritiskt verktyg riktat mot en normerande heterosexualitet och 

förtryck av icke-heterosexuella. Däremot har Butler en god poäng då hon skriver att det både 

är viktigt att studera olika sociala markörer var för sig men också nödvändigt att se dem i 

relation till, och samverkande med, varandra. (Butler, 1994, s.21) De olika aspekterna av vår 

identitet och de sociala och kulturella markörer omgivningen uppfattar oss som bärare av står 

aldrig ensamma utan utgör tillsammans de förutsättningar, möjligheter och begränsningar vi 

ställs inför. 
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4.2 Intersektionalitet 

 

   Intersektionalitet kan ses som ett perspektiv utifrån vilket forskare ifrån olika fält söker att 

skapa ett tänkande och teoretiserande kring hur olika strukturer präglade av makt och 

kategorier samverkar och påverkar varandra. De intersektionella tankegångarna har sitt 

ursprung i den anti-rasistiska och svarta feminismens kritik av rasistiska strukturer som 

definierar svarta kvinnor som främmande och avvikande samtidigt som de osynliggörs inom 

den hegemoniska feminismen som har gjort den vita kvinnans erfarenheter till sin grund. Den 

svarta feminismen synliggör relationer präglade av makt och hierarkisering inom feminismen 

och lyfter upp andra aspekters inverkan på upplevelsen av att vara kvinna. Målet med ett 

intersektionellt perspektiv är att förstå hur olika processer är inbäddade i varandra och att 

individens möjlighet att agera och vara påverkas av flera olika strukturer som inte går att 

separera ifrån varandra. Däremot bör olika kategorier inte ses som essentiella egenskaper hos 

individer utan som komplexa och föränderliga konstruktioner som skapas och återskapas i 

olika maktsammanhang och i relation till varandra. Gränserna mellan olika kategorier 

ifrågasätts genom fokus på hur de skapar, samverkar och påverkar varandra. (de los Reyes 

och Mulinari, 2007) 

   Ett annat fält som har influerat det intersektionella tänkandet är postkoloniala studier som 

undersöker hur de före detta koloniserade och koloniserande länderna och områdena har 

förändrats och präglats av den koloniala processen. Tidigare förhållandens betydelse för 

dagens globalisering, nationella gränsdragningar och relationer lyfts fram och i relation till 

koloniala och postkoloniala processer studeras rasistiska strukturers och nationella 

gränsdragningars betydelse för upprätthållandet av ett ”vi” och ett ”de andra”. Genus- och 

etnicitetsforskaren Nira Yuval-Davis menar att alla samhällen har regler och föreställningar 

om hur främlingar, eller ”de andra”, kan förstås och hanteras. Dock finns det många olika 

sorters andra och i olika situationer kan olika grupper och individer inkluderas eller 

exkluderas. I princip alla sociala markörer kan i olika kontexter uppfattas som något som gör 

någon till en främling eller avvikare och detta medför att konstruktionen av den andra är 

dynamisk och motsägelsefull. (Yuval-Davis, 1997)  

   Ania Loomba, verksam inom fältet för postkoloniala studier, menar att den nationella 

gemenskapen och nationalism handlar om att dra gränser. I de före detta kolonierna kan 

nationsbyggandet delvis motiveras som en markering gentemot västerländska idéer och 

inflytande (Loomba, 2005) medan tullmurarna och den restriktiva invandrings- och 

flyktingpolitiken inom exempelvis Europa idag snarare skulle kunna ses som ett bevarande 
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och upprätthållande av privilegier och den ekonomiska ojämlikheten. Vid problematiserandet 

av denna naturaliserade socialt och historiskt skapade ojämlikheten är tid och rum centrala 

begrepp varför intersektionell teori också intresserar sig för intersektionen mellan dessa två 

kategorier. Den tanke om samhällens utveckling över tid och nationers skilda rum och 

gemenskaper som präglat det västerländska tänkandet utmanas idag genom en ny 

arbetsfördelning, migrationer och diasporagemenskaper. Särskilt vid förståelse av nation och 

tillhörighet så blir det viktigt att se på rummets inkluderande och exkluderande effekter. (de 

los Reyes, 2007) 

 

5.0 Metod och urval 
 

   Sociologen Sara Eldén diskuterar i Att utmana vetandets gränser (red. Lundqvist, Davies 

och Mulinari, 2005) problem med diskursanalysen och forskarens relation till den text hon 

jobbar med och tolkar. Hon menar att emedan urval och begränsningar för det mesta 

problematiseras så undersöks ofta inte andra aspekter i relationen mellan forskaren och texten 

hon analyserar. Emellertid är troligen inte forskarens tolkningar och de resultat hon kommer 

fram till neutrala eller objektiva, varför det kan ses som viktigt att inte bara undersöka 

exempelvis officiella dokument och texter utan att också se hur dessa faktiskt tolkas av och 

påverkar människor. Detta är vad jag har velat göra, genom att fråga människor som sökt asyl 

eller arbetet med asylsökande om hur de ser på problem och svårigheter som kan uppstå.  

   Personer att intervjua söktes genom utskick på RFSL Malmös mailinglista och riktade 

förfrågningar till olika asylorganisationer och asylaktivister vilka jag kom i kontakt med via 

nätet eller genom vänner och bekanta. Ett tiotal personer hörde av sig eller visade intresse, det 

var dock svårt att komma i kontakt med före detta eller nuvarande flyktingar som ville eller 

kunde medverka, i något fall handlade det om att vi inte talade ett gemensamt språk och i ett 

annat om rädsla för att identifikation skulle kunna ske. Faktumet att jag själv inte har jobbat 

aktivistiskt inom just asylrörelsen begränsade troligen min möjlighet till att finna 

kontaktvägar, och konsekvensen av detta är att det enbart är en av de intervjuade som har sökt 

asyl av LHBT-skäl, de övriga fyra jobbar på olika sätt med och för LHBT-flyktingar. Tre 

personer har jag intervjuat vid ett personligt möte medan kontakten med de övriga två fördes 

via mail, detta p.g.a. stora fysiska avstånd i ett fall och i det andra p.g.a. en kombination av 

fysiskt avstånd och att den tillfrågade själv var upptagen med ett uppsatsprojekt. 
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   I den förfrågan jag skickade ut beskrev jag uppsatsprojektet, frågeställning liksom avsikten 

att använda kritiska teorier utifrån vilka olika sociala markörer skulle kunna problematiseras. 

Den ursprungliga tanken var att lägga upp samtalen kring övergripande frågor och ämnen, 

detta upplägg resulterade i en två timmar lång ljudinspelning från det först intervjutillfället 

och en insikt i att det skulle komma att krävas mer struktur i samtalen. De senare intervjuerna 

(om cirka 45 minuter vardera) och frågorna som skickades via mail var alltså därför betydligt 

mer strukturerade och konkreta, emedan det också fanns utrymme för att lämna egna tankar, 

reflektioner eller omformulera/utelämna de frågor jag hade formulerat. De intervjuade fick 

själva välja vart de ville att intervjun skulle äga rum, samtalet spelades in efter försäkran om 

att det var okej och de tillfrågades om huruvida de ville vara anonyma. I ett fall uttrycktes en 

önskan om att ljudinspelningen skulle raderas så snart transkriberingen var avslutad och 

denna önskan har jag respekterat. 

   En genomgång och analys av materialet från intervjuerna resulterade i en indelning av de 

svårigheter och problem som de medverkande beskrev och talade kring under olika rubriker. 

Formuleringarna av problemen kommer från de tillfrågade, medan jag står för organisering 

och strukturering. Jag hoppas att detta ska göra materialet relativt lättillgängligt. De olika 

avsnitten består till största del av citat, dessa representerar dock en liten del av allt det 

material som insamlats och mitt urval har avgjort vad som har hamnat i denna text. Detta är 

dock ofrånkomligt och min förhoppning är att de val jag har gjort speglar de intervjuades 

uppfattning i största möjliga mån. Efter indelning och strukturering av material tillfrågades de 

medverkande om sättet att citera och referera till dem kändes okej.  

