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Abstract: 
 
Lesbians in the Swedish State’s official documents 
Renée Andersson, Department of Social Science, Örebro University  
 
The means that the Swedish State has to legitimize and standardize different perspectives of 
women and their sexuality is significant. Persecution of gender and sexuality is today 
something that can grant refugee status according to the Swedish Aliens Act. By studying the 
documents that forestall the amendment of the laws is it possible to unveil the concept and 
ideas about women sexuality that the state manifests and reproduces through these laws and 
official documents.  

The aim of this essay is to look upon the sexual policy as it occurs in official the 
documents that deal with lesbian refugees. The study cover and maps present research on this 
group of women and gives an answer to how norms about women sexuality are expressed in 
these documents.  

Throughout the survey of the research field not much previous research was found, 
therefore even research that only partly covers the field is included and reviewed.   

As method a detailed reading of the official documents and a discourse analysis with 
it’s emphasize on theoretical themes like gender and sexuality, lesbianism and state feminism, 
was made. Lesbians are missing in the official state documents and the one time the Migration 
Board’s documents refer to lesbians they are ascribed to as gender and not as sexuality. 

The essay concludes that the confusion about the category gender and the category 
sexuality has the result that the lesbians become invisible. Lesbians tend throughout the 
material to be ascribed to the category gender and gay men to the category sexuality. 

The standardized perspective and normative discourse that has been found in the 
official documents has the effect that women is looked a pound as gender and therefore, by 
the same logic loose their sexuality. In this way the Swedish State discriminates lesbian.  

Another conclusion is that the Swedish State has a somewhat ambivalence perspective 
on their own work on promoting gender equality. 
 
 
Keywords:  

Feminism, Gender, Lesbianism, Sexuality, the State, the Aliens Act and Refugee 
policy.  
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1. Inledning 

Utrymmet som staten har att legitimera och normera perspektiv på kvinnors sexualitet är stort 

och den makt staten har över kvinnor är av avgörande betydelse för våra liv. Både genom 

lagar, reformer och myndighetsutövning kan staten uttrycka en beteendepreferens, likväl som 

staten genom ickehantering av en fråga kan normera ett perspektiv.1  

 

Lagar som tillsynes hanterar kvinnors sexualitet, som sexualbrottsbalken, utgår inte från 

kvinnors rätt till en autonom sexualitet utan lagen har det manliga subjektet i fokus. Det är 

inte kvinnors sexualitet, i sig, som står i fokus utan det är kvinnans rätt att fredas från sexuella 

övergrepp som är central i lagstiftningen. I lagen är det alltså kvinnornas rätt att slippa dessa 

övergrepp som värnas, inte deras rätt till sexualliv. Tillåtandet av preventivmedel, införandet 

av fria aborter och i stor utsträckning även mödravårdsreformen är exempel på statligt 

genomdrivna samhällsförändringar som däremot haft direkt inflytande på kvinnors sexuella 

autonomi. Vid en internationell utblick har FN:s konvention CEDAW fungerat som 

pådrivande till förmån för kvinnors sexuella rättigheter.2 

 

Möjligheten för homosexuella att söka asyl regleras såväl nationellt som i internationell lag 

genom exempelvis EG- lagstiftningen. Den svenska utlänningslagen förändras kontinuerligt i 

samklang med både internationell rätt och den samhälleliga kontexten och utlänningslagen har 

under den senaste tioårsperioden befunnit sig i ett dynamiskt läge där den förändrats flera 

gånger. Sedan 1997 har könstillhörighet och homosexualitet varit giltiga skäl för att söka asyl 

i svensk lagstiftning.3 Fram till 2005 kategoriserades dessa som skyddsbehövande i övrigt, 

men från 2006 är kön och sexuell läggning omständigheter som kan berättiga till 

flyktingstatus. För att få flyktingstatus måste man själv hävda sin rätt till asyl. 

 

Att söka sig hit som lesbisk flykting betyder att man väljer att definiera sin sexualitet som 

viktig och att man ska ha rätt att uttrycka den. Kvinnor söker asyl för att få en fristad med 

ökat handlingsutrymme och rätt till kroppslig integritet och i vissa fall handlar flykten om 

kvinnornas liv eller död. När statsmakten utformar lagar och normer kring dessa kvinnor kan 

statens sexualpolitik synliggöras.  

 

                                                           
1 Exempelvis Anti-agalagen (1979) och Sexköpslagen (1998).  
2 Convention of Elimination of Diskriminations of  All Women, CEDAW är ett förtydligande och utvidgade av 
de mänskliga rättigheterna så de även ska omfatta kvinnor. 
3 SFS 1989:529 ändring 1996:1279. 
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Genom att studera de dokument som föregripigt lagförändringarna är det möjligt att se vilka 

föreställningar om kvinnlig sexualitet som både den lagstiftande församlingen4 och de 

verkställande myndigheterna5 uttrycker och reproducerar.  

 

2. Syfte och frågeställning 

Mitt valda studieobjekt, här i form av statsmakten, kan relativt oproblematiskt infogas i den 

statsvetenskapliga forskningstraditionen. Jag ska studera hur Sverige, i form av normgivning 

resonerar kring lesbiska flyktingar som söker asyl. Jag har valt att inte fokusera på hur staten 

agerar genom sin myndighetsutövning när det gäller uppehållstillstånd utan studiens fokus 

ligger helt på de riktlinjer och förarbeten som föregripit lagändringen.  

 

Mitt syfte med studien är således att studera den normgivande sexualpolitik statsmakten ger 

uttryck för i de offentliga dokumenten som rör lesbiska asylsökanden. 

 

Mina frågeställningar blir därför:  

• Hur ser aktuell forskning om lesbiska asylsökande ut? 

• Hur uttrycks normer om sexualpolitik i de offentliga dokumenten inom mitt 

studieområde? 

 

3. Metod  

För att besvara min frågeställning om hur forskningsfältet ser ut har jag gjort en genomläsning 

av publicerad forskning och redovisat den i en forskningsskiss under rubriken forskningsfält. 

Eftersom forskningsfältet är begränsat har jag inte funnit det nödvändigt att avgränsa det 

ytterligare och har därför inte riktat in mig på statsvetenskaplig forskning specifikt.  

 

För att se hur de offentliga dokumenten inom området uttrycker sexualpolitik har en 

närläsning av det aktuella offentliga materialet skett. Signifikanta delar av materialet har 

sammanställts i löpande text och i kortare citat för att lyfta fram de delar som varit underlag 

för min analys. Materialet har sedan analyserats utifrån teoretiskt förankrade teman, vilka 

presenteras närmare i uppsatsens teoriavsnitt. Detta för att visa hur sexualpolitiken ser ut när 

den tolkas genom feministisk forskning.  

 

                                                           
4 Avser här Riksdag.   
5 Avser här Migrationsverket. 
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3.1. Diskursanalys 

I Bergström och Boréus6 diskuteras vad som skiljer en idé- och en diskursanalys. De menar 

att diskursanalysen har en bredare och mer öppen utgångspunkt än idéanalysen och försöker 

svara på frågor som synen på och föreställningar om. De menar vidare att diskursanalysen är 

lämplig som metod när man studerar frågor som berör sociala identiteter eftersom identiteter 

då kan ses som kontextberoende istället för som stabila kategorier.7  I diskursanalysen är 

språket centralt och signifikant är att språket inte ses som verklighetsbeskrivande utan att det 

även bidrar till att forma verkligheten.8  

 

Min metod blir att genomföra en diskursanalys av källor som kan representera statsmakten 

med avseende på lesbiskas rätt till asyl. Eftersom min uppgift består av att försöka 

begripliggöra och synliggöra de föreställningar som mina källor ger uttryck för blir min 

tolkning av dessa avgörande. Arbetet innebär att jaget (mitt jag) spelar en stor roll i studien 

och att det blir svårt att återskapa de tolkningar som jag nu gör. För att minska problemen 

med intersubjektiviteten ska jag försöka redovisa mina tolkningar med relevanta citat och 

motivera rimligheten i dessa tolkningar. Trots vissa problem anser jag att diskursanalys är det 

bästa sättet att undersöka mitt studieobjekt.9  

 

3.2. Tematisk analys 

De teman som jag valt för min teoretiska ram är mitt försök att skapa relevanta ingångar i 

materialet. Alla mina utvalda teorier bygger på statsvetenskaplig forskning förutom temat om 

lesbiskhet som bygger på en etnologisk forskartradition. Dessa teman ska ses som verktyg för 

en ökad förståelse om mitt studieämne. Syftet med dessa är inte att de ska skapa en 

heltäckande väv där alla aspekter av studieämnet kan fångas upp utan som redskap att 

synliggöra diskursen. De begrepp och teman som lyfts fram i teoriavsnittet ska när dessa ställs 

mot min empiri besvara studiens frågeställningar.  

 

3.3. Avgränsning och källdiskussion 

Avgränsningen i tid av mitt empiriska material skedde relativt oproblematiskt. Eftersom 

frågan om flyktingskap och sexuell läggning aktualiserades i offentligt tryck för första gången 

i SOU 1995:75 var det naturligt att göra det till den bortre tidsgränsen. Jag har valt att inte 
                                                           
6 Bergström, Göran & Boréus, Kristina (2000) Textens mening och makt. Metodbok i samhällsvetenskapig 
textanalys. Studentlitteratur, Lund 
7 Bergström, Göran & Boréus, Kristina 2000:237 
8 Bergström, Göran & Boréus, Kristina 2000:221. 
9 Bergström, Göran & Boréus, Kristina 2000:37. 
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göra ytterligare avgränsningar i tid utan jag har inkluderat det material som tillkommit fram 

tills 2007.  

 

Mer problematisk har studiens geografiska avgränsning varit. Att göra en studie om flyktingar 

utan att ha ett internationellt perspektiv är svårt, om inte omöjligt. Att genomföra en studie där 

fokus skulle vara på den internationella arenan i form av FN eller EU skulle vara intressant då 

de globala förutsättningarna för lesbiska kvinnor skulle komma att aktualiseras, men det låter 

sig inte göras inom ramen av denna uppsats. Därför har jag valt att låta den nationella nivån 

begränsa studien.  

 

Avgränsningen angående vilka material som ska ses som empiriska källor var desto svårare. 

Jag har valt att endast använda mig av material som kan ses som representativt för den 

svenska staten.10 Därmed har jag uteslutit protokoll från kammaren och motioner där det 

framkommer argument som utgår ifrån partipolitik, då dessa inte kan ses som uttalanden ifrån 

den lagstiftande regimen. Mitt empiriska material består av offentligt tryck samt av material 

från Migrationsverket. Det offentliga tycket består av två SOU utredningar, två propositioner, 

ett betänkande från socialförsäkringsutskottet samt en lagrådsremiss. I det offentliga trycket 

har asylrätten för homosexuella berörts i ytterligare en utredning, SOU 2006:6 

Skyddsgrundsdirektivet och svensk rätt. Utredningens direktiv bestod an att harmonisera 

svensk rätt mot EU: s direktiv avseende flyktingar och andra skyddsbehövande. Jag har valt 

att inte behandlat denna utredning i min studie eftersom den refererar högst kortfattat till den 

svenska lag som behandlar uppehållstillstånd på grund av sexuell läggning. Utredningen 

konstaterar att den svenska lagen inte strider mot EU: s direktiv.   

 

Materialet jag har tillgång till avseende Migrationsverkets hantering av lesbiska asylsökande 

är dels statistikuppgifter från Migrationsverket,11 valda delar från Migrationsverkets 

utlänningshandbok12 samt mail från presstjänst och handläggare på Migrationsverket.13. Detta 

material kan på inget sätt sammantaget utgöra en helhetsbild över hur Migrationsverket 

arbetar, vare sig generellt mot asylsökanden eller mot lesbiska asylsökanden specifikt. Det 

                                                           
10 Staten definieras här som riksdag genom utskottsbetänkande, regering genom propositioner och utredningar, 
rättsväsende genom lagrådet och myndighet genom migrationsverket.  
11 Beviljade uppehållstillstånd fördelade på kvot, flykting, skyddsbehövande i övrig och humanitära grunder efter 
medborgarskap, världsdel och kön.  
12 Migrationsverket, Utlänningshandboken, Kap 9.1. Allmänt om skyddsbehov Kap 9.3. Kap 40.1 Riktlinjer 
Skyddsbehov - kvinnor Skyddsbehov - sexuell läggning. 
13 Louise Utter, 011-15 66 23, Migrationsverkets Presstjänst och Per Holfve, 031-774 63 17, asylhandläggare på 
migrationsverket i Göteborg.  
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avgörande är dock att materialet kan fungera upplysande över vad Migrationsverket förväntar 

sig i mötet med den lesbiska migranten. Materialet ger möjlighet till förståelse för vad 

handläggarna har för kunskapsbas rörande kvinnor, LHBT gruppen14 och hur dessa grupper 

samspelar i fråga om lesbiska flyktingar. Vidare ger materialet en viktig ingång i hur 

Migrationsverkets dagordning ser ut, vilka frågor som överhuvudtaget finns och vilka 

områden eller grupper som prioriteras. Övriga migrationsalternativ som anhöriginvandring 

och där sökanden avser att gifta sig/sammanbo har jag av valt bort från mitt empiriska 

material eftersom dessa inte faller innanför studiens ramverk.  