  Jag har valt att inte använda begrepp ifrån teoriavsnittet under presentation av material, 

dessa återfinns dock i efterföljande diskussion. Detta för att de som bidragit med tankar och 

material i de flesta fall inte själva skulle använda sig av sådana ord och begrepp. 

 

5.1 Möjligheter och begränsningar 

 

   En brist i urvalet är att det består till stor del av individer som inte själva har erfarenheter av 

att söka asyl i Sverige. Till en början såg jag detta som ett stort problem och eventuellt hinder 

men under arbetets gång har jag alltmer kommit att se det större antalet aktivister som en 

möjlighet till ett annat perspektiv och material. Med detta menar jag inte att subjektiva 

erfarenheter av att söka asyl inte längre upplevs som viktiga, tvärtom, fler flyktingar hade 

varit önskvärt. Däremot kan jag se att asylaktivisternas erfarenheter av att arbeta med LHBT-

flyktingar, i kombination med deras insikt i och överblick över den juridiska processen, har 
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erbjudit inte bara tankar kring övergripande problem som någon som befinner sig i processen 

kanske inte ser, utan också en genväg till förståelse för asylprocessen i stort. De olika rösterna 

i materialet erbjuder olika perspektiv och jag tror att detta är berikande på ett plan, samtidigt 

som det också sätter gränser.  

   Vem jag är och vart jag är har betydelse för min möjlighet att få kontakt och att närma mig 

de intervjuade. Och jag instämmer i att “…to question and observe the self in the process of 

questioning and interacting with Others is an ethical stance.” (Madison, 2005, s 83), varför jag 

vill lyfta fram min roll i relation till val, urval, problemformulering och tolkning. Faktumet att 

jag är svensk, vit kvinna med medelklassbakgrund som inte har sökt asyl här eller någon 

annanstans påverkar naturligtvis min förståelse av material och resultat då mina tolkningar i 

många fall inte kan relateras till någon personlig erfarenhet. Som självidentifierad LHBT-

person tror jag mig dock ha en viss förståelse för de mekanismer som tvingar mig och andra 

LHBT-personer att ständigt komma ut och begränsar i möjlighet till handling och varande. 

Jag gör nu inget anspråk på att kunna förstå LHBT-flyktingars situation, lika lite som de kan 

stå som representanter för varandra och någon slags allmängiltig LHBT-flykting-situation. 

Däremot så menar jag att mina erfarenheter har betydelse för min vilja att undersöka normers 

effekter och för det sätt jag väljer att göra detta på. På detta sätt kan min position i förhållande 

till uppsatsprojektet och materialet ses både som en möjlighet och en begränsning. 

   Den kritiske läsaren har kanske reflekterat över faktumet att jag i teorikapitlet valt att 

presentera teorier vilka ställer sig kritiska till kategorier och sociala markörer emedan jag inte 

tycks problematisera användandet av kategorin LHBT-person/flykting vilket kan ses som ett 

essentialiserande och reducerande begrepp. Min mening med detta språkbruk är inte att 

naturalisera kategorin och naturligtvis är en LHBT-person betydligt mycket mer än en lesbisk, 

homosexuell, bisexuell eller transperson. Däremot ser jag det värde denna kategori har när det 

handlar om att definiera strukturer präglade av ojämlikhet. Det som går att tala om går också 

att förhålla sig till, på gott och ont. Dessutom skulle jag vilja hävda att upplevelsen av att leva 

med en dragning till individer av samma kön ofrånkomligen präglar den enskilda individen, 

och jag tror att detta inte minst gäller för en person som söker skydd undan förföljelse p.g.a. 

sin sexuella läggning. Detsamma torde också gälla för någon som definierar sig som 

transperson. En ihopklumpning av de olika kategorierna och/eller identitetspositionerna kan i 

sig utgöra ett problem då någon eller några av dem kan ha en tendens att ”bara åka med”, men 

jag tror att den problematik som kan finnas i relation till dem i många fall är liknande. 
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5.2 De medverkande 

 

   Innan en presentation av materialet inleds skulle jag vilja introducera de som bistått med 

tankar och material till uppsatsen. Presentationen nedan är i samma ordning som intervjuerna 

genomfördes och svar inkom via mail, om det har uttryckts särskilda önskemål vad gäller 

beskrivning och benämning så har jag följt dessa. De två som har valt att vara anonyma 

benämns M och N, vilket inte är några initialer för något utan bara två slumpmässigt valda 

bokstäver.  

 

   M har erfarenhet av att söka asyl som LHBT-flykting. Han kom till Sverige därför att han i 

sitt hemland stod under dödshot. På vägen till Sverige reste han landvägen vilket innebär att 

han i enlighet med Dublinförordningen skulle sändas till ett av de länder han genomkorsat för 

att få sitt ärende prövat där, detta drog dock ut på tiden under flera månader och han hann 

träffa en partner i Sverige. Genom sin anknytning till pojkvännen beviljades M 

uppehållstillstånd. 

 

   David Veisland har varit aktiv i asylgrupperna i Lund och Malmö under flera års tid och 

har hjälpt flyktingar på olika sätt, bland annat genom att agera ombud. Numera sitter han som 

nämndeman i Migrationsdomstolen och kan därmed inte längre ha hand om några fall inom 

asylgruppen, däremot ger han bland annat råd och skriver debattartiklar. 

 

   Alex är aktiv inom Ingen människa är illegal, och hon ingår också i det HBT-nätverk som 

bildats i Göteborg i anslutning till organisationen. Alex har genom mail gett svar på frågor. 

 

   N är verksam som aktivist inom olika grupper och nätverk.  

 

   Stig-Åke Petersson är flyktinghandläggare inom RFSL och har årligen hand om 40-50 fall 

där LHBT-personer sökt asyl i Sverige. Till denna uppsats har han bidragit med kortare svar 

på frågor via mail samt material som bland annat innehöll olika fall-exempel 
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6.0 Presentation av material 
 

   Att söka asyl i Sverige innebär att gå igenom en juridisk process och det är främst i relation 

till denna som de tillfrågade har definierat problem och svårigheter som kan möta en 

asylsökande LHBT-person. De problem som mer direkt går att härleda till processens 

uppbyggnad är dock i många fall inte specifika för LHBT-personer. En poäng med denna 

uppsats är tvärtom att visa på hur olika strukturer är sammanvävda och att det därmed inte går 

att plocka ut enbart de aspekter som är problematiska för LHBT-personer utan att samtidigt 

också se att dessa individer är exempelvis kvinnor, av icke-europeisk härkomst eller relativt 

välbärgade.  

    

6.1 Trovärdighet och bevis 

    

  …den svenska processen är ju uppbyggd så, det är ju en omvänd bevisbörda, så när man är 

asylsökande så är man skyldig, man ljuger intill att man har bevisat motsatsen. Det är inte 

som när man har begått ett brott då det är upp till myndigheterna att bevisa att man har 

begått det brottet. Är man asylsökande blir det förvaltningsteknisk process… Alltså det är 

samma typ av lagstiftning som när man söker bygglov för en skorsten, bevisbördan är på en 

själv, och det skapas väldigt stora problem, för att om man inte hanterar ärendet bra tidigt… 

Och det är väldigt viktigt att man kommer in med hela sin berättelse direkt från början med 

alla papper, så att det inte kommer senare för då ses det som att man trappar upp sin 

berättelse, att man ändrar sin berättelse. (David Veisland) 

 

  I citatet ovan beskriver David en aspekt av asylprocessen och bedömningen av de 

asylsökande som tycks kunna innebära särskilt stora problem. Faktumet att de asylsökande 

måste bevisa och argumentera för sitt behov av skydd gör att det fästs särskilt stor vikt vid att 

de ger en sammanhängande berättelse som de sedan håller sig till. Om de inte gör det kan 

detta komma att ses som att de hittar på och/eller trappar upp sin berättelse för att öka sina 

möjligheter att beviljas uppehållstillstånd. De svårigheter som kan uppstå till följd av denna 

inställning är bland annat att sådant som rättas till p.g.a. fel i tolkning mellan olika språk eller 

bristande minne vad gäller någon detalj kan komma att göra att hela berättelsen ifrågasätts 

och att den sökande bedöms som icke-trovärdig. Ett annat problem kan vara att den sökande 
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inte vågar eller kan uttrycka vad hon har varit med om och/eller hur hon definierar och 

identifierar sig.  