 

Migrationsverkets utlänningshandbok är tillsammans med LIFOS landinformation och 

Migrationsverkets praxisbeslut vägledande för den enskilde handläggarens beslut. Den största 

vägledningskällan för handläggare är Migrationsverkets databas SKAPA, men enligt uppgift 

från Migrationsverkets handläggare Per Holfve, finns inte uppgifter i SKAPA som kan bidra 

med ytterligare kunskap om mitt studieobjekt.15  

 

4. Forskningsfält 

Min första frågeställning fokuserade på hur forskningsfältet kring mitt studieobjekt ser ut.  

Ingen forskning, mig veterligen, fokuseras på lesbiska asylsökanden, men det finns forskning 

som tangerar ämnet från olika håll. För att kunna placera in min uppsats i ett sammanhang ska 

jag redogöra för hur forskningsfältet om lesbiska migranter ser ut, både i Sverige och 

internationellt. På det nationella planet så bedriver Dina Avrahami en socialantropologisk 

studie om lesbiska invandrares livssituation. Maria Bexelius har genomfört en genusanalys av 

svensk flyktingpolitik 1997-2000. Den studien behandlar endast heterosexuella kvinnor som 

sökt asyl på grund av kön. Internationellt hittar jag forskning endast i USA och Europa, denna 

västdominans beror möjligtvis på att språk- och sökvägarna dit är väletablerade. Amy R 

Elman forskar kring EU och medlemsländernas lagstiftning kring homosexuellas rättigheter. 

Olivia M. Espín beskriver kvinnors erfarenheter av migration och synliggör där speciellt 

lesbiska kvinnors upplevelser. Eithne Luibhéid har bidragit till forskningsfältet med antologin 

Queer Migrations som behandlar migration och sexualitet. Luibhéid har också författat en 

artikel om hur migrationen från Mexico till USA har gestaltat sig historiskt för lesbiska 

kvinnor.  

 
                                                           
14 HTB är RFSL:s begrepp om sexuell läggning som utläses HomoTransBi. L:et ämnar att synliggöra gruppen 
lesbiska. 
15 Holfve mail 2007-03-06. 
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4.1. Lesbiska invandrarkvinnor i Sverige 

Dina Avrahami bedriver antropologisk forskning om lesbiska invandrarkvinnor i Sverige med 

fokus på deras marginalisering och stolthet.16 Hon anser att det finns mycket som förenar 

lesbiska kvinnor och homosexuella män i relation till det heterosexuella majoritetssamhället, 

men lesbiskhet och manlig homosexualitet måste studeras separat. Detta eftersom kvinnors 

och mäns positioner i samhället är olika och att detta bestäms av en könsmaktsordning där 

män generellt har makt över kvinnor.17 Som medel för att synliggöra gruppen invandrade 

lesbiska försöker Avrahami göra en uppskattning över hur många lesbiska invandrarkvinnor 

som lever i Sverige idag. Hon uppskattar att dessa kvinnor utgör en grupp på ca 28 000 

kvinnor nationellt.18 Avrahami menar vidare att hennes informanter drabbas av fyrdubbel 

underordning, nämligen som kvinnor, som lesbiska, som invandrare och som lågavlönade.19 

Hon konstaterar att den forskning som finns i Sverige om homosexualitet och lesbiskhet 

rörande invandrarkvinnor är obefintlig om hon räknar bort sin egen forskning men att det på 

det internationella planet bedrivs viss forskning i USA.20 Forskningsfältet om homosexuella 

män och migration är bredare. Avrahami menar att avsaknaden av forskning delvis kan 

förklaras genom att kvinnors sexualitet är osynlig men också genom att ämnet lesbiskhet till 

stor del fortfarande är tabubelagt.  

 

4.2. Asylpolitik i Sverige ur ett genusperspektiv 

Maria Bexelius har analyserat svensk asylpolitik ur ett genusperspektiv under åren 1997-

2000.21 Hon har som syfte att vid en genomgång av svenska asylärenden urskilja en svensk 

asylpraxis vid genusrelaterad förföljelse.22 Hon har analyserat totalt 80 ärenden utifrån den 

paragraf som ger kvinnor och homosexuella rätt till uppehållstillstånd som skyddsbehövande i 

övrigt. Hon har riktat in sig på heterosexuella kvinnors möjlighet till flyktingsstatus och hon 

tydliggör det genom att betona att studien fokuserar på dem som sökt skydd och som har en 

välgrundad fruktan för förföljelse på grund av kön, därmed inkluderar hon inte homosexuella 

                                                           
16 Avrahami, Dina (2005) Migration som sexuellt fält, Occasional Papers, no 8 2005, CEIFO.  
17 Avrahami 2005:2. 
18 Avrahami 2005:16. Hennes siffra grundar sig på antal utrikes födda kvinnor i Sverige den 31 december 2003 
och hennes antagande att fem procent av dessa lever lesbiskt. För jämförelse av befolkningsgruppsstorlek kan 
det nämnas att de svenska samerna uppgår till ca 20 000 stycken.   
19 Avrahami 2005:20 
20 Hon nämner Olivia Espín och Eithne Luibhéid.  
21 Bexelius, Maria, (2001) Kvinnor på flykt, en analys av svensk asylpolitik ur ett genusperspektiv 1997-2000. 
Stockholm. 
22 Bexelius har till skillnad mot de offentliga trycken valt att använda sig av begreppet genusrelaterad förföljelse 
istället för könsrelaterad förföljelse. Hon menar att detta korrelerar bättre mot den internationella debatten.  
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kvinnor i sin undersökning.23 Hon problematiserar inte denna avgränsning ytterligare. Hennes 

intention med analysen är att utröna hur Sverige bemött asylsökande kvinnor och hur deras 

speciella erfarenheter av förföljelse har beaktats. Hennes slutsats är att det är mycket svårt att 

få asyl eller uppehållstillstånd om man är kvinna och åberopar risk att utsättas för 

könsrelaterad förföljelse. Hon menar att lagen som infördes 1997 inte har nått önskad effekt. 

De kvinnor som har fått uppehållstillstånd med hänvisning till könsparagrafen har alla riskerat 

könsstympning. Skyddet vid risk för andra former av könsrelaterad förföljelse förefaller 

obefintligt eller bristfälligt. Hon menar vidare att statens argumentering om att förföljda 

kvinnor istället får uppehållstillstånd beviljade av humanitära skäl inte stämmer då dessa 

förföljelser ofta ses som överdrivna och ogrundade. Hon konstaterar att frihet från förföljelse 

är starkt beroende av kön.24 

 

4.3. Lagstiftning inom EU 

Elman redogör för hur EU: s rättsordning behandlar migration och samkönade pars 

möjligheter till rörelsefrihet inom unionen med en jämförelse av heterosexuella pars 

medflyttningsrätt mellan de europeiska medlemsländerna.25 Elman problematiserar hur 

medborgarskap kopplas samman med sexualitet och sexuell läggning. Hon genomför en 

granskning av hur de enskilda länderna hanterat de fall där medborgare flyttat mellan 

medlemsländerna inom unionen tillsammans med en make/ maka från ett land utanför 

unionen. Hennes granskning visar att unionen ser äktenskapet som underlag för medflyttning 

och uppehållstillstånd och menar vidare att samboskap och partnerskap inte berättigar till 

denna möjlighet.26 Hennes undersökning diskuterar hur invånarna inom EU driver rättsfall 

rörande diskriminering på grund av sexuell läggning. Hennes slutsats är att fallen oftast 

bedrivs på det nationella planet och inte inom unionens juridiska system. Undantag finns och 

Elman refererar till ett fall som avgjort i Europadomstolen. I domskälen framförs att:  

 

...the explanation that while homosexuals partners may be entitled to respect for their 

privacy, their relationships are incomparable to heterosexual partnership and thus fall 

outside the acceptable scope of ´family life´. Moreover, the Commission concluded that 

because lesbian and gay couples are comparable only to one another, and both are 

rejected as ´family´, sex discrimination was not at issue.27  

                                                           
23 Bexelius 2001:12. 
24 Bexelius 2001:186 
25 Elman, Amy R. (2000) The Limits of Citizenship: migration, sex diskrimination and same-sex partners in EU 
law. Journal of Common Market Studies Vol. 38, No 5, pp. 729-749. 
26 Elman 2000:734. 
27 Elman 2000:734. 
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EU: s domstol har därmed slagit fast att diskriminering på grund av sexuell läggning inte kan 

bedömas i förhållande till den heterosexuella befolkningen eftersom dessa innefattas av 

familjebegreppet medan homosexuella utesluts därifrån. Hon menar i sin slutsats att 

diskrimineringen inom EU inte kan lösas genom de homosexuellas kamp för att bli 

inkluderade i familjebegreppet. Istället, menar Elman, ligger lösningen i att man vid juridiska 

processer ska kräva truly equal treatment.28 Denna mer radikala hållning skulle enligt Elman 

innebära att man istället för att hävda sin likhet med heterosexuella par försöker visa på den 

inbyggda orättvisa som domstolen upprätthåller när den hänvisar till familjen som en enhet. 

Genom att kräva att medborgarskap inte ska sammankopplas med äktenskap och att 

äktenskapet och medborgarskapet ska separeras för homosexuella såväl som för 

heterosexuella medborgare kan ett rättvisare system ta form. Elman menar att LHBT gruppen 

måste omvandla diskussionen ifrån kamp om lika rättigheter och förmåner för partnerskapet 

till kravet på att dessa förmåner kopplade till äktenskap och partnerskap ska avskaffas. Hon 

konstaterar vidare att den politiska viljan till detta saknas. Att avskaffa det heteronormativa 

system som råder inom unionen är inte än en levande debatt.29 Elman diskuterar och 

problematiserar inte om skillnaderna mellan manliga homosexuella migranter och lesbiska 

migranter.  

 

4.4. Migration som identitetsformande  

Olivia Espíns bok30 bygger på intervjuer med 43 kvinnor i åldrarna 20-70 år som emigrerat 

till USA från ett annat land. 30 % av kvinnorna som Espín intervjuat identifierade sig själva 

som lesbiska vilket utgör tretton berättelser i boken. Hon konstaterar att trots att homosexuella 

kvinnor förekommer i alla migrationssituationer gör själva antagandet om obligatorisk 

heterosexualitet att lesbiska osynliggörs. Hon konstaterar vidare att hennes synliggörande av 

de lesbiska migranterna gör hennes bidrag unikt.31 Kvinnor som flytt till USA och sökt asyl 

på grund av deras homosexualitet saknas i Espíns studie, eftersom det fram till 1990 var 

förbjudet för homosexuella att invandra till USA. Detta förbud innebar dock inte att det inte 

förekom att lesbiska migrerade till USA, endast att deras migrationsskäl omförhandlats. Espín 

har i sitt arbete ett framträdande psykologiskt perspektiv vilket visar sig genom hennes 

intresse för kvinnornas språkbruk. Genom att studera vilket språk dessa flerspråkiga kvinnor 

föredrar att tala när det gäller sexuella ämnen menar Espín att hon kan se att språket är 
                                                           
28 Elman 2000:745. 
29 Elman 2000:745. 
30 Espín, Olivia M, (1999) Women Crossing Boundaries, a psychology of immigration and transformation of 
sexuality. Routledge, New York. 
31 Espín 1999:53. 
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avgörande för formandet av identitet, inklusive den sexuella läggningen. Espín menar att det 

inte bara är den kulturella ramen som förändras vid en migration utan när man tillgängliggör 

sig ett nytt språk förändras ens identitet och nya uttrycksmöjligheter som kan skapa 

handlingsutrymme uppkommer. Espín har, förutom fokus på språkets betydelse, fokuserat på 

kvinnor som separerats ifrån sina mödrar under tonåren genom deras migration och hur det 

kan ha påverkat kvinnornas. 