 

   …det är väldigt svårt att komma till ett nytt land med oerhört strikt byråkrati, att veta hur 

man pratar, hur man gör. Lesbiska kanske aldrig aldrig har hört talas om ordet lesbisk, 

kanske vet inte den personen att det finns en kategori som heter lesbisk, och så kommer hon 

till ett land där det krävs av henne att möta en myndighetsperson som sitter där med stora 

blåa ögon, och då ska hon vara modig nog att säga ”jag är lesbisk”, hon som aldrig 

någonsin har kunnat säga det. Det är jättejättesvårt. (N) 

 

   N ger inte bara uttryck för den svårighet det kan innebära att ”komma ut” inför någon, och 

kanske särskilt någon som befinner sig i en strukturellt gynnad position, utan också det 

faktum att inte alla människor definierar sin läggning och benämner sina relationer på samma 

sätt som kan förväntas från svenska myndigheters sida. Den lesbiska i exemplet kanske inte 

tidigare har talat om de relationer hon har haft med andra kvinnor, därför att hon inte har ord 

för dem eller har kunnat uttala sådana ord p.g.a. rädsla för vilka konsekvenser detta skulle 

kunna få. Någon som inte känner till den svenska lagstiftningen och förhållningssättet när det 

gäller LHBT, eller inte känner tillit till myndigheter i allmänhet kan dra sig för att berätta sin 

historia, något som Alex känner igen från det fall hon har arbetat med. 

 

  Det fall som jag har jobbat med sökte asyl på andra grunder då denna var rädd att komma 

ut med sin sexuella läggning/könsidentitet. Detta är väldigt vanligt. HBT-asylsökande har 

ofta inget förtroende för myndigheter på grund av att de har utsatts för institutionell 

homofobi/förtryck av myndighetspersoner i sitt hemland. (Alex) 

 

   Också David säger något som liknar vad Alex uttrycker ovan, och genom ett exempel på ett 

fall där den asylsökande sattes i slutet förvar p.g.a. självmordsbenägenhet visar han också på 

hur lång tid det kan ta att ”komma ut” inför myndigheterna, och vilka konsekvenser detta kan 

ha för individen. 

 

    För ett och ett halvt år sedan så var det ett fall, jag var inte ansvarig för ärendet utan jag 

bara hjälpte till… En man uppe i Gävletrakten, det slutade med att han begick självmord i 

häktet… I vanliga fall så är det ju så att man inte hamnar på förvaret, som är stängt, han 

hade väldigt sent… Han hade kommit med en berättelse som han hade tagit för han ville inte 
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berätta att han var hbt-person från Afghanistan, så två år senare så berättade han vad det 

egentligen handlade om, och då hade han ju redan ljugit och använt en annan identitet. I den 

svenska processen så är trovärdighet mycket viktigare än risken för förföljelse. (David 

Veisland) 

 

   Att trovärdighet ses som viktigare än risken för förföljelse innebär att LHBT-personer, och 

andra, som av olika orsaker inte berättar om sina egentliga eller fullständiga skäl förrän långt 

in i processen, riskerar att bli bedömda som icke-trovärdiga utan att deras skäl prövas 

ordentligt. Att förföljelse p.g.a. en icke-heterosexuell läggning eller könsidentitet ses som 

något som kräver bevis och argumentation gör också att denna aspekt hos individen kan 

ifrågasättas om hennes berättelse bedöms som påhittad. Detta kan illustreras med hjälp av ett 

av de fall-exempel som Stig-Åke skickade. 

 

   Ett lesbiskt par från Uzbekistan fick avslag på sin asylansökan av Migrationsverket, som 

ansåg att deras asylberättelse inte var trovärdig. I beslutet sägs dock att verket inte 

ifrågasätter de sökandens sexuella läggning eller deras relation. 

   Sedan avslagsbeslutet överklagades till Migrationsdomstolen har dock Migrationsverket 

ändrat uppfattning. I ett yttrande till domstolen anser verket att klagandena har anfört nya 

skäl som minskar deras trovärdighet. Detta förhållande gör att Migrationsverket inte tror på 

något av vad de anfört, varför man också ifrågasätter flyktingarnas sexuella läggning. (Stig-

Åke Petersson) 

 

   För att en historia ska uppfattas som trovärdig krävs det dock inte bara att den sökande 

håller sig till den konsekvent, det krävs också bevis som kan styrka den och dessa bevis måste 

vara nya efter varje överklagan. Att få fram sådana bevis, liksom myndigheternas värdering 

av dem, kan innebära stora problem. Exempelvis kan det handla om att hot har framförts från 

anhöriga eller andra, personligen eller via telefon, utan att det har funnits möjlighet att spela 

in dessa. Men också i fall då det handlar om att myndigheter har utsatt individer för tortyr 

eller förföljelse kan det vara svårt att skaffa fram bevis, trots att den sökande har fysiska 

skador.  

 

   Vi har folk som har blivit utsatta för tortyr i Egypten, och här i Sverige så har de sagt att vi 

behöver läkarintyg från fängelset, där de intygar att de har blivit utsatta för tortyr. Jamen 

tänk själv, skulle jag slå nån, skulle jag gjort det och skickat till en myndighet för att den 
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personen ska få det bra i ett annat land, det vill man ju aldrig, inget land erkänner tortyr, 

särskilt inte Egypten. Men det har varit på tapeten, folk från Iran t.ex., jag har sett såhär, 

strykjärnsmärken på ryggen, ganska många gånger har jag sett det, men brännmärken på 

kroppen gills inte som bevis utan man säger att i det fängelset som du har varit fängslad så 

finns det alltid nån rättsläkare som kan intyga att du har blivit utsatt för tortyr. (N) 

 

6.2 Landrapportering och LHBT-kompetens 

 

   När Migrationsverket tar beslut om asyl ska beviljas så går de inte enbart efter personliga 

vittnesmål och bevis utan de tittar också på s.k. landrapporter och tar hänsyn till ”allmänt 

kända fakta”.  

 

   …om till exempel en berättelse strider mot kända fakta, allmänt kända fakta, det kan vara 

en nidbild, eller de rapporter, vissa länder har väldigt konstig rapportering, antingen har de 

dålig rapportering, eller har landrapportering som både säger det ena och det andra. 

 

G – Vilka är det som står för landrapporteringen? 

 

D – Det är UD, svenska utrikesdepartementet, sen är det t.ex. UNHCR, FN:s flyktingorgan, 

sen finns det många sorts… Amnesty, och så vidare och så vidare. Och det finns en 

rangordning, där t.ex. Amnesty hamnar ganska långt ner, anledningen till det är att deras 

rapporter är lite dåliga, att de är dåliga på att referera, det är tekniska saker, men vad t.ex. 

UNHCR säger är viktigare än vad t.ex. en NGO säger. (David Veisland) 

 

   Landrapportering ges alltså av olika organisationer och myndigheter, och de innehåller 

information om läget i landet ur olika perspektiv. David säger vidare att: 

 

   Landrapporterna tar upp väldigt mycket och HBT är en väldigt liten del av rapporten, och i 

vissa samhällen så är det ju så att det officiellt inte finns homosexuella. T.ex. i Iran, det finns 

ett sånt klassiskt exempel… Nu kommer jag inte ihåg vad han heter [Mahmoud 

Ahmadinejad], ledaren i Iran har, när han var på nåt möte i Brasilien sagt att ”vi har inga 

homosexuella i Iran”, och det förskjuter ju ännu lite, och alltså, kanske i vissa länder att man 

kan acceptera manliga homosexuella, men man har definitivt inte lesbiska, och när det gäller 

transpersoner, det är en annan sak som… Vad gäller transpersoner så finns det ingen 
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lagstiftning i Sverige för transpersoner, och när det gäller asylrätten så finns inte 

transpersoner heller, alltså svenska diskrimineringslagen inkluderar inte transpersoner. 

(David Veisland) 

 

   Faktumet att inte alla länder accepterar och vill tala om LHBT-personer försvårar 

naturligtvis arbetet med att ta fram information om deras situation. Och den information som 

går att få speglar eventuellt inte lesbiskas, bisexuella kvinnors och transpersoners erfarenheter 

och möjligheter till existens. Detta skulle kunna bero på att kvinnor lever under ytterligare 

förtryck och osynliggörande, och i transpersoners fall kan det dessutom vara så att vare sig 

den undersökta eller undersökande parten har juridiska redskap eller kunskap om vad det 

innebär att vara och leva som transidentifierad. 

   Ännu en aspekt som försvårar rapporteringen kan vara att de undersökta länderna inte 

uttryckligen säger att de förnekar eller förföljer homosexuella, utan att eventuella övergrepp 

döljs. 

 

   I Afghanistan är det dödsstraff för det [homosexuella handlingar], problemet är att just när 

det gäller Afghanistan så är det så att man har inte riktigt, när man verkställer dödsstraffen 

så har man gjort det i smyg, man har t.ex. släppt personer, låtit dem fly och så har man skjutit 

dem, man har alltså inte verkställt dödsstraff på reguljärt sätt. (David Veisland) 

 

   När dödsstraff utförs på detta sätt och myndigheterna döljer förföljelse och mord så kan det 

vara svårt att få fram några slags bevis. I kombination med ett förnekande av LHBT-personers 

existens eller rättigheter så kan det bli väldigt svårt att få fram någon information om hur de 

behandlas från myndigheters sida. 

   Ett annat problem kan vara att den information och de rapporter Migrationsverkets beslut 

bygger på kommer från tveksamma källor av olika slag.  

 

   De [Migrationsverket] var på ett besök i Irak för att se hur homosexuella har det där, har 

du läst den rapporten? Gå in på deras hemsida och läs, det är helt gaaalet, de har varit där i 

tre veckor, de hade inte kollat lesbiska för det räknas inte, de hade bara kollat män, och då 

hade de sagt att nej men det finns ett café, en båt vid floden och där så finns det pojkar med 

uppklippta t-shirtar, man kunde se deras magar, alla visste att de var homosar, och det var 

inte så att folk gick och sköt dem. Det var liksom deras tolkning av att det var ett homovänligt 

samhälle där i Irak. (N) 
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   Rapporterna tycks alltså kunna bygga på iakttagelser som vare sig behövs bevisas eller 

grundas i djupare resonemang eller erfarenheter. Att det verkar finnas möjligheter att leva lite 

halvdolt som LHBT-person, eller i det här fallet manlig homosexuell/bisexuell, kan alltså 

enligt detta exempel vara nog för att uttala sig om hur situationen för LHBT-personer i stort 

ser ut. I det material Stig-Åke har skickat finns det ett stycke som innehåller ännu ett exempel 

på när beslut tas i enlighet med information där inga källor finns. 

 

   Behind the mask är en website som informerar om situationen för hbt-personer i Afrika. 

Den innehåller bl.a. bidrag från enskilda personer som berättar om sina livsöden. Just dessa 

berättelser från några bögar används nu av Migrationsverket i ett avslagsbeslut för en man 

från Etiopien. Eftersom det finns vittnesmål om att situationen inte är så farlig fick han 

avslag. Dessutom finns det en hbt-organisation i landet. Problemet är bara att ingen som 

känner till hbt-förhållandena i Afrika har hört talas om denna organisation, än mindre finns 

det någon oberoende information om eller adress till organisationen. (Stig-Åke Petersson) 

 

   Det verkar av exemplen att döma vara så att när det finns lite information och kunskap att 

tillgå, vilket kan vara fallet när det gäller situationen för LHBT-personer, så kan kravet på 

källor sänkas. Men också i fall när det finns goda källor för den information rapporterna 

innehåller kan denna information enbart handla om myndigheternas förhållningssätt och 

landets lagstiftning. För LHBT-personer är det dock inte ovanligt att allvarliga hot kommer 

ifrån den närmaste omgivningen, särskilt om det inte finns resurser och vilja att hantera dessa 

problem eller hot från samhällets sida. Alex förklarar problematiken såhär: 

 

   …problemet är att Migrationsverket går på Utrikesdepartementets landbeskrivning. Och om 

landet öppet i sin lagstiftning säger att det är olagligt med homosexuallitet blir det svårt att 

utvisa, t.ex. Iran, men det finns länder som inte har en homofobisk lagstiftning och då säger 

Migrationsverket att det är lugnt att åka tillbaka. Det de inte vet, eller har kompetens i, är att 

hbt-personer lever under starkt hedersförtryck. Det största hotet i de länderna är inte staten 

utan familj och släkt. Man kan utsättas för dödshot av familjen och inte få det skydd man 

behöver av staten för att denna trots sin lagstiftning har en starkt institutionaliserad 

homofobi. Migrationsverket bortser från det vilket gör att jag anser att de saknar kompetens i 

ämnet. Jag vet att det finns initiativ till att hbt-kompetens-utveckla handläggarna på 
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Migrationsverket men jag tror att det kommer förbli problematiskt om man måste gå på UD:s 

landbeskrivningar och inte kan se till hedersproblematiken. (Alex) 

 

   Hon ger uttryck för något som återkom i alla intervjuer, om än på lite olika sätt, nämligen 

att den som utreder ett LHBT-fall och har kontakt med personer som har en icke-

heterosexuell läggning eller könsidentitet behöver en förståelse för vad det innebär. Det räcker 

inte att titta på lagar och officiella dokument, eller att på håll iaktta människor som alla vet är 

”homosar”. Det behövs en förståelse för vad det innebär att avvika ifrån normer och behöva 

”komma ut”. Liksom det behövs en förståelse för att olika människor, bland annat p.g.a. 

bakgrund och social kontext, ser olika på hur allvarligt normbrottet är och vad som bör göras 

åt det. M påpekar att den man han inledningsvis mötte hos Migrationsverket vare sig hade 

förståelse eller intresse för vad det innebär att vara homosexuell i M:s ursprungsland, tvärtom 

så hade han redan från början en negativ och nedlåtande inställning. 

 

   ..another thing is, he was already negative about me, maybe because I am from [country] he 

say to me that [country] is going to be EU member soon, why I am here, why I am applying 

for asylum? [Country] is very big country, [00] million, [00] million people living there. He 

was talking like that to me, he was already negative about me… (M) 

 

   M tycker att Migrationsverket måste jobba mer professionellt och insamla kunskap om hur 

situationen verkligen ser ut i olika länder. Genom ett exempel som N redogör för framgår 

dock att Migrationsverket, trots vetskap om vilka hot som finns, ändå kan föra resonemang 

som leder till beslut om avvisning. 