 

Många av kvinnorna menar att migrationen i sig utgjort möjligheten för dem att bli lesbiska 

och om de inte flyttat så skulle de ha haft en annan sexuell läggning. Två av kvinnorna talar 

om skamkänslor i samband med deras sexuella läggning men båda kopplar samman den med 

deras respektive födelsekultur och deras svårigheter att vara öppna med sin sexuella läggning 

i hemlandet. Flera av de heterosexuella kvinnorna talar om svårigheter att tala om sin 

sexualitet.   

 

Espín konstaterar att kvinnors erfarenhet av migration är en försummad aspekt av 

migrationsstudier.32 Espín menar att kvinnors sexuella handlande och tillskrivna könsmönster 

fungerar som social funktion som sträcker sig utöver det rent personliga planet. Kvinnornas 

kroppar blir i praktiken slagfält i kampen om den kulturella identiteten.33 I de flesta samhällen 

är kvinnor symbolen för familjens värdesystem och de används som bevismaterial för 

gruppens moral i större sociala sammanhang och för hela nationer.34  

 

4.5. Lesbisk migration i USA 

Eithne Luibhéids artikel Looking like a lesbian35 är kronologiskt det första bidraget till 

forskningsfältet som jag funnit som problematiserar just lesbiska migranter. Luibhéid 

refererar till ett fall från 1960 som behandlar en kvinnlig mexikansk emigrant som hindras att 

återvänder till USA efter ett besök i Mexico. Orsaken till att hon inte får återvända är att hon, 

enligt INS,36 ser lesbisk ut. Luibhéid ser detta fall som en möjlig källa till kunskap om hur 

INS identifierade och exkluderade utländska kvinnor som de förmodade var lesbiska.37 Hon 

                                                           
32 Espín 1999:2. 
33 Espín 1999:7. 
34 Espín 1999:6. 
35 Luibhéid, Eithne (1998) Looking Like A Lesbian. Journal of the History of Sexuality vol. 8 no.3, 1998, pp.477-
506 
36 The Immigration and Naturalization Service, USA:s immigrationsmyndighet. 
37 Luibhéid 1998:478 Luibhéid konstaterar att det finns relativt god kunskap om hur INS behandlat manligt 
homosexuella emigranter, men konstaterar att det finns lite kunskap om kvinnors och deras erfarenheter. Genom 
studiet av Quiroz´s fall, som är det enda kända fallet, vill hon skapa ny kunskap.   
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visar hur USA: s immigrationsmyndighet använt sig av visuell screening när 

myndighetsutövarna bestämt vilka som ska kontrolleras extra vid den amerikansk-mexikanska 

gränsen.  

 

Antologin Queer Migrations38 som Luibhéid var redaktör för behandlar framförallt migration 

till USA från Mexico och delar av Sydamerika. Boken fokuserar på den betydelse som 

sexualitet för migration. Förföljelse på grund av sexuell läggning är grund för asyl i USA 

sedan 1994 men är det få som beviljas uppehållstillstånd. Mellan 1994 och 1997 ansökte ca 

1000 personer om uppehållstillstånd medan endast ett sextiotal av dessa beviljades.39 

Luibhéid konstaterar att det inte finns familjeanknuten invandring för LHBT gruppen till USA 

eftersom dessa par inte erkänns som familjer.40 Även HIV epidemin bidrar till att LHBT 

personer inte har samma rörlighet över nationsgränser som heterosexuella. Boken fokuserar i 

huvudsak på manliga homosexuella migranter och synliggör inte lesbiska.  

 

4.6. Kommentar till forskningsfältet  

Jag vill påpeka att forskningskissen inte kan garanteras vara komplett eller ens övergripande. 

Eftersom forskningsfältet fortfarande är väldigt nytt så är det en fragmentarisk bild av 

verkligheten som levereras. Ansatserna i de olika forskningsprojekten ser olika ut och därmed 

gör också forskningsresultaten det.  

 

Sammantaget visar forskningen på att det finns ett stort behov av ökad kunskap. Forskningen 

om homosexuella kvinnor är fortfarande marginaliserad trots det stora forskningsfält som 

kallas Gay and Lesbian Studies. Kombinationen av lesbiska kvinnor och kvinnor som sökt 

asyl saknas helt.   

 

5. Teori 

Under följande rubriker presenterar de teoretiska teman med vilka jag genomfört min analys. 

Det följer också ett avsnitt som redogör för teorier där kroppen och kroppslighet står i 

centrum. Det avsnittet kommer inte att fungera som ett tema för min analys utan ingår för att 

tydliggöra mekanismer för underordning.  

 

                                                           
38 Luibhéid; Eithne red. (2005) Queer Migrations, Sexuality, U.S. Citizenship, and Border Crossings. University 
of Minnesota Press, Minnesota. 
39 Luibhéid 2005:63. 
40 Luibhéid 2005:xv. 
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5.1. Tema: kön och sexuell läggning 

Feminismen visar att det är omöjligt att se kön som en aspekt eller ett perspektiv som kan 

väljas eller väljas bort efter tycke och smak, kön är en alltid närvarande kategori.41 Genom att 

använda kön som analytisk kategori blir nya områden inom både vetenskap och politik 

intressanta och spännande.42 En metod för att synliggöra kön är att tillföra dimensionen till 

tillsynes könsneutrala teorier. Om en teori inte inkluderar kön som dimension är det inte 

möjligt att se hur kön och exempelvis makt samspelar inom den teorin och en stor 

förklaringspotential faller därmed bort. Inom den politiskt teoretiska traditionen förekommer 

ofta en abstrakt individ för att illustrera den rationella medborgaren. Denna kroppslösa individ 

är de fakto ofta en man. Den önskade könsneutraliteten blir då av kosmetisk karaktär, den 

döljer det faktum att individen har ett manligt kön.43 

 

Den politiska dagordningen kan synliggöras genom att se vilka områden och grupper som 

politiseras under olika tidsepoker. Den senaste av dessa grupper som politiserats är LHBT 

gruppen som nu fått genomslag i mainstreampolitiken. Tidigare grupper som politiserats på 

liknande sätt är barn, invandrare och kvinnor. Män som grupp har aldrig blivit politiserad.44 

 

Jag anser att man med samma argumentation som vid inkludering av dimensionen kön, kan 

hävda att om man tillför sexuell läggning som kategori kan ytterligare förklaringspotential 

erhållas. Därför väljer jag att se hur sexuell läggning behandlas som både en analytisk och 

politisk kategori av mina källor.  

 

5.2. Tema: statsfeminism 

Lagstiftning som stater konstruerar måste ses om ett resultat av de könsrelationer som finns i 

samhället. Dessa relationer kommer till uttryck både i de lagar som stiftas och i den praxis 

som formar bruket av lagarna. Lagstiftningen påverkas av de normer som råder i ett samhälle 

på samma sätt som samhället påverkas av de lagar som redan finns. Processen är alltså 

dubbelriktad. Genom en viss lagstiftning skapas handlingsutrymme vilket i sin tur begränsas 

av de normer som lagen ger uttryck för. Normerna i samhället är också avgörande för vilka 

lagar som kan stiftas. När en lag har trätt i kraft måste andra efterkommande lagar ses som ett 

                                                           
41 Åse 2000:14 
42 Distinktionen mellan kön och genus är här ogörlig. För att särskilja dessa begrepp åt krävs att kön bara ses 
som en biologisk kropp och att genus ses som en roll/kostym som kan ikläddas. Kön är både biologi, 
medvetande, kropp och handling.  
43 Wendt Höjer 1999:11. 
44 Eduards 2002:157.  
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resultat av det normsystem som förändrats genom den tidigare lagen. Detta kan också 

beskrivas genom att se hur statens lagar blir ett uttryck för vilka gränser som finns i ett 

samhälle.  

 

Politiken sätter gränser, tillåter och förbjuder. Politiken kan ses om ett gigantiskt 

definitionsprojekt som talar om vem som har rätt att förändra – på vilket sätt.45 

 

Att se statsmakten som något som är för eller emot kvinnor, som pådrivare för jämställdhet 

eller som könsmaktssystemets upprätthållare är att söka ett alltför enkelt svar på problemet. 

Staten fungerar både som garant för den patriarkala diskursen samtidigt som den driver på 

utvecklingen mot jämställdhet. Maria Wendt Höjer uttrycker detta som att offentlig politik 

både är ett uttryck för en könsmaktsordning och som delaktig i själva könsmaktsrelationens 

formulering. Därför kan offentlig politik varken betraktas som en avspegling av de 

könsmaktrelationer som råder i övriga samhället eller som helt fristående från dessa. Politik 

måste förstås som både skapande och återskapande av könsrelationer.46 

 

Begreppet handlingsutrymme har en central funktion min studie. Maud Eduards väljer i sin 

bok Förbjuden Handling att förklara begreppet som svängrum, valfrihet, självbestämmande, 

en ny eller större arena att röra sig på, överskridande av gränser och möjligheter att påverka 

den politiska dagordningen.47 Hon knyter begreppet till kvinnors självorganisering och deras 

möjlighet till ökat handlingsutrymme men begreppsdefinitionen är funktionell även vid 

studier av statligt handlingsutrymme.48  

 

5.3. Tema: lesbiskhet  

Etnologen Pia Lundahl hävdar i sin avhandling Lesbisk Identitet49 att det inte finns några 

lesbiska individer.50 Hon menar med detta påstående att det inte finns någon biologiskt 

förankrad sexualitet riktad mot det egna könet, vidare menar hon att det inte finns någon 

individ med en essentiellt förankrad sexualitet överhuvudtaget. Sexualiteter ska betraktas som 

historiska bestämda sociala och kulturella konstruktioner.51 Erfarenheter och identiteter är 

beroende av samhällskontext och detta gäller också för LHBT gruppen. Homosexualiteten har 

en historia och fenomenet ska ses i förhållande till denna och likt andra identiteter är den 
                                                           
45 Eduards i red. Roks 1995:156. 
46 Wendt Höjer 2002:17. 
47 Eduards 2002:16. 
48 Eduards 2002:16. 
49 Lundahl, Pia (1998) Lesbisk Identitet. Carlssons Bokförlag, Bjärnum.  
50 Lundahl 1998:24. 
51 Lundahl 1998:24. 
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sexuella läggningen bundet till tid och rum, samma handlingar och känslor har benämnts på 

olika sätt i olika kontexter.  

 

Betydelsen av begreppet komma ut är centralt i den lesbiska identitetsformuleringen och 

består av två delar. Den första delen är att komma underfund och formulera sin sexuella 

läggning för sig själv, den andra delen handlar om att komma ut och benämna sin sexuella 

läggning i förhållande till sin omgivning. Processen är inte linjär, individer hoppar över 

förväntade steg, återvänder till tidigare eller avslutar helt enkelt processen och återvänder 

ibland till en tidigare heterosexuell identitet.52  

 

Att ha en lesbisk identitet är förbundet med erfarenhet, menar Lundahl. Den lesbiska 

identiteten kan därför ses som resultat av hur deras erfarenheter konstrueras och tolkas. Detta 

sker i enighet med de tillgängliga förklaringsmodeller och identiteter som finns vid det givna 

tillfället. Identiteter bygger alltid på vad samhällskontexten visar, vilka föreställningar som är 

möjliga. Identitetsformning är en ständigt pågående process, där individen ständigt tvingas att 

förhålla sig till de förändringar som samhället genomgår i form av tillgängliga 

representationer och förebilder. Identitet är i grunden en fråga om relationer, vem man är 

definieras i förhållande till andra.53  

 

5.4. Kroppen och huret 

Genomgående kommer materialet att ställas mot teorier om kön, sexualitet, underordning och 

kroppslig integritet. För att dessa begrepp ska begripliggöras ur ett statsvetenskapligt 

perspektiv måste de problematiseras.  