 

   Vi hade en irakier som, eh… Som hade pojkvän och pojkvännen skickades tillbaka och blev 

mördad, för det hade kommit ut att de var tillsammans, och så sa Migrationsverket till honom 

att ”du kan väl åka tillbaka”.” Jamen min pojkvän har blivit dödad, jag kan också bli 

dödad.” ”Nej de har dödat en de kommer inte döda två, du behöver inte säga att du är bög, 

han var bög men inte du.” Alltså det säger ju jättemycket om hur mycket kunskap de har om 

de sakerna, eller hur mycket de vill ljuga och förminska ens attityd, ens identitet, ens val, hur 

man vill leva sitt liv. (N) 

 

   Denna inställning till homosexualitet som något som kan döljas inför omgivningen är något 

som också återkommer i många delar av intervjuerna. Och som N säger så kan detta tolkas 
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som att myndigheterna har mycket liten kunskap om och insikt i vad det innebär att leva delar 

av sitt liv i det dolda med det ständiga hotet om att bli påkommen och utsatt för fysiskt och 

psykiskt våld. Migrationsverket verkar ta för givet att homosexualitet kan eller t.o.m. borde 

döljas, vilket ännu en av de fall-bekrivningar Stig-Åke skickat utgör ett exempel på. 

 

   Migrationsverket avslog för en tid sedan en asylansökan från en hbt-flykting från Kenya. 

Man motiverade avslaget med att hon i sitt hemland bl.a. hade skrivit dikter om lesbisk kärlek 

och publicerat dem. Migrationsverket ansåg därför att hennes problem var självförvållade 

och därför skulle hon inte få asyl. 

Avslaget har nu överklagats och i ett yttrande till Migrationsdomstolen vidhålls nu den 

bedömning som tidigare gjorts, dvs. klagandens problem är självförvållade. Ärendet har ännu 

inte avgjorts av Migrationsdomstolen. (Stig-Åke Petersson) 

 

6.3 Den manlige heterosexuelle flyktingen 

 

   En problematisk aspekt som särskilt David och N diskuterar i relation till asylprocessen är 

att den är utformad med en manlig heterosexuell politisk flykting i åtanke. De säger: 

 

   Hela asylsystemet härstammar från Genèvekonventionen, och det var ju det här med män, 

politiska män som flydde, och kvinnor var liksom ett bihang till det, och så är det fortfarande, 

det är en patriarkal process så att säga, eller vad man ska kalla det. Det var först 2006 som 

kvinnors skäl lyftes upp till att vara skyddsgrundande, innan var de som humanitära skäl. 

(David Veisland) 

 

   Asylprocessen och de kanaler man slussas igenom är redan från början anpassad efter en 

manlig heterosexuell tanke. Asylprocessen är byggd kring att man är man och heterosexuell, 

så det gör det ju mycket svårare när man är en ensam kvinna eller en hbt-person, systemet är 

inte anpassat efter dem, det saknas totalt genusperspektiv. Men i utlänningslagen så står det 

att om du är förföljd p.g.a. din sexuella läggning eller kön eller sexuella trakasserier så är det 

asylskäl, medan i praktiken så ges det inte asyl p.g.a. det. (N) 

 

   Det de lyfter fram här är både att själva idén om den skyddsbehövande flyktingen är könad 

liksom att den svenska processen präglas av denna föreställning och av ”svenska” normer 

kring kärnfamiljen. En konsekvens av detta är att kvinnor som politiska subjekt inte blir tagna 
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på lika stort allvar som män, liksom att de skäl som kvinnor framför värderas och associeras 

på andra sätt än de män framför. 

    

   Det är fortfarande så att kvinnors skäl är inte lika starka, och att det är något som man 

hänvisar till den lokala ordningsmakten. Om vi t.ex. pratar om hedersrelaterat våld, eller, nu 

använde jag det ordet, men vi gör helst inte det, det är ju liksom ett ord som används om 

människor från andra kulturer men det är ju precis samma mekanismer som finns här, 

grundmekanismerna är desamma, så därför gillar jag inte att använda hedersbegreppet… 

Men förföljelse inom hemmet eller släkten, då vill de att man i första hand ska söka lokalt 

skydd, man blir inte berättigad till internationellt skydd. Och när kvinnor gör politiska 

handlingar så värderas det mycket mindre. (David Veisland) 

 

   David ger som exempel systematiskt utförda våldtäkter i krigszoner, en företeelse som han 

säger hänvisas till den lokala ordningsmakten. Våldtäkterna kopplas helt enkelt inte till det 

våld som utspelar sig i konflikten i övrigt utan ses som ett enskilt problem och fenomen som 

bäst hanteras på ”hemmaplan”. I relation till detta säger han också att ”kvinnors skäl” har lyfts 

upp i juridisk bemärkelse till att definieras som skyddsgrundande och likställda de som män 

oftare framför. Han menar dock att denna uppvärdering av de skäl som kvinnor oftare framför 

paradoxalt nog har lett till att färre kvinnor beviljas uppehållstillstånd då deras skäl generellt 

sett inte tas på lika stort allvar.  

   Förutom att kvinnors skäl kan vara lite olika de skäl män framför så finns det också 

föreställningar om hur män och kvinnor från olika länder ska bete sig och vara. Dessa 

föreställningar kan inverka på hur trovärdiga de asylsökandes berättelser anses vara. 

 

   Det är väldigt svårt med lesbiska framförallt, för oftast så har de inga barn, och då kan de 

inte söka asyl p.g.a. anknytning till sina barn, vilket är det vanligaste sättet för 

ensamkommande kvinnor att söka asyl på. Också att man har ingen man, och de asylskäl som 

räknas är manliga skäl, att man torterats, suttit i fängelse, jamen alla möjliga, att man hotas 

av milis eller någonting. Men en ensam kvinna blir inte sedd, ”jamen jag är själv politiskt 

aktiv”, ”jamen kvinnor i det landet, de är väl helt, de kan inte ha nån hjärna”. Det är liksom 

väldigt svårt, könsstympning tex. finns i många länder, det räknas inte som asylskäl, trots att 

det står i utlänningslagen, ja du vet… Och med lesbiska, blir de bara, ”är det säkert, finns det 

lesbiska i ditt land?” (N) 
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   N menar att processen och beslutsfattarnas inställning präglas av sexistiska och rasistiska 

uppfattningar, hon säger vidare att asylprocessen som sådan är del i en gränsdragning 

gentemot andra länder och en markering av den egna nationella gemenskapen. Denna 

gränsdragning och markering verkar t.o.m. vara så viktig att den överordnas andra lagar eller 

normer, t.ex. när det gäller skydd för gömda kvinnor.  

 

    ...hela den där hur Sverige fungerar, hur utrikespolitiken och asylpolitiken fungerar 

handlar om mycket makt, och utlänningslagen. Och varför är för att markera nationalism och 

nationella gränser, det är vad hela asylprocessen går ut på, och det är därför, i fallet med 

kvinnor t.ex., det är utlänningslagen som överordnas kvinnofridslagen, och det är samma med 

hbt-personer, utlänningslagen överordnas allt, och det säger ganska mycket om den 

strukturella rasism som styr allting, etnicitet är det viktigaste, nationalitet, att såhär stämpla 

folk, och deras totala ignorans inför olika maktstrukturer, att förstå att invandrare och 

personer från ett och samma land är inte en homogen grupp, man är inte representant för 

nån. (N) 

  

   Förutom föreställningen om att den skyddsbehövande flyktingen är en man så antas han 

alltså också vara heterosexuell och följa vissa mönster i uppförande och stil. Detta innebär att 

en flykting som inte stämmer överrens med denna föreställning kan bli föremål för oförståelse 

eller misstro, något som i och för sig inte är specifikt för asylprocessen utan kan vara ett 

problem också i andra sammanhang.  