 

Statsvetaren Maria Wendt Höjer54 menar att kropplig integritet är ett särskilt angeläget 

studieobjekt eftersom kraven på kvinnors integritet står i kontrast till den demokratiska 

ordningens konstruktion. Genom att synliggöra och utmana gränsdragningar som upprättats 

mellan privat och offentligt, naturlig och politiskt och mellan kärlek och rättvisa framträder 

nya mönster i samhällen. Hon menar vidare att det liberala medborgaridealet om jämlikhet 

och alla individers rätt till kroppslig integritet krockar med de könsnormer som gör kvinnor 

till underordnade och kvinnors kroppar och sexualitet underställda mäns kontroll.55 Kvinnors 

                                                           
52 Lundahl 1998:22. 
53 Lundahl 1998:19-20. 
54 Wendt Höjer, Maria (2002) Rädslans Politik, våld och sexualitet i den svenska demokratin. Liber, Lund.  
55 Wendt Höjer 2002:37. 
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kroppsliga integritet är villkorad, deras kroppar har historiskt inte tillhört dem själva utan 

kvinnokroppen har på olika sätt tagits i besittning av andra. Kroppslig integritet måste därför 

sammankopplas med kroppslig autonomi och självbestämmanderätt. 

 

I den statsvetenskapliga avhandlingen Makten att se har Cecilia Åse56 valt att studera kvinnors 

levda och kroppsliga underordning genom att utforska hur kvinnliga polisers kroppar och 

kvinnlighet betraktats och uttrycks. Hennes utgångspunkt är att relationen mellan kvinnor och 

män kan förstås som en förkroppsligad maktordning. Centralt i hennes avhandling är Huret. 

Genom att studera vilka praktiker och mekanismer som verkar för underordning kan man 

synliggöra dessa.  

 

Att underordning gestaltas i kvinnokroppen innebär att kvinnokroppen fås att bekräfta 

och legitimera könsmaktsordningen. Att placera orsaken till förtrycket hos de förtyckta 

själva torde vara ett oöverträffat maktmedel eftersom det inte bara innebär att de 

förtryckta görs ansvariga för sitt eget förtryck, utan också att de fås att känna skuld för 

detta. Och när skulden väl har lagt sig tillrätta - någonstans i mellangärdet - framstår 

givetvis vår egen underordning både som vår eget fel och vårt eget ansvar.57  

 

Åse talar om att erfarenheter av underordning är kroppsliga, sinnliga erfarenheter. Kroppen är 

maktordningens nav och kön är något som vi är och något som vi görs till. Således är kön inte 

bara en analytisk eller teoretisk kategori utan blir också en levd och förkroppsligad. Det vår 

kropp görs till är också vi. Dessa delar går inte att separera då de utgör varandra. Hennes 

metodologiska tillvägagångssätt i avhandlingen centreras kring begreppen avskiljandet, 

glappet, formande och sexualisering i en ansats att förstå underordningens hur. Begreppen 

formande och sexualisering fungerar genom att kvinnlighet fylls med mening och innehåll. 

Formande är själva görandet av kvinnlighet och underordningsmekanismen sexualisering 

fokuserar på hur kvinnor förtingligas och fråntas subjektstatus. Dessa två begrepp inriktas på 

att synliggöra dimensioner av underordning som jag inte fokuserar på i min studie. Begreppen 

avskiljandet och glappet kan däremot bidra till ökad förståelse för hur huret kan 

begripliggöras    

 

Avskiljandet inom polisen utgörs i hög grad av användningen av uniform. Poliser avskiljs från 

medborgarna med hjälp av deras uniform och denna omformulerar den individuella personen 

                                                           
56 Åse, Cecilia (2000) Makten att se. Om kropp och kvinnlighet i lagens namn. Liber, Malmö. 
57 Åse 2000:9.  
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till en polis.58 Att en polis verkligen är en polis får det inte råda tvivel om hos allmänheten. 

Eftersom poliser besitter befogenheter som överskrider medborgarnas ska polisen av 

rättsäkerhet inte kunna sammanblandas visuellt med andra. När kvinnor integrerades i kåren 

avskiljdes dessa visuellt från de övriga poliserna. Det skulle framgå i allmänhetens ögon att 

kvinnliga poliser inte var män. Den underordningsmekanism som Åse kallar för avskiljandet 

verkar alltså genom att kvinnor skiljs ut från en helhet.59 Detta antagande vilar på den 

feministiska idétraditionen att könsmaktsordningen upprätthålls genom ett isärhållande av 

könen. Åse påpekar att avskiljandet inte är synonymt med segregering där två delar hålls ifrån 

varandra, vid avskiljandet är det en kategori som skiljs ut och utpekas. Avskiljande består av 

två moment, den ena är avskiljandet av kvinnor från ”resten” både visuellt och genom 

språklig benämning. Det andra momentet verkar genom att den ospecificerade gruppen 

osynliggör kön och förblir normgivande.60 Genom detta avskiljande hindras kvinnor från att 

uppgå i den ospecificerade helheten. Detta uttrycks genom att kvinnors könstillhörighet blir 

både språkligt och fysiskt synliggjort och därmed synliggörs deras icke-manlighet. Det blir 

förbehållet män att ha ett kön som är både frånvarande och närvarande, ett kön som är 

ingenstans samtidigt som det är överallt.61  

 

Glappet, förklarar Åse, fokuserar på hur det skapas ett glapp mellan innebörden av att vara 

kvinna och innebörden av att vara polis. Glappet handlar om görandet av ett trots allt. Visuellt 

måste allmänheten kunna konstatera att de kvinnliga poliserna inte är män, samtidigt som det 

ska framgå att de trots allt är poliser. Medan män kan vara poliser i kraft av sina kroppar 

fungerar glappet genom att kvinnor kan vara poliser trots deras kroppar. Det framgår av Åses 

material att föreställningen av den manliga polisen förstärker bilden av den auktoritära 

polisen, framhävd av manlighet. Kvinnlighet är däremot något som inte bör sammankopplas 

med polisyrket. Att vara kvinnlig är, om det blir för uppenbart, att kompromettera 

polisväsendet, samtidigt som kvinnorna görs ansvariga för just kvinnligheten - den de inte ska 

uttrycka.  

                                                           
58 Åse 2000:33. 
59 Åse 2000:39. 
60 Åse 2000:39. 
61 Åse 2000:51. 
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Eftersom de är kvinnor kan de inte vara riktiga poliser, men eftersom de samtidigt ser ut 

som om de är poliser kan de inte heller vara riktiga, kvinnliga kvinnor.62  

 

Glappet illustrerar på detta sätt motsägelsen i att vara kvinna och polis och hur ansvaret för 

denna blir kvinnornas.  

 

6. Mänskliga rättigheter och kvinnors rättigheter, CEDAW  

För att begripliggöra den kontext som vår utlänningslagen är författad i gör jag en 

sammanfattande redogörelse för CEDAW konventionen.63 I november 2006 hade 185 stater 

ratificerat FN: s kvinnokonvention. Konventionen uppstod när medlemsländerna insåg att de 

till synes könsneutrala konventioner som fanns inte var tillräcklig träffsäkra för att motverka 

den diskriminering som kvinnor utsätts för. Idag är CEDAW den människorättskonvention 

som flest stater reserverat sig mot, ofta med kritik av mycket svepande karaktär.64  

 

Konventionen bygger inte på rättighetsformuleringar för kvinnor utan den upptar de 

skyldigheter som stater har för att motverka diskriminering av kvinnor. Detta eftersom 

kvinnors rättigheter redan finns upptagna i de Mänskliga Rättigheterna men att de där 

systematisk negligeras. Utan aktivt arbete för just kvinnor, kommer dessa rättigheter också 

fortsättningsvis förbigås.65 Konventionen tar inte hänsyn till om en diskriminerade åtgärd har 

som syfte att diskriminera eller om den får diskriminering som följd, så kallad indirekt 

diskriminering.66 Ingen av CEDAW: s artiklar riktar sig speciellt mot kvinnor på flykt eller 

som asylsökande. Närmast applicerbar är artikel 2, där det framgår att stater ska göra allt för 

att förhindra diskriminering av kvinnor. Artikel 4 ger stater möjlighet till positiv 

särbehandling för att uppnå faktisk jämställdhet. CEDAW konventionen har inrättat en 

särskild kommitté som ska bevaka att de länder som ratificerad konventionen efterlever 

riktlinjerna. Staterna ska periodvis avlägga rapport om utvecklingen mot jämställdhet i det 

egna landet. Vid sidan av den officiella rapporten publiceras en skuggrapport av de NGO: s67 

som är verksamma inom ämnesområdet. I den svenska skuggrapporten av CEDAW 

framkommer kritik mot den asyllag som infördes 1997.68 Rapporten menar att förändringen av 

                                                           
62 Åse 2000:71. 
63 CEDAW, The Convention of the Elimination of All Forms of Discrimination against Women antogs av 
generalförsamlingen 1979. .  
64 Hedlund 2004:175. 
65 Hedlund 2004:177. 
66 Fisher 2005:35. 
67 Non-governmental organization. Beteckning på de organisationer som inte är knutna till statsmakten.  
68 Jämställdheten granskad i skuggrapport. Svenska UNIFEM- kommittén. Tillgänglig på: 
http://www.unifem.se/public/file.php?REF=a0a080f42e6f13b3a2df133f073095dd&art=112&FILE_ID=2006032
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lagen kan innebära att kvinnor, istället för att få ett stärkt skydd som flykting, kategoriskt blir 

hänvisade till skyddsbehövande i övrigt och att detta betyder att kvinnors ställning inte har 

stärkts. Skuggrapporten berör inte lesbiska flyktingar och deras situation.  

 

6.1. Rekvisit  

För att kunna problematisera lagen och dess förarbeten gör jag en genomgång av centrala 

rekvisit som förekommer. Dessa rekvisit är juridiska termer där kunskap och förståelse om 

deras betydelse är nödvändigt för att tolkningarna av förarbetarna ska bli korrekt. Jag redogör 

för den feministiska kritik som kan riktas mot de olika rekvisiten.  

 

6.1.1. Grund för flyktingskap 

Artikel 14 i FN: s allmänna förklaringen om Mänskliga Rättigheter fastlägger att envar har 

rätt att i andra länder söka och åtnjuta fristad från förföljelse.69 För att en sökande ska beviljas 

flyktingstatus måste denne uppfylla de rekvisit som är uppställda i utlänningslagen och 

Genèvekonventionen. Dessa rekvisit innebär att personen måste befinna sig utanför sitt 

hemland och känna välgrundad fruktan för förföljelse. Förföljelsen ska utgå ifrån 

utlänningens ras, religion, nationalitet, tillhörighet till viss samhällsgrupp eller dennes 

politiska uppfattning och personen måste slutligen vara i avsaknad av statsmaktens skydd mot 

förföljelsen.70  

 

6.1.2. Utanför sitt hemland 

Endast den person som befinner sig utanför det land där hon är medborgare i kan anses vara 

flykting. Det är inte nödvändigt att personen ska ha flytt från sitt hemland för att uppnå 

flyktingstatus. Flyktingskapet kan uppkomma medan personen vistas i annat land. Denna 

uppkomst kan ske genom till exempel en statskupp i hemlandet eller genom politiskt arbete i 

utlandet. Hänsyn ska tas till uttalanden och andra åtgärder som personen riktar mot 

hemlandets regim och som därmed medför risk för förföljelse. I fall där flyktingsituationen 

uppkommet när personen varit utomlands sägs det att personen blivit flykting sur place.71 De 

uppmärksammade fallen med manliga homosexuella från Iran i början av 2000-talet, som 

efter massmedial uppmärksamhet fick uppehållstillstånd, beviljades detta med hänvisning till 

sur place praxis. För att en person ska anses som flykting måste det vidare fastställas att hon 

                                                                                                                                                                                     
8223025_1_2.pdf 
69 Hedlund 2004:72. 
70 SOU 2004:31 s 35. 
71 Wikrén 2006:126 
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är ur stånd att begagna sig av myndigheternas skydd i hemlandet. I första hand ska personen 

söka skydd i en annan del av hemlandet, så kallat inre flyktalternativ.72 Det ska dock vara 

rimligt att kräva den lösningen, det ska inte föreligga risk för förföljelse och personen ska ha 

en rimlig försörjningsmöjlighet. Om personen kan flytta inom landet ska den inte betraktas 

som flykting.   

 

6.1.3. Välgrundad fruktan  

Begreppet välgrundad fruktan diskuteras i de flesta offentliga dokument rörande flyktingar. 