  

   Det som ibland kan bli extra problematiskt är ju om en asylsökande p.g.a. sitt exempelvis 

utseende eller uppförande av omgivningen uppfattas som avvikande från normen ("fjollig 

bög" eller transperson som påbörjat hormonbehandling). (Stig-Åke Petersson) 

 

   Det kan också uppstå problem om den asylsökande inte talar om sin läggning eller identitet 

på ett sätt som upplevs som begripligt. Om den sökande tydligt definierar sig som lesbisk och 

som varande i en relation med någon annan som definierar sig som kvinna kan detta vara 

komplicerat nog av flera skäl, men om definitionerna inte är så tydliga eller inte stämmer 

överrens med den uppfattning utredaren från Migrationsverket får så kan det komma att 

innebära ytterligare problem. Alex påpekar ett förhållande som kan vara särskilt krångligt i 

relation till detta: 
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   Problemet där är ju att man MÅSTE välja. Kanske har man en flytande identitet eller en 

icke-heterosexualitet. (Alex) 

 

   Medan N omtalar ett annat: 

 

   Som med den hbt-person vi jobbar med här som hade blivit utsatt för alla möjliga saker och 

Migrationsverket trodde inte på den historien, för det handlar om identifikation och då trodde 

de att han hade psykiska problem med sin identitet, istället för att säga att man har rätt att 

definiera sitt kön, att man kan säga att man är en man även om man ser ut som en kvinna, det 

är för avancerat för Migrationsverket och för myndigheterna. (N)  

 

   Det kan alltså få omedelbara och allvarliga konsekvenser om myndigheterna inte har en 

förståelse för vad det innebär att leva som exempelvis transidentifierad. Detsamma gäller om 

de inte tycker att den sökande ger en konsekvent bild av sina erfarenheter och sig själv. 

Genom erfarenhet har David förstått att transpersoner inte inkluderas i den svenska 

lagstiftningen på något självklart sätt liksom att bisexualitet kan upplevas som svårförstått 

eller oäkta. 

 

   … ja, jag har aldrig träffat en transperson i asylsammanhang, men nu har jag läst 

förarbeten och vet att transpersoner inte är inkluderade, och vad gäller bisexuella så brukar 

man väl såga att det är sådär lite påhittat. (David Veisland) 

 

   Förutom att det är svårt för individer som avviker från normer att möta myndighetspersoner 

och genomgå den process det innebär att söka asyl i Sverige så finns det ytterligare en 

dimension som omtalats under intervjuerna. David säger att välbärgade flyktingar har större 

chans att beviljas uppehållstillstånd. 

 

    D - Om man kan bevisa att man var välbärgad innan man flydde så har man större chans 

än om man var fattig, även om man utsätts för förföljelse från någon väpnad grupp. 

 

G – På vilket sätt fungerar det? 

 

D – Då anser de det som mer sannolikt att man har haft stora skäl att fly, det är en väldigt 

viktig markör, och det är ju ofta i bakhuvudet på de som fattar beslut. (David Veisland)  
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   Detta är naturligtvis en aspekt som påverkar mindre välbärgade flyktingar negativt över lag. 

Men som N påpekar i citatet nedan så innebär ett avvikande från normer generellt sett också 

lägre status och sämre möjligheter att få ett jobb. Detta kan innebära att en LHBT-person 

därmed inte är speciellt välbärgad och därför missgynnas av ett system som ger välbärgade 

fördelar i form av större chans till att beviljas asyl. 

  

     Problematiken där är väl en problematik som kan finnas i Sverige för hbt-personer och så, 

ju mindre normativ man är desto sämre ekonomiska förutsättningar har man, svårare är det 

att få jobb, svårare med social status, oftast är det ju bara i hbt-kretsar man lugnar ner sig, 

eller du vet kan vara öppen, men annars, det leder till sämre social status. (N) 

 

6.4 Stöd från myndigheterna: information, boende och dagersättning 

 

   De föregående tre avsnitten har behandlat olika aspekter av asylprocessen och dess juridiska 

utformning, under intervjuerna fördes emellertid också en hel del diskussioner kring 

information från myndigheterna och exempelvis boendesituationen för de sökande. 

 

   Som jag upplever det så är det väldigt mycket brist på information från Migrationsverkets 

och myndigheternas sida, det finns ingen information på det egna språket, ofta så finns det 

inte tolk, ofta så beställer de en tolk som pratar helt annan dialekt, Migrationsverkets 

anställda är helt ointresserade av frågor som rör genus och hbt, jag tycker att det finns 

absolut inte några informationskanaler. (N) 

 

   I citatet ovan sammanfattar N mycket av den kritik som framfördes från de tillfrågade. Just 

detta att all information skickas ut på svenska var något som M såg som ett stort problem då 

han kände sig beroende av de assistenter som regelbundet befann sig i det område för 

asylsökande där han bodde. 

 

   We had two assistants that we could contact, but they were there, uhm, twice a week 

normally, but mostly they were there only once a week, I don’t know why. You know, when 

they come only once a week, many people are living there, many asylum seekers are living 

there, so everybody go there to ask them something, talk to them about something, because all 
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the letters we get, all the information about our cases are in Swedish, nothing in English or 

other languages, as well. So how can I understand that? (M) 

 

   All den information M fick kom via post och han var alltså tvungen att be om att få denna 

översatt. Han såg sin situation som utlämnad till de assistenter som stod till förfogande, dessa 

upplevdes dock inte alltid som förstående eller hjälpsamma. M berättar om situationer där en 

assistent utnyttjat sin position för att retas med eller göra sig lustig over de asylsökande. 

 

   There was also an assistant, a male assistant, that people were making jokes about him, 

saying that if he was good with his wife in the bed tonight then he is nice to us in the day but if 

his wife was not being nice to him in the bed in the night then he was not being nice to us. Of 

course it was mean but that was true I think, maybe not about his wife but still if he was in a 

good mood he was being nice. He was even making bad jokes and teasing people. (M) 

 

  Det var också till dessa assistenter som han vände säg när han stötte på problem i 

boendesituationen. Ett sådant problem som besvärade honom mycket var att människor med 

liknande ursprung fick bo nära varandra och att män och kvinnor bodde separat, men det 

fanns inte något utrymme för LHBT-personer att mötas eller någon information kring de 

rättigheter och möjligheter som fanns för dem. Assistenterna lyssnade dock inte på honom när 

han framförde en önskan om att få flytta till ett annat boende utan han blev kvar i samma 

lägenhet under flera månader. 

 

   And when I was in [village] it was also not working very good, because… It’s not what I am 

saying, it’s what I heard, Migrationsverket, their goal is to put all those people, people from 

same culture and language in the same area so they can feel little bit like home. But it was not 

really like that, I was running away from those people and they put me in the middle of those 

people, who is homophobic people, who don’t like gay people or something. I never talked 

about my situation there, they were talking about their families and problems, but I was 

always lying to them, I mean I didn’t lie to them to kid them, I just couldn’t talk about my 

problems so I had to lie to them all the time. (M) 

 

   Människor som kommer från samma regioner och talar samma språk kan naturligtvis ha 

varit tvungna att fly undan förföljelse av olika orsaker. För en LHBT-person är anledningen 

till flykt ofta inte kopplad till någon konflikt och förståelse från människor från samma region 
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kan vara något som knappast går att förvänta sig. M kände sig otrygg och isolerad, och han 

förstår inte varför det inte fanns någon information om situationen för LHBT-personer eller 

kontaktinformation till organisationer som jobbar för LHBT-personers rättigheter. Sådan 

information lyckades han dock själv hitta, och kontakten med RFSL innebar en vändpunkt för 

honom.  

 

   I am very lucky that I met RFSL in Sweden, otherwise I would probably not be here, 'cause 

it’s very different in Sweden, very different from [country], all the rules and all the system, so 

how can I know? And I couldn’t learn everything in a couple of days also, so I’m very lucky 

that I met with RFSL. (M) 

 

   Efter att M på egen hand lyckats få kontakt med RFSL åkte han för att besöka deras 

huvudkontor i Stockholm, p.g.a. att dagbidraget bara är tänkt att täcka de allra mest 

nödvändiga utgifterna var det dock svårt för honom att lyckas spara ihop det belopp som 

behövdes för att köpa en biljett dit.  

 

   They invited me to their office in Stockholm, and with this 2130 kronor I saved money, but I 

didn’t eat for days cause I was saving money. And when I said to the assistants, to 

Migrationsverket about this, they didn’t help me at all about this also, so I had to stay hungry. 

(M) 

 

   Ett skäl till att det var så svårt för M att ta sig till RFSL är att de boenden som finns för 

asylsökande ofta är belägna i mindre städer eller byar, något som också N tycker utgör en stor 

svårighet när det gäller att nå ut med information.  

 

   I nån håla ska familjen bo, långt bort från organisationer, från oss, från kyrkan som hjälper 

till jättemycket, också att asylsökande familjer är inte skolpliktiga, det betyder att asylsökande 

barn har rätt att gå i skolan men det är ingen plikt, jag undrar varför… Alltså det hela gör ju 

det bara värre för de asylsökande att träffa en advokat, veta att man kan välja en egen 

advokat, alltså hur kan de veta om advokater i det här landet. (N) 

 

   Organisationer som riktar sig till asylsökande och LHBT-personer har ofta sina kontor 

belägna i större städer, vilket innebär att det blir väldigt svårt för någon som inte känner till 

vilka möjligheter och förutsättningar som finns i Sverige. Att bo i en mindre stad eller by kan 
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också medföra att de asylsökande utgör en ganska stor del av samhällets invånare, vilket inte 

alltid är helt uppskattat och detta skulle kunna göra att invånarna inte heller är särskilt 

benägna till att bistå med information eller hjälp.  

 

   Another thing that I’d like to say is that it was not that nice to stay in that small village 

because people were not being so nice, in one way I can understand, because they don’t like 

asylum seekers, they want to have a nice life, and asylum seekers are disturbing their life. I 

can understand, I know one group, from Russia, Ukraine, those countries, they were sort of 

group, they were openly saying that they were coming here just for money… But I really hate 

when people are speaking generally, because I’m not doing this, you don’t have to like me, 

you can just be polite to me, like others. (M) 

 

6.5 Vara eller inte vara (beviljad asyl)  

 

   En del av de problem och svårigheter som de intervjuade nämnde var sådana som uppstod 

efter att beslut om uppehållstillstånd eller utvisning hade tagits. Det är diskutabelt huruvida 

dessa ryms inom denna uppsats frågeställning, men jag skulle ändå vilja lyfta fram ett par av 

dem för att de ger intressanta perspektiv på processen och dess konsekvenser. Att det är 

jobbigt och tärande att gå igenom den process det innebär att söka asyl tycktes alla vara 

överrens om. M vars fall avvisades i princip omgående för att det var ett s.k. Dublin-fall, 

tyckte det var särskilt jobbigt att han därför inte var berättigad till ett juridiskt ombud och inte 

heller hade möjlighet att söka praktik eller läsa svenska. Han var helt utlämnad till att vänta på 

att lämna landet och åka till det land som skulle pröva hans ärende.  

 

   And so they said, okay, if I have been in any other European country, then I have to go back 

there, they didn’t give me a lawyer, and I was all alone, I didn’t know nothing. And also some 

people was allowed to take sfi kurs, but I couldn’t, because they said they will send me back 

soon, so it’s not necessary that I go to school. And I said to my assistants some times that 

“okay, it’s not necessary but can I go there any way?”. Because time was really not working 

there, you know, we were in the middle of the forest, there was nothing to do, I was going 

crazy, so I asked them if I can go there, I will even not talk, I will just sit and listen, to spend 

my time. But they didn’t let me go to school, this is the rules, that’s what they said. (M) 
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   N lyfte fram faktumet att en individ som väljer att gömma sig undan myndigheterna riskerar 

att hamna i en mycket utsatt position, särskilt när det handlar om kvinnor. 

 

   … hela det här ger ju massa problem såklart, t.ex. för kvinnor, de är helt rättslösa, om man 

blir misshandlad, våldtagen, sitter på gatan och har ingenstans att ta vägen och så kommer 

det en snubbe och säger att ”ja men du får bo hos mig men då får vi ligga med varandra”, 

eller om man blir våldtagen så säger snubben att ”du kan inte göra nåt för då ringer jag 

polisen”, polisen blir ett hot istället, och det är samma sak för hbt-personer. (N) 

 

   Den som redan befinner sig i en strukturellt utsatt position blir alltså extra sårbar utan skydd 

från lag och myndigheter. Och Alex påpekar att det kan finnas fördomar mot och okunskap 

kring LHBT-personer också bland de som jobbar med gömda flyktingar, det är alltså inte 

enbart ett problem relaterat till myndigheterna utan något som LHBT-personer kan möta 

överallt på olika sätt. 

 

   Trots att man som gömd träffar människor som har mycket erfarenhet av att arbeta med 

gömda kan det vara svårt att säga till t.ex. en läkare: "hej, jag behöver läkarvård, jag föddes 

som kvinna men nu är jag man". Det finns inte den hbt-kunskapen hos alla som jobbar med 

asyl. Det finns fördomar mot hbt-personer där som överallt annars. Det krävs att man förstår 

den dubbla problematiken. Att vara gömd och att vara gömd p.g.a. sin läggning/identitet. 

(Alex) 

 

   Emellertid så menar N att de gömda, trots en svår och utsatt position upptäcker en ny sida 

av Sverige när de går under jorden. En sida som står i kontrast till den de tidigare stött på 

genom Migrationsverket, och en sida som faktiskt kan fungera stärkande på något plan. 

 

   …på så vis att de i sin kontakt med Migrationsverket möter stela tjänstemän som, alltid vita 

män och kvinnor som lever i kärnfamilj, det är ramen för det hela. Och sen när de får avslag 

och går under jorden så lever de lite ett underjorden-liv, de får kontakt med en helt annan 

sida av Sverige som de inte visste fanns, det är hemlösa, punkare, flator, veganer, anarkister, 

eldsjälar, som lever, vi behöver inte predika om hbt eller så, de kommer hem till oss, våra 

barn och våra lesbiska kompisar och våra flickvänner, då märker man bara att ”oh wow”, 

det händer nånting… (N) 
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7.0 Diskussion 

 
   Inom ramen för ”presentation av material” hoppas jag nu att frågan om vilka svårigheter 

som kan uppstå för en asylsökande LHBT-person upplevs som besvarad. Hur dessa 

svårigheter kan förstås i relation till queerteori och ett intersektionellt perspektiv är det som 

kommer att behandlas inom ramen för detta diskussions-kapitel. Viktigt att påpeka är dock att 

denna diskussion förs utifrån det material som jag har att tillgå, alltså gäller inte allt för alla, 

alltid och överallt. Här handlar det om svårigheter som kan uppstå, men inte alltid gör det, 

dock tror jag att de kan säga en del om mer övergripande normer och strukturer. 

 

7.1 Garderoben 

 

   Utifrån de tillfrågades berättelser tycks det onekligen som att heteronormen är den rådande 

normen vad gäller partner och livsval, vilket innebär att utrymmet att leva eller vara på sätt 

som inte stämmer med normen är mycket begränsade eller obefintliga. Detta tar sig uttryck 

bland annat i form av att de asylsökande upplever oförståelse eller tystnad inför deras sexuella 

läggning och/eller könsidentitet och en uppdelning mellan könen i olika lägenheter eller delar 

av bostadsområden. Från myndigheternas sida finns det en förväntan om att de sökande ska 

vara heterosexuella, helst ingå i en kärnfamiljskonstellation, och uppvisa ett mönster mellan 

kön, genus och begär som överrensstämmer med den heterosexuella matrisen. (se Butler, 

2007) När så inte är fallet, exempelvis när det gäller transpersoner, kan reaktionen bli 

oförståelse eller t.o.m. en förståelse av individen som psykiskt instabil och därmed icke 

trovärdig.  