Definitionen av begreppet står i ständig utveckling och i relation till internationella dokument. 

För att en utlänning ska anses som flykting krävs att hon befinner sig utanför sitt land just 

därför att hon känner välgrundad fruktan för förföljelse vid ett återvändande till hemlandet. 

Definitionen innefattar både ett subjektivt och ett objektivt element. I viss litteratur hävdas att 

tyngdpunkten ska ligga på det subjektiva, det vill säga på den fruktan för förföljelse som den 

asylsökande upplever.73 Annan litteratur hävdar att avgörande för bedömningen är om de 

faktiska omständigheterna gör det troligt att sökanden kommer att utsättas för förföljelse vid 

en återkomst till hemlandet. Alltså tar det objektiva elementet sin utgångspunkt i det rimliga 

att, utifrån både de personliga förhållandena och förhållandena i hemlandet, känna fruktan för 

förföljelse.74 Praxis i Sverige är att flyktingskapets bedömning tar sin utgångspunkt i objektiva 

faktorer. Asylsökandens subjektiva upplevelse av förföljelse ses som en faktor vid 

asylprövningen när Migrationsverket värderar förföljelserisken.75 Upplevelsen i sig är inte 

avgörande utan tyngdpunkten ligger på den sökandes personlighet, till exempel om personen 

är frispråkig föreligger ökad risk för förföljelse vid ett återvändande. Det föreligger något av 

en paradox i Sveriges hantering av dessa element. Den största tonvikten läggs vid de objektiva 

faktorerna men om den sökande av obestämd anledning väljer att döljer sin subjektiva 

uppfattning kan det medföra negativa konsekvenser för trovärdigheten och därmed utslaget.  

 

Att förföljelse eller hot redan förekommit är inte nödvändigt för att personen ska få 

flyktingstatus. Välgrundad fruktan tar inte heller hänsyn till förföljelse som redan ägt rum, 

även om det är ett starkt indicium om att sökanden vid ett återvändande riskerar förföljelse, så 

länge samma regim eller förhållande i övrigt kvarstår. Vid bedömning tas bara hänsyn till den 

förföljelserisk som kan uppkomma vid återkomst till hemlandet. För att denna ska godtas 

                                                           
72 Wikrén 2006:141 
73 Wikrén 2006:127. 
74 Bexelius 2001:21. 
75 Bexelius 2001:128. 
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måste det däremot finnas skäl för den, den ska vara välgrundad. Bevisbördan för den påstådda 

förföljelsen ligger hos den asylsökande.76 Väldokumenterad bevisning är av yttersta vikt för 

möjligheten att få uppehållstillstånd beviljat. Det kan vara svårare att få förföljelse som man 

utsätts för på grund av sin homosexualitet dokumenterad än till exempel för ens fackliga 

kamp. Att våga anmäla trakasserier som riktas mot ens sexualitet innebär större svårigheter än 

vid anmälan av annan brottslighet. Sexuella övergrepp och misshandel är brott som är svåra 

att få dokumenterade eftersom det ofta anses vara familjära angelägenheter som staten inte 

involverar sig i. Bevisbördan för en asylsökande som hävdar att förföljelsen sker på grund av 

dennes sexuella läggning har därmed en svårare bevisbörda än exempelvis någon som söker 

på grund av religiös eller politisk förföljelse. Denna del av lagen medför stora problem för 

homosexuella asylsökande då det kan vara svårt att få sin förföljelse dokumenterad.  

 

6.1.4. Förföljelse 

Det finns ingen allmänt accepterad definition av begreppet förföljelse. UNHCR77 har utifrån 

artikel 33 i 1951 års konvention inkluderat att hot mot liv eller frihet på grund av ras, religion, 

nationalitet, politisk åskådning eller tillhörighet till viss samhällsgrupp alltid kan innebära 

förföljelse. Det finns en ökad medvetenhet, både internationellt och i Sverige, om att den 

förföljelse som män utsätts för ses som normgivande och att kvinnor som följd av detta 

drabbas eftersom kvinnors asylskäl inte ses på med samma allvar. Allvarliga trakasserier och 

andra inskränkande åtgärder kan också bedömas som förföljelse i utlänningslagens mening.78 

Det är inte nödvändigt att det är staten som står för förföljelsen för att en person ska uppbära 

flyktingstatus även om detta är den vanligaste formen. UNHCR betonar att förföljelse kan 

utgå från delar av befolkningen som inte respekterar lagstiftningen i landet, om landets 

myndigheter inte kan eller vill erbjuda ett effektivt skydd mot dessa. Könsaspekten finns med 

i alla fall av förföljelse, både den förföljelse som drabbar kvinnor och den som drabbar män. 

Könsaspekten kan vara av mer eller mindre avgörande betydelse. Kvinnor som utsätts på 

grund av könsrelaterad förföljelsegrund kan förföljas med könsneutral eller könsspecifik 

förföljelsemetod.79  

                                                           
76 Wikrén 2006:143. 
77
 United Nations High Commissioner for Refugees, UNHCR är FN: s flyktingkommissarie, vars främsta 

uppgift är att ge internationellt skydd för flyktingar samt söka varaktiga lösningar för dessa.    
78 Lagrådsremiss s. 10.  
79 För diskussion angående dessa se SOU2004:31 och Bexelius 2001:202. 
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6.1.5. Homosexuella som samhällsgrupp 

UNHCR rekommenderar att medlemsländerna definierar samhällsgrupp som en grupp 

personer som, bortsätt från risken för förföljelse, har ett gemensamt kännetecken eller 

uppfattas som en grupp av övriga samhällsmedborgare. Detta kännetecken är ofta medfött, 

oföränderligt eller på annat sätt grundläggande för individens identitet, samvete eller utövande 

av mänskliga rättigheter.80 Till viss samhällsgrupp kan exempelvis samhällsklasser, 

yrkesgrupper eller fackligt organiserade räknas. Kön och sexuell läggning har före 2005 års 

utlänningslag inte ansetts vara grund för samhällsgrupp i Sverige, men sedan lagen ändrats 

räknas dessa in i begreppet.  

 

7. Empirisk genomgång  

7.1. Offentligt tryck  

Den förändring som lagen genomgått har diskuterats under en längre tid. För att synliggöra 

hur staten utvecklar diskurser kring sexualpolitik är det viktigt att följa lagens 

utvecklingsförlopp. Därför följer nu en genomgång av de berörda dokumenten i kronologisk 

ordning där jag, vart efter statens resonemang utvecklas, refererar till dessa med kortare 

sammandrag och relevanta citat. Jag återger inte redan berörda argument och resonemang om 

det inte tillkommit nya relevanta aspekter. Efter varje dokument följer en analys av dokument 

där jag redogör för de resultat som mina teman har visat på. Efter den empiriska 

genomgången följer en temaindelad diskursanalys.  

 

Lagändringen som innebar att kvinnor och homosexuella kunde få skydd genom lagen om 

skyddsbehövande i övrig trädde ikraft den första januari 1997.81 Den nya utlänningslagen 

antogs av riksdagen den 29 september 2005 och ändringen som innebar att kön och sexuell 

läggning kan ses som grunder för flyktingskap antogs den 20 december 2005. Lagändringen 

följer ordagrant den föreslagna lagändringen i proposition 2005/06:6.82 Lagen trädde ikraft 

den 31 mars 2006. Övriga svenska myndigheter som berördes av den förändringen var 

Migrationsverket, Migrationsdomstolarna och Migrationsöverdomstolen.83  

                                                           
80 Proposition 2005/06:6 s 24. 
81 SFS 1996:1379. 
82 SFS 2005:1239. 
83 Wikrén 2006:39. 
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7.1.1. SOU 1995:75 Svensk flyktingpolitik i ett globalt perspektiv 

Frågan om huruvida kvinnor och homosexuella skulle införlivas i utlänningslagen 

diskuterades för första gången i offentligt tryck i SOU 1995:75 Svensk flyktingpolitik i ett 

globalt perspektiv. Kommittén föreslog att kön och homosexualitet skulle inkluderas i 

kategorin skyddsbehövande i övrigt.  

 

… övriga skyddsbehövande till vilka räknas de som […] riskerar ett strängt straff eller 

mycket allvarliga trakasserier på grund av könstillhörighet eller homosexualitet…84  

 

Kategorin skyddsbehövande i övrigt används som ett komplement till flyktingparagrafen och 

en person som klassas som skyddsbehövande i övrigt har, med vissa undantag samma rätt till 

skydd som en flykting. Kommittén motiverar sin rekommendation med att dessa grupper bör 

få skydd i Sverige men att de inte kan ges flyktingstatus. Skälet för det, menar kommittén, är 

att Sveriges tolkning av flyktingkonventionen inte bör skilja sig allt för mycket från andra 

länders. Kommittén menar att den enda möjligheten för dessa grupper att omfattas av 

flyktingparagrafen skulle vara att inkludera dessa som samhällsgrupp, men konkluderar vidare 

att: 

 

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

konventionens flyktingbegrepp utan att man gör våld på själva definitionen. Att 

exempelvis generellt hänföra här aktuella kvinnor och homosexuella som tillhörande en 

med flyktingkonventionens ordval ”viss samhällsgrupp” är allt för långt.85  

 

Kommittén påpekar att avgörande för skydd och uppehållstillstånd ska vara utlänningens 

situation vid ett eventuellt återvändande.86  

 

7.1.1.1. Tematisk analys av SOU 1995:75  
Att kön och sexuell läggning bereds plats på den flyktingpolitiska arenan är nytt i svensk 

lagstiftning. När kategorierna synliggörs ökar förståelsen och kunskapen om flyktingpolitiska 

frågor. Att de synliggörs betyder att grupperna har politiserats.  

 

Åses begrepp avskiljandet förklarar hur kön och sexuell läggning avskiljs från den ”vanliga” 

flyktingkategorin. Genom hänvisning till skyddsbehövande istället för till kategorin flyktingar 

kan flyktingkategorin förbli en könlös massa utan vare sig kön eller sexuell läggning. 

                                                           
84 SOU 1995:75 s 136. 
85 SOU 1995:75 s 153. 
86 SOU 1995:75 s 153. 
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Staten avser med förändringen av gruppernas lagliga skydd att stärka deras möjligheter att få 

asyl och uppehållstillstånd. En uppenbar risk med förändringen är dock att lagen kan komma 

att resultera i att grupperna utesluts ur de andra flyktinggrundande kategorierna och därmed, 

på grund av deras kön eller sexuella läggning, kommer få sämre skydd än tidigare genom 

lagen om skyddsbehövande. 

  

En föreställning om att kvinnor bara har en könstillhörighet och inte en sexuell läggning 

framträder i utredningen. Detta blir tydligt när man granskar utredningen utifrån mitt tema om 

lesbiskhet. Att det med begreppet könstillhörighet avses kvinnor tydliggörs i utredningen men 

homosexualitet presenteras inte i könstermer. Formuleringen ”kvinnor och homosexuella” kan 

uppfattas som dessa begrepp var oförenliga kategorier, det vill säga, dikotomier, där män är 

just homosexuella och kvinnor är kön.  

 

Signifikant är att begreppet homosexualitet, och inte sexuell läggning, framförs som 

skyddsgrund. Vidare resonemang kring utredningens val av detta begrepp saknas och 

huruvida andra sexuella läggningar, som bisexualitet, ska inkluderas i homosexualitet berörs 

inte alls. Jag ser detta som ett uttryck för den bristande förståelse som staten har för hur 

sexuella identiteter formas.  

 

7.2.1. Proposition 1996/97:25 Svensk migrationspolitik i globalt perspektiv 

Propositionen framhåller att kön och homosexualitet ska tillföras kategorin skyddsbehövande 

i övrigt. Av propositionen framgår det att regeringen även har diskuterat möjligheten för 

inkludering av dessa grupper i själva flyktingdefinitionen. Regeringen konstaterar att om 

exempelvis kvinnor skulle inrymmas i begreppet samhällsgrupp skulle det behövas en alltför 

vidsträckt tolkning av begreppet. Propositionen framhåller att det, trots allt, finns visst stöd 

för en sådan tolkning.87 Propositionen påpekar att UNHCR givit staterna utrymme att tolka 

begreppet så att det kan innefatta både homosexuella och kvinnor. Regeringen avslutar dock 

det resonemanget med att konstatera att diskussionen som förs inom EU inte tyder på att en 

sådan tolkning skulle understödjas av flertalet EU-länder. Därför menar regeringen att den 

som riskerar förföljelse på grund av kön eller homosexualitet bör beviljas tillstånd som 

skyddsbehövande i övrigt och inte uppbära flyktingstatus.88  

 

                                                           
87 Proposition 1996/97:25 avsnitt 9.1.2.14. 
88 Proposition 1996/97:25 avsnitt 9.1.2.14. 
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Regeringen menar vidare att det uppstår risk för förföljelse först om vederbörande gör något 

som väcker myndigheternas uppmärksamhet.89  

 

Som ett par remissinstanser fört fram är det knappast så att någon riskerar förföljelse 

enbart på grund av tillhörighet till visst kön. Det måste samtidigt vara fråga om att 

vederbörande på något sätt bryter mot landets regler eller sedvänjor.90 

 

Propositionen ändrade rekvisitet förföljelse från att enbart ha gällt förföljelse som utgår från 

staten till den förföljelse som utlänningen faktiskt riskerar.91 Propositionen framhåller att 

formuleringen ”välgrundad fruktan för förföljelse” ska användas istället för den i SOU 

1995:75 föreslagna frasen ”riskerar ett strängt straff eller mycket allvarliga trakasserier”. 

Regeringen motiverar detta genom att den då bättre korrelerar med kraven som återfinns i 

flyktingparagrafen och därmed klargör att det är samma grad av förföljelse som används i 

båda bestämmelserna.  

 

När propositionen diskuterar om skyddsbehövande på grund av kön och homosexualitet 

kommer kräva ökade resurser framhålls det:  

 

… att det förefaller osannolikt att antalet skyddssökande tillhörande de i punkt 3 avsedda 

kategorierna skulle bli så stort att det påverkar våra mottagningsresurser i 

nämnvärd grad.92  

 

7.2.1.1. Tematisk analys av proposition 1996/97:25   
Regeringen menar att förföljelse på grund av kön inte kan förekomma om personen i fråga 

inte handlat på ett sätt som bryter mot sedvänjorna men diskuterar inte hur förföljelse av 

sexuell läggning kan uppstå. Det framkommer inte om en homosexuell person måste bryta 

mot samhällets normer för att kunna få skydd. Kategorin sexuell läggning blir därmed osynlig 

i resonemanget.  

 

När propositionen uttrycker att förföljelse kan utgå från andra än stater visar staten på en ökad 

förståelse för hur kön som kategori spelar in. Kunskap om att kvinnor ofta förföljs med andra 

metoder än män har bidragit till att vidga begreppet förföljelse. 

 

 

                                                           
89 Proposition 1996/97:25 avsnitt 9.1.2.14. 
90 Proposition 1996/97:25 avsnitt 16.2. 
91 Proposition 1996/97:25 avsnitt 9.1.2.14. 
92 Proposition 1996/97:25 avsnitt 9.1.2.14. 
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Diskussionen som förs om huruvida homosexualitet ska föras in i rekvisitet samhällsgrupp 

visar på den ovilja som regeringen har att göra sexuell läggning till en flyktinggrundande 

kategori. Att välja ut de kategorier som ska legitimeras genom att beviljas flyktingstatus till 

vissa är ett utslag för hur statsfeminismen (inte) fungerar. Argumentet att det kvävs en alltför 

vidsträckt tolkning av begreppet samhällsgrupp för inkludering av kategorierna får inte stöd 

hos UNHCR, som i sina riktlinjer har framhållit att sådan tolkning är möjlig att göra.93  

  

Propositionen hävdar att Sverige inte ska fungera som ett föregångsland ifråga om 

asyllagstiftning, därför att Sveriges lag måste harmonisera med övriga EU länders 

lagstiftning. Att staten hävdar sin relation till andra länder framför dess strävan för ökande 

rättigheter till förföljda människor är utslag av de könsnormer som begränsar statens 

handlingsutrymme.  

 

Propositionen ger inte uttryck för några föreställningar om lesbiskhet, vilket betyder att 

lesbiska osynliggörs.  

 

7.3.1. SOU 2004:31 Flyktingskap och könsrelaterad förföljelse 

Lagförslaget som utredningen förordar innebär att sexuell läggning och kön ska införlivas i 

flyktingparagrafen genom rekvisitet samhällsgrupp och därmed förflyttas från kategorin 

skyddsbehövande i övrigt.   

 

Vid prövning av en asylansökan skall beaktas att förföljelse som har sin grund i en 

utlännings kön eller sexuella läggning kan ligga till grund för flyktingskap.94  

 

Utredningen konstaterar att sedan lagen infördes 1997 har den använts i mycket begräsad 

utsträckning.95 I utredningen görs en genomgång av de vägledande fall där könsbestämmelsen 

har använts. Fallen behandlar (1) två systrar från Somalia som riskerar könsstympning vid ett 

återvändande till hemlandet.96 Båda systrarna beviljas uppehållstillstånd. (2) En homosexuell 

man från Iran där beslutet att avvisa mannen grundar sig på att homosexualitet i sig inte 

innebär risk för förföljelse i Iran. Det är först när en homosexuell öppet manifesterar sin 

läggning som personen riskerar trakasserier. Först när mannens fall uppmärksammats i 

svenska medier ansågs hans läggning kommit till hemlandets kännedom. På grund av det 
                                                           
93 För vidare läsning om UNHCR: s rekommendationer se 
http://www.unhcr.org/protect/PROTECTION/3f696bcc4.pdf; http://www.unhcr.org/publ/PUBL/3d58ddef4.pdf 
94 SOU 2004:31 s 133. 
95 SOU 2004:31 s 50. 
96 SOU 2004:31 s 50. 
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ansåg utlänningsnämnden att han uppfyllde kraven på välgrundat fruktan. Mannen blev 

beviljad uppehållstillstånd med hänvisning till principen om sur place.97 Beslut antas innebära 

att det inte blir avgörande huruvida homosexualitet är straffbelagt i hemlandet utan avgörande 

är istället om den skyddssökande är misstänkt eller eftersökt för homosexuella gärningar.98 (3) 

En kvinna som riskerar hedersmord i Iran nekas uppehållstillstånd efter skilsmässa från make. 

Hon beviljas senare uppehållstillstånd med stöd av humanitära skäl.99 (4) Kvinna som blir 

misshandlad av sin make i USA. Kvinnan sökte uppehållstillstånd i Sverige men nekades 

eftersom utlänningsnämnden ansåg att hennes säkerhet kunde garanteras av hennes 

hemland.100 (5) En kvinna från Iran som riskerar förföljelse efter skilsmässan. 

Utlänningsnämnden ansåg att kvinnan riskerade allmänna trakasserier vid ett återvändande 

och får därför uppehållstillstånd enligt principen om humanitära grunder.101 (6) En kvinna från 

Kina som riskerar social utstötning vid återvändande till hemlandet. Utlänningsnämnden 

beviljade permanent uppehållstillstånd för kvinnan efter hennes skilsmässa från hennes 

misshandlande make.102  

 

Utredningen gör ett referat till den skrivelse som Migrationsverket lämnat till regeringen om 

hur tillämpningen av lagändringen som genomfördes 1997 fungerat.103 Migrationsverket 

konstaterar att könsbestämmelsen använts i mycket begränsad omfattning och att flertalet 

kvinnor som sökt uppehållstillstånd har beviljats detta på humanitära grunder. Endast i 

undantagsfall har de könsrelaterade aspekterna ensamt åberopats, vanligtvis kombineras 

paragrafen med andra uppehållsgrunder.104 Kön och homosexualitet redovisas separat i 

Migrationsverkets skrivelse. Under genomgången av de fall där könsbestämmelsen haft 

betydelse refererar Migrationsverket till ett fall där en homosexuell kvinna sökt 

uppehållstillstånd. Kvinnan riskerade förföljelse på grund av hennes sexuella läggning då hon 

har blivit tvångsbortgift till en man.105 Migrationsverket visar i sin genomgång att de fall där 

kvinnor sökt uppehållstillstånd på grund av att de har brutit mot de könsnormer och specifika 

regler som gäller kvinnor i hemlandet så har könsbestämmelsen inte använts.106  

                                                           
97 SOU 2004:31 s 51. 
98 SOU 2004:31 s 67. 
99 SOU 2004:31 s 52. 
100 SOU 2004:31 s 53. 
101 SOU 2004:31 s 54. 
102 SOU 2004:31 s 55. 
103 För skrivelsen i sin helhet se; Migrationsverkets skrivelse till regeringen, 2001-02-02, förföljelse på grund av 
kön – grunder för uppehållstillstånd, SIV-129-2000-5900 
104 SOU 2004:31 s 59. 
105 SOU 2004:31 s 61. 
106 SOU 2004:31 s 67. 
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Under genomgången av förföljelse på grund av sexuell läggning förekommer endast exempel 

med män. I genomgången av det statistiska materialet nämns den homosexuella kvinnan som 

blivit bortgift. Det konstateras vidare att bland de asylsökande som åberopat sin 

homosexualitet som asylskäl överstiger andelen män klart andelen kvinnor.107 Det konstateras 

att när sexuell läggning åberopas som asylargument görs detta på ett tidigt stadium i 

utredningen.108 Den sexuella läggningen är sällan tillräckligt för att motivera skyddsbehov 

enligt Migrationsverket.109  

 

Utredningen diskuterar vidare om hur begreppet samhällsgrupp ska tolkas och vägleder med 

följande exempel: 

 
Ex. Sökanden förföljs därför att 

- Hon är kvinna och lever i X-land 

- Han är homosexuell och lever i X-land 

- Hon är kvinna och lever i X-land och har brutit mot de sociala sedvänjorna som gäller 

där, t.ex. haft en utomäktenskaplig förbindelse, inte burit föreskriven klädedräkt eller 

vägrat att ingå ett arrangerat äktenskap. 

- Hon är kvinna och lever i X-land och tillhör klanen Y som praktiserar könsstympning, 

samt vägrar att underkasta sig könsstympning. 110 

 

Utredningen problematiserar tvångsäktenskap och diskuterar kvinnors rätt till sin egen kropp 

och till sin sexualitet. Att kvinnor tvingas till sexuellt umgänge och barnafödande genom 

ofrivilliga äktenskap är grund för asyl och jämställs med tortyr.111  

 

Lagförslaget som utredningens presenterade var utformat efter den utlänningslag som 

upphävdes i samband med att hela utlänningslagen förnyades 2006. Detta inföll strax efter att 

utredningen färdigställts och lagförslaget kom att ha förändrats till efterföljande proposition.   

 

7.3.1.1. Tematisk analys av SOU 2004:31  
Att förflytta kön och sexuell läggning från kategorin skyddsbehövande till flyktingparagrafen 

innebär att de inkluderas och ses som ”riktiga” flyktingar. Men det betyder också att de 

tidigare uteslutna grupperna ska anpassas efter de på förhand uppgjorda reglerna. Det finns 

föreställningar om vilka som är och ses som flyktingar. De skillnader som finns mellan de 

                                                           
107 SOU 2004:31 s 71. 
108 SOU 2004:31 s 70. 
109 SOU 2004:31 s 70. 
110 SOU 2004:31 s 121. 
111 SOU 2004:31 s 125. 
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olika grupperna som ingår i flyktingparagrafen kan innebära det att de underordnade, 

kvinnorna och de homosexuella asylsökandena inte kan uppnå de krav, förväntningar och 

normer som redan etablerats av den ursprungliga gruppen. Arbetssätten och förväntningarna 

är ofta normerade efter de välkända flyktinggrundande förföljelserna som religiös eller 

politisk förföljelse och inte efter kön eller sexuell läggning. Med Åses begreppsapparat kan 

man se en förflyttning för grupperna att från ha varit avskiljda bli ett trots allt. Det bildas ett 

glapp mellan att vara flykting på grund av kön och sexuell läggning och att vara en ”riktig” 

flykting.  

 

Staten medger att kön endast i undantagsfall räcker som ensam förföljelsegrund och att den 

ofta måste kompletteras med en annan förföljelsegrund för att nå uppehållstillstånd. Det 

betyder att själva intentionen med att förföljelse på grund av kön ska vara flyktinggrundande 

har gått förlorad. När kunskapen om detta framförs utan en efterföljande lösning anser jag att 

staten sanktionerar fenomenet och anser att situationen är godtagbar. 