   Faktumet att de sökande i många fall befinner sig i ”garderoben” (se Rosenberg, 2002) när 

de kommer till Sverige, därför att de tidigare behövt dölja sin sexuella läggning, gör att de 

tenderar att komma med sina fullständiga berättelser sent under asylprocessen. Att 

Migrationsverket tolkar detta som att de inte är trovärdiga och trappar upp sina berättelser 

innebär att det saknas förståelse för vad det innebär att komma ut inför någon som befinner 

sig i position att bedöma och utöva makt. Dessutom verkar det inte som att någon uppmuntras 

att ta något steg ut ur garderoben utan det ser snarast ut som att det är där LHBT-personer 

förväntas uppehålla sig och återfinnas. Exempel på detta utgör bland annat bristen på 

information och mötesplatser för LHBT-personer under processens gång. Ett annat exempel 

är N:s återberättande av en rapport från Irak, där Migrationsverket bedömt situationen för 



   32

LHBT-personer utifrån att det fanns en grupp män som alla visste var ”homosar”, och att de 

kunde umgås på en särskild plats. Fokus på internationella myndigheters och större 

organisationers landrapporter innebär troligen också att rapporter från mindre organisationer 

som skulle kunna ha mer insyn i förhållanden blir förbisedda. 

   Konsekvenserna av en garderobstillvaro blir extra stora p.g.a. att de asylsökande också rent 

rumsligt befinner sig på mindre orter där de inte har stora möjligheter att nå eller bli nådda av 

organisationer som arbetar för deras sak. När de väl kommer i kontakt med dessa forum och 

organisationer verkar detta dock kunna upplevas som en stor hjälp och lättnad vilket kan 

tolkas som att kontrasten vad gäller förståelse och acceptans är stor i förhållande till 

Migrationsverket. 

    

7.2 Nationen 

 

   Boendeplacering på mindre orter, brist på information och dagersättning som enbart 

förväntas täcka det allra mest nödvändiga kan också ses som ett sätt att isolera de utifrån 

kommande ”andra” (se ex. Yuval-Davis, 1997) under den process det innebär att mäta och 

utreda dem för att se om de uppfyller kraven för att släppas in i den nationella gemenskapen. 

Individer som genom Dublinförordningen avvisats och väntar på att skickas till ett annat land 

för att där ansöka om asyl har dessutom inte rätt till något ombud eller att ingå i aktiviteter 

som språkundervisning och praktik. De står alltså i princip helt utanför samhället i väntan på 

att skickas vidare och har ytterligare svårigheter att få information eller lära sig hur systemet 

fungerar.  

   Markering av skillnad mellan den egna gemenskapen och de asylsökande ”andra” tar sig 

också uttryck genom uppfattningar om att människor från särskilda regioner är på ett särskilt 

sätt som skiljer sig från det inom den egna nationen, att det finns kulturella och sociala 

olikheter. Exempelvis kan politiskt aktiva kvinnor få svårt att bli tagna på allvar därför att 

Migrationsverket inte väntar sig att kvinnor i en viss region ska syssla med den sortens 

aktiviteter. Och faktumet att människor som upplevs ha liknande ursprung och samma språk 

placeras i boenden med varandra eller nära varandra kan också tolkas som att detta bedöms 

vara en av de viktigaste faktorerna i människors liv och i kategoriseringen av andra. 

Uteslutningen från den nationella gemenskapen i form av utvisningsbeslut innebär rent av att 

denna lagliga sanktion kan komma att stå över skydd för exempelvis kvinnor och LHBT-

personer, främlingskapet är alltså den mest framträdande markör individen bär i det läget. 
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   Tillgången till det rum som nationen utgör (se ex. de los Reyes, 2007) begränsas inte bara 

gentemot människor för att de kommer från andra platser och sociala kontexter utan också 

exempelvis socioekonomisk status spelar roll. Bland annat såtillvida att en mer välbärgad 

individs chanser att beviljas asyl är större än en mindre välbärgad, då denna förväntas ha haft 

större skäl att fly. Men också för att det kostar pengar att resa, och betala mutor till eventuella 

smugglare. 

 

7.3 Rummets betydelse 

 

   De två avsnitten ovan har gemensamt att de på olika sätt behandlar olika rum eller aspekter 

av rum, min mening med fokus på rum är dock inte att placera individer inom något eller 

några av dem, utan att påvisa begränsningar och gränser genom att använda just en avskärmad 

yta som metafor.  

   För en person som söker asyl kan föreställningar om könsskillnader, föredragna 

familjekonstellationer, kulturella/sociala skillnader, nationella gränsdragningar liksom 

ekonomiska och rumsliga förutsättningar tillsammans utgöra olika gränser eller begränsningar 

som försvårar. Problemen består dock oftast inte enbart i att en individ är exempelvis kvinna, 

utan för att förstå de svårigheter hon möter så krävs det också en förståelse för att hon i just ett 

specifikt sammanhang också blir bemött som en kulturellt och socialt olik främling, att hennes 

ekonomiska förutsättningar ser ut på ett visst sätt och att hon befinner sig i en särskild rumslig 

kontext. För en LHBT-person innebär garderoben dessutom en ytterligare begränsning, vars 

konsekvens i vissa fall tycks bestå i ytterst små utrymmen att vistas och vara inom och en 

mycket begränsad möjlighet att göra sig hörd och förstådd. Men de normer och förställningar 

individen stöter på är samtidigt inte konsekventa, vilket devis kan bero på att också 

Migrationsverket består av en mängd individer med olika förväntningar och perspektiv och att 

olika sociala markörer skapas och återskapas i olika kontexter där de på något vis blir 

användbara eller relevanta. 

 

8.0 Avslutande kommentarer 
 

   Jag skulle vilja avsluta denna uppsats genom att konstatera att den diskussion jag fört här 

och de svårigheter som diskuterats under intervjuerna och genom mail rör sig åtminstone 

delvis kring samma typ av problem och teman som återfinns i tidigare forskning kring LHBT-
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flyktingar och kvinnliga flyktingar. Det handlar bland annat om definitioner och 

kategoriseringar, individers skilda förutsättningar, gränsdragningars konsekvenser och vikten 

av att mötas av någon som förstår och är intresserad. I kapitlet om tidigare forskning 

presenterade jag bland annat en text av Jane Freedman (2008), i vilken hon säger att kvinnors 

skäl att söka asyl tenderar att bli sedda som tillhörande det privata, emedan de skäl män oftare 

framför ses som offentliga och politiska. Detta är ett mönster som jag tycker återkommer i 

materialet i denna uppsats, exempelvis i berättelser om att systematiskt utförda våldtäkter inte 

ses som en del av någon större konflikt.  

   Som jag påpekat tidigare finns dock mycket lite om transpersoner och deras situation, och 

inte heller denna uppsats erbjuder några längre berättelser om hur deras förutsättningar och 

möjligheter kan se ut. Detta, liksom vidare utforskande av hur mötet mellan den asylsökande 

och Migrationsverket ser ut, känns som viktiga och intressanta ämnen för framtida studier. 

Uppfattningar och föreställningar hos den person eller de personer vid myndigheterna som de 

asylsökande möter tycks ha avgörande betydelse för upplevelsen av att söka asyl och 

möjligheterna att beviljas uppehållstillstånd, varför det också får ses som positivt att det finns 

ett initiativ till att utbilda de anställda vid Migrationsverket inom LHBT-frågor. (se 

http://www.migrationsverket.se/info/1859.html) Förhoppningsvis kommer denna utbildning 

också att innehålla diskussioner om hur andra aspekter och markörer spelar in, skapar och 

påverkar upplevelsen av och möjligheterna till att vara LHBT-person i asylprocessen, och i 

andra sammanhang. 
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Datum för intervjuer och mailsvar: 

20100421 Intervju med M genomfördes. 

20100423 Svar på frågor inkom via mail från Alex. 

20100430 Intervju med David Veisland genomfördes. 

20100503 Intervju med N genomfördes. 

20100506 Svar på frågor inkom via mail från Stig-Åke Petersson. 