 

Att placera exempel med lesbiska under rubriken könsbestämmelsen är att göra lesbiska till 

kön utan en sexuell läggning. Den förföljelse som hon utsatts för får då sin grund i att hon är 

kvinna och inte att hon är lesbisk, trots att tvångsäktenskapet med en man i högsta grad 

påverkar hennes möjlighet att ha en sexualitet utan män. Exemplet kan begripliggöras med 

Åses begrepp glappet, även om hon är lesbisk är hon trots allt kvinna.  

 

Av de sex vägledande besluten rör ett fall en homosexuell man, ett fall behandlar 

könsstympning och fyra fall handlar om kvinnors uppehållstillstånd efter skilsmässor. Ingen 

av fallen rör homosexuella kvinnor och den enda homosexuella som förekommer är som sagt 

en man. Vid beskrivning av gällande rätt används genomgående män som exempel på 

homosexuella.112 Att endast män får illustrera fall med exempel på sexuell läggning är att 

osynliggöra lesbiska.  

 

Staten framför att det är misstanken om homosexuella gärningar i sig om är avgörande för 

risken för förföljelse och inte homosexualiteten i sig. Detta krav på öppenhet om den sexuella 

läggningen problematiseras inte vidare. Staten resonerar inte om vilka konsekvenser detta kan 

ha för lesbiska.  

 

                                                           
112 SOU 2004:31 s 129. 
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7.4.1. Proposition 2005/06:31 

Med begreppet kön avses i svensk lagstiftning inte bara biologiskt kön utan i vissa 

sammanhang inbegrips även så kallat socialt eller kulturellt kön. Regeringen framhåller att i 

flyktingrättsliga sammanhang bör begreppet kön användas i den vidaste bemärkelsen och 

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

kulturellt bestämda föreställningar om hur män respektive kvinnor ska bete sig.113 I 

diskussionen om kön gör propositionen en förändring jämfört med tidigare förarbeten. 

Regeringen menar att i frågan om internationellt skydd bör även så kallade transpersoner114 

omfattas av begreppet kön, i den mån den förföljelse som riktas mot personen har sin grund i 

dennes könsidentitet.115  

 

Regeringen påpekar att förföljelse som sker inom den privata sfären kan utgöra grund för 

flyktingskap. Avgörande är de motiv som ligger bakom statens oförmåga eller ovilja att ge 

skydd. Om statens brist på förmåga exempelvis beror på resursbrist eller ineffektivitet som 

inte kan knytas till någon av förföljelsegrunderna, då är den utsatte inte flykting i lagens 

mening.116  

 

Propositionen påpekar att bedömningen av asylskäl som berör förföljelse på grund av kön 

eller sexuell läggning förutsätter noggranna utredningar och goda kunskaper hos både 

utredare och beslutfattare. Detta gäller inte minst kunskap om synen på könsroller och sexuell 

läggning i den asylsökandes hemland. Vidare påpekar regeringen myndigheternas ansvar att 

tillse att handläggare och beslutsfattare får nödvändig och relevant utbildning.117 Vidare 

fastslår regeringen att ärendena ska handläggas med förtur om det finns indikationer på att 

förföljelsen har sin grund i kön eller sexuell läggning.118  

 

Hur den nya lagen ska tillämpas och tolkas överlämnar regeringen till rättstillämpningen att 

utveckla med stöd av förarbetarna och de internationella riktlinjer som finns. 119  

 

 

                                                           
113 Proposition 2005/06:6 s 21. 
114 I Lagrådsremissen definieras transpersoner som transexuella, transvestiter och andra personer som har en 
könsidentitet eller ett könsuttryck som tidvis eller alltid skiljer sig från normen för det kön som registrerats dem 
vid födseln, s 22. 
115 Proposition 2005/06:6 s 21. 
116 Proposition 2005/06:6 s 28. 
117 Proposition 2005/06:6 s 29. 
118 Proposition 2005/06:6 s 15. 
119 Proposition 2005:06:6 s 27. 
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Om en person i hemlandet har levt på ett sätt som minimerat risken för förföljelse, t.ex. 

genom att dölja sin sexuella läggning, kan denna omständighet ha betydelse vid 

riskbedömningen. Det hindrar dock inte att den enskilde, på grund av sin sexuella 

läggning, skall anses tillhöra en viss samhällsgrupp och det får aldrig krävas att 

personen i fråga skall göra avkall på en sådan grundläggande egenskap vid ett 

återvändande. Riskbedömningen måste göras med utgångspunkt i omständigheterna i 

det enskilda fallet och de närmare gränsdragningarna för prövningen i detta avseende 

av asylskäl som rör förföljelse på grund av kön eller sexuell läggning får överlämnas åt 

rättstillämpningen att göra.120 

 

7.4.1.1. Tematisk analys av proposition 2005/06:31 
Att propositionen vidgar begreppet kön till att inkludera transpersoner visar på en ökad 

förståelse över den betydelse kön har. Att begreppet kön ska tolkas i den vidaste bemärkelsen 

tyder på att staten har en tydlig intention att vidga de stereotypa förställningar om kön som 

finns. Kön ses här som en given kategori som bidrar till ökad kunskap och förståelse till hur 

lagen ska användas.  

 

Propositionen utvecklar resonemanget som framförts tidigare, om att förföljelse inte måste 

utgå ifrån en stat. Att våld inom den privata sfären kan ses som förföljelse är en konsekvens 

av den ökande kunskap om våld som kvinnor utsätts för. När förföljelsebegreppet vidgas 

skapas ett större handlingsutrymme för staten att handla vid tidigare osynliggjorda 

asylscenarier. Staten väljer här att begränsa detta ökande handlingsutrymme genom att det är 

hemlandets intention med den bristande insatsen för den förföljda kvinnan som är avgörande. 

Om avsaknaden av insats sker på grund av ineffektivitet eller resursbrist kan inte kvinnan få 

asyl i Sverige. Genom exempelvis UNHCR har den svenska staten kunskap om att många 

länder inte prioriterar kvinnor säkerhet högt. Ett systematiskt förskjutande av resurser från de 

myndigheter som skulle kunna hjälpa kvinnorna torde kunna ses som ett systematiserat 

diskriminerade av kvinnors rättigheter.  

 

Regeringen ger Migrationsverket direktiv om att myndigheten ska utbildas i den nya lagen. 

Detta borde bidra till att kunskap om båda kategorierna kön och sexuell läggning ökar. 

Samtidigt ger man de berörda myndigheterna i uppdrag att själva utverka och utforma 

tillämpningen av lagen, vilket innebär att praxis utformas av myndigheterna själva. Staten 

menar å ena sidan att myndigheternas kompetensnivå är alltför låg och att den måste höjas för 

att myndighetsutövningen ska överensstämma med lagens intention. Å andra sidan framför 

                                                           
120 Proposition 2005/06:6 s 27. 
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staten att myndigheterna besitter nog med kompetens för att på egen hand utforma lagens 

praxis. Det skapas en motsättning mellan dessa två direktiv där statens avsikt med lagen blir 

tvivelaktig. Det handlingsutrymme som staten försöker skapa med den nya lagen riskerar att 

krympa betänklig när myndigheterna får fylla den med egna riktlinjer.   

 

Regeringen tydliggör i citatet att en asylsökandes sexuella läggning inte ska ses som ett 

förhandlingsargument från myndigheternas sida. Trots att personen i fråga har dolt sin 

sexuella läggning i hemlandet ska den sexuella läggningen inte ses som något personen kan 

tvingas avstå ifrån. Att en person dolt sin sexuella läggning betyder inte att personen är 

mindre homosexuell än en person som är helt öppen med sin läggning. Detta visar på viss 

förståelse för komma ut processen. En sexuell läggning ska inte behöva bevisas genom 

öppenhet. 

 

7.5.1. Lagrådsremiss; Flyktingskap och förföljelse på grund av kön eller sexuell läggning. 

Lagrådet resonerar om hur rekvisitet inre flyktalternativ ska bedömas. Rådet menar att om 

inre flyktalternativ ska bli aktuellt måste flyktingen ha tillgång till effektivt skydd mot 

förföljelsen i hemlandet. Därutöver måste denne ha realistiska försörjningsmöjligheter och 

möjlighet att leva på ett sätt som inte innebär onödigt lidande och umbäranden. Lagrådet 

menar vidare att hänvisningar till detta alternativ måste göras med försiktighet. Det betonas 

att speciellt kvinnor situation skall beaktats.121 

 

7.5.1.1. Tematisk analys av lagrådsremiss  
Lagrådet visar på kunskap om hur kön kan vara en variabel vid möjligheten till inre 

flytalternativ. Att kvinnors situations speciellt ska beaktas tyder på en medvetenhet om att 

kvinnors försörjningsmöjligheter och tillgång på skydd skiljer sig från mäns. Att kategorin 

sexuell läggning inte blir problematiserad utifrån detta perspektiv visar att kunskap om den 

gruppen saknas.  

 

7.6.1. Socialförsäkringsutskottets betänkande 2005/06:SfU4 

I betänkandet ingår de motioner som väckts angående proposition 2005/06:6 och genom 

utskottets svar på dessa motioner klargörs regeringens inställning ytterligare. På frågan om 

vilken bedömning som ska göras av en person som dolt sin sexuella läggning i hemlandet 

framför utskottet följande: 

                                                           
121 Lagrådsremiss s 28. 
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Beträffande den som dolt sin läggning såväl i hemlandet som i Sverige, och uppgett det 

riktiga förhållandet endast för migrationsmyndigheterna, är sannolikt risken för 

förföljelse på denna grund minimal.122 

 

7.6.1.1. Tematisk analys av socialförsäkringsutskottets betänkande  
Regeringen betonar att risken för förföljelse av den som dolt sin läggning i hemlandet är 

osannolik och att denne därmed inte kan anses riskera förföljelse vid ett återvändande. Här 

finns alltså ett direkt krav på öppenhet av den sexuella läggningen för att beviljas 

uppehållstillstånd.  

 

7.2. Migrationsverket material 

Migrationsverket är den centrala förvaltningsmyndigheten inom migrationsområdet och 

ansvarar för utlännings-, invandrings- och medborgarskapsfrågor. Migrationsverket skall 

utreda och pröva ansökningar om visering, uppehålls- och arbetstillstånd, flyktingsförklaring 

och resedokument samt besluta om svenskt medborgarskap.  

 

7.2.1. Utlänningshandboken 

Avsnittet i handboken där kön och sexuell läggning avhandlas bygger på två äldre kapitel i 

handboken som har reviderats och sammanfogats.123 Handboksavsnittet har som främsta syfte 

att sprida kunskap om både utrednings- och bedömningsaspekterna i fall rörande kön och 

sexuell läggning.  

 

… är att öka personalens medvetande kring den speciella problematik som personer som 

anför skäl hänförliga till kön och sexuell läggning kan ha i asylprocessen.124  

 

I en uppmaning konstateras att utbildning om både kvinnors samt homo- bi och 

transpersoners situation särskilt ska uppmärksammas i utbildningshänseende.125 Vidare 

poängterar Migrationsverket att personalen inom ramen av migrationsprogrammet har 

erbjudits utbildning i genusfrågor under det senaste året. Migrationsverket skriver vidare att 

genusperspektivet har integrerats i alla delar av Migrationsprogrammet samtidigt som de 

framför att det bör genomföras utbildningstillfällen och temadagar om sexuell läggning och 

kön även fortsättningsvis.126  

 

                                                           
122 2005/06:SfU4 s 13. 
123 Utlänningshandboken Migrationsverket 40.1 s 1. 
124 Utlänningshandboken Migrationsverket 40.1 s 2. 
125 Utlänningshandboken Migrationsverket 40.1 s 3. 
126 Utlänningshandboken Migrationsverket 40.1 s 3. 
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Migrationsverket fastslår att:  

 

… därmed är det lätt att tro att också kvinnor och män är likställda i asylprocessen. I 

praktiken behöver detta inte vara fallet eftersom kvinnor många gånger kan komma i 

såväl ett utredningsmässigt som bedömningsmässigt underläge på grund av att 

asylprocessen traditionellt skett utifrån i huvudsak manliga värderingar och 

utgångspunkter.127  

 

Handboken klargör att:  

 

… regeringen har i motiven till den nya utlänningslagen betonat att sexuell läggning 

skall beaktas som en grundläggande egenskap hos individen som det aldrig kan komma i 

fråga att kräva att hon eller han avstår från. Detta gäller även om en homosexuell person 

i hemlandet har dolt sin sexuella läggning, eller har levt på ett sätt som minimerat risken 

för förföljelse.128 

 

Det påpekas att den landsrapportering som Migrationsverket ska använda i sin bedömning kan 

sakna mer djupgående analyser rörande just kvinnors och homosexuellas situation.  

 

 Både den allmänna och familjära attityden till homosexualitet och homosexuella är i 

många länder starkt kritisk och laddad med fördomar. Ämnet som ofta förknippat med 

strikta sociala tabuföreställningar - eller som en utlandsmyndighet kort uttryckte det i sin 

rapportering från ett land: ”myndigheterna har bestämt att homosexualitet inte finns, 

därmed finns inte heller några homosexuella”.129  

 

Migrationsverket diskuterar det faktum att ett påstående från en sökande om en homosexuell 

läggning ska godtas om inte särskilda omständigheter talar i annan riktning. Att den sökande 

är gift eller har barn med motsatt kön utesluter inte att den sökande kan vara homosexuell.130 

Handboken tar fasta på regeringens beslut om att även transpersoner ska omfattas av lagens 

könsbegrepp och att transsexualism inte ska behandlas som en sexuell läggning utan som 

könsidentitet.131  

 

Handboken påpekar att uppgifter om homosexualitet kan vara mycket känsliga för den 

asylsökande att lämna och att sökandens trovärdighet kan bli avgörande för ärendets utgång. 

Det påpekas att denna typ av asylskäl kan komma att framföras långt fram i asylprocessen och 

                                                           
127 Utlänningshandboken Migrationsverket 40.1 s 4. 
128 Utlänningshandboken Migrationsverket 40.1 s 7. 
129 Utlänningshandboken Migrationsverket 40.1 s 17. 
130 Utlänningshandboken Migrationsverket 40.1 s 21. 
131 Utlänningshandboken Migrationsverket 40.1 s 4. 
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att Migrationsverkets personal måste ha beredskap för att komplettera ärendet. 

Homosexualitet hos den asylsökande omges ofta med starka skamkänslor.132 Vidare menar 

Migrationsverket att det, i de fall som dragit ut på tiden kan vara aktuellt med 

förtursprövning.133  Migrationsverket påminner sin personal om att det är alltid den sökande 

som förfogar över sitt ärende och själv avgör vilka grunder som skall anföras och vilka skäl 

som skall åberopas.134 

 

När det gäller homosexuella par som samtidigt söker asyl i Sverige menar Migrationsverket 

att:  

 

… man bör vara uppmärksam på homosexuella som söker asyl samtidigt och som är eller 

kan antas vara ett par. Det är rimligt att dessa får möjlighet att vara tillsammans även 

fortsättningsvis.135  

 

Vad gäller förföljelse menar Migrationsverket att de:  

 

… åtgärder som utlänningen fruktar ska bedömas som förföljelse krävs att de har viss 

intensitet. Förföljelsen måste dessutom rikta sig mot utlänningens liv eller frihet eller 

avse någon annan allvarlig kränkning av de mänskliga rättigheterna.136  

 

En kombination av trakasserier och inskränkande åtgärder kan också utgöra förföljelse.  

 

I avsnittet som beskriver könsrelaterad förföljelse anförs att kvinnor som hävdar sin sexuella 

självbestämmanderätt kan ha en möjlig grund för förföljelse, denna grund kan också gälla när 

kvinnan förhindras att själv välja make eller klädedräkt.137 Vidare säger Migrationsverket att:  

 

Homosexuella kvinnor kan ofta antas i detta hänseende ha särskilda svårigheter på 

grund av den kvinnosyn som finns i flera länder.138  

 

Vid diskussion om inre flyktalternativ påpekar Migrationsverket att homosexuella kvinnor 

kan ha andra och större svårigheter än män vid en flyttning och att hänvisningar till inre 

flyktalternativ måste göras med försiktighet.139  

                                                           
132 Utlänningshandboken Migrationsverket 40.1 s 6. 
133 Utlänningshandboken Migrationsverket 40.1 s 14. 
134 Utlänningshandboken Migrationsverket 40.1 s 21. 
135 Utlänningshandboken Migrationsverket 40.1 s 11. 
136 Utlänningshandboken Migrationsverket 40.1 s 17. 
137 Utlänningshandboken Migrationsverket 40.1 s 5. 
138 Utlänningshandboken Migrationsverket 40.1 s 23. 
139 Utlänningshandboken Migrationsverket 40.1 s 21. 
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Migrationsverket påpekar att det kan finnas fullgoda skäl för att inte vilja tala om våld och 

övergrepp, Migrationsverket menar att detta måste respekteras och att sökanden inte ska 

tvingas att berätta om dessa. Migrationsverket menar vidare att sökanden kan medvetet eller 

omedvetet förträngt det som hänt.140 

 

I det avsnitt i utlänningshandboken som behandlar skyddsbehövande i övrigt diskuteras också 

kön och homosexualitet trots att dessa numera ingår i flyktingdefinitionen. I texten hänvisas 

till den tidigare lagen där homosexualitet klassades som skyddsbehövande i övrigt.141  

 
7.2.1.1. Tematisk analys av Migrationsverkets utlänningshandbok  
Migrationsverket synliggör både kön och sexuell läggning i utlänningshandbokens syfte. Att 

Migrationsverket har för avsikt att vidga personalens kunskaper om de specifika problem som 

drabbar dessa kategorier, visar på en insikt att både kön och sexuell läggning har betydelse för 

handläggningsprocessen. Insikten att ökad kunskap om dessa grupper leder till bättre 

handläggning av ärendena visar på en vilja till ökad rättvisa i processen. Att 

vidareutbildningen om kön och sexuell läggning inom Migrationsverket är frivillig tyder dock 

på ett sviktande engagemang för frågan.142 Vilken betydelse sexuell läggning fått i 

Migrationsverkets genusutbildning framgår inte, vilket kan tolkas som att kategorin sexuell 

läggning inte har samma självklara plats som kön i Migrationsverkets utbildning. 

 

Migrationsverket synliggör lesbiska i utlänningshandboken. Att homosexuella kvinnor 

specifikt omnämns visar på att Migrationsverket tillgodogjort sig kunskap om att 

homosexuella kvinnor och män kan ha olika förutsättningar.  

 

När Migrationsverket diskuterar sexuell läggning tas hänsyn till hur komma ut processen 

fungerar. Att den sökande har barn och är eller har varit gift behöver inte betyda att den 

sökande ljuger om sin sexuella läggning.   

 

Migrationsverket diskuterar att kvinnors hävdelse av en sexuell autonomi kan vara grund för 

förföljelse. I detta resonemang nämns lesbiska kvinnor speciellt. Synliggörandet av lesbiska i 

samband med en direkt syftning till dennes sexualitet är det enda förekommande exemplet på 

detta i mitt material.  

                                                           
140 Utlänningshandboken Migrationsverket 40.1 s 15. 
141 Utlänningshandboken Migrationsverket 9.1. Allmänt om skyddsbehov. s. 2. 
142 Holfve mail 2007-03-06. 
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Espíns studie motsäger argumentet som framförs i utlänningshandboken att homosexuella 

skulle ha svårt att tala om sin sexuella läggning på grund av skamkänslor. Enligt henne är 

skamkänslorna istället sammankopplade med kvinnors upplevelse av en begränsning i sin 

sexualitet och att det är heterosexuella kvinnor som upplever skam över sexualiteten.143  

 

Migrationshandboken har fortfarande hänvisningar till den äldre utlänningslagen trots att ett 

nytt kapitel har tillkommit specifikt om den nya förordningen. Genom att inte uppmärksamma 

de förändrade regler som gäller för dessa grupper visar Migrationsverket en bristande 

implementeringsvilja. Om detta innebär att handläggarna inte informeras på ett tydligt sätt om 

vilka lagar som nu gäller är det ett allvarligt åsidosättande av myndighetens ansvar.   

 

7.3.1. Statistikkällan 

Statistiken som finns att tillgå är Migrationsverkets egen och den är redovisad med kvinnor 

och män åtskilda och fördelade efter ursprungsland. Redovisningen av statistiken har inte 

förändrats under åren 1997 till 2006 trots de genomförda lagändringarna.  

 

Min statistik avser åren 1998 till 2006. Under den tidsperioden har 110 kvinnor beviljats 

uppehållstillstånd med hänvisning till köns- eller homosexualitetsparagrafen. Under samma 

tid beviljades 42 män uppehållstillstånd. Hälften av de beviljade uppehållstillstånden har 

kvinnor från Afrika fått, i hög utsträckning kvinnor från Somalia.  

 

 

Somalia 50 
Afghanistan 22 
Övriga 8 
Irak 7 
Jordanien 6 
Pakistan 5 
Etiopien 3 
Libanon 3 
Turkiet 3 
Marocko 2 
Syrien 1 

 

Tabell 1. Antalet beviljade uppehållstillstånd fördelat på ursprungsland.  

                                                           
143 Espín 1999:129 
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2006 är det första året då den nya utlänningslagstiftningen använd.  

 

1998 2 
1999 15 
2000 7 
2001 9 
2002 16 
2003 15 
2004 18 
2005 19 
2006 9 

 

Tabell 2. Antalet beviljade uppehållstillstånd per år.  

 

7.3.1.1. Tematisk analys av Migrationsverkets statistik 
Migrationsverket väljer att redovisa sin statistik utifrån kön och ursprungsland. Att kön 

redovisas separat kan bidra till en ökad förståelse för den utsatthet som kvinnor har på grund 

av deras kön. Samtidigt så ger kategoriindelningen intrycket att kön är den enda viktiga 

variabeln. Sexuell läggning försvinner som dimension. Att männen fått uppehållstillstånd 

beviljade på grund av deras sexuella läggning är uppenbart men kvinnornas förföljelsegrund 

är ytterst oviss. Att Migrationsverket inte för statistik över antalet sökande som anfört 

förföljelse på grund av kön eller sexuell läggning som flyktinggrund gör det omöjligt att uttala 

sig om vilken reell möjlighet dessa personer har att få uppehållstillstånd. Det blir också 

omöjligt att uttala sig om huruvida de fall där kön och sexuell läggning har anförts som 

förföljelsegrund istället har beviljats uppehållstillstånd utifrån annan praxis, till exempel 

humanitära skäl.  

 

I förarbetarna till lagändringen anför staten att eftersom den tidigare lagstiftningen använts i 

sådan begränsad omfattning så ska dessa kategorier införlivas i flyktingparagrafen. 2006 är 

det första året då fallen blivit bedömda enligt den nya lagen och resultatet är att antalet 

beviljade uppehållstillstånd blev betydligt lägre än tidigare år. Att detta har direkt samband 

med den nya lagstiftningen där kön och sexuell läggning ingår i flyktingdefinitionen går inte 

att utesluta. Det är omöjligt att dra generella slutsatser efter ett år men trenden är tydlig, 

nedgången av beviljade fall är markant.  

 

Lesbiska finns inte i Migrationsverkets statistikkälla. Att inte visa på andelen kvinnor som fått 

uppehållstillstånd beviljade på grund av deras sexuella läggning är att osynliggöra lesbiska.  
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8. Sammanfattande analys  

Här sammanfattar och utvecklar jag den tematiskt genomförda diskursanalysen. 

 

8.1. Tema: kön och sexuell läggning 

Att kategorierna kön och sexuell läggning används i flyktingpolitiska sammanhang är nytt i 

Sverige.  

 

Det framträder en bild om att kön har fått genomslag som både analytisk och politisk kategori 

hos både stat och myndighet. När kön uppmärksammas i samband med olika frågor innebär 

att kvinnors speciella förutsättningar tydliggörs och den kunskap som tillkommit används för 

att förbättra villkoren för kvinnor. Detta kan illustreras genom statens förändrade definition av 

begreppet förföljelse. Ökad kunskap om hur förföljelse av kvinnor skiljer sig från den som 

män utsätts för har inneburit att begreppet vidgats. 

 

Sexuell läggning framstår inte som en självklar analytisk eller politisk kategori i mitt material. 

De specifika frågeställningar som rör sexuell läggning används inte genomgående i 

materialet. Sexuell läggning ses inte som en ”alltid närvarade” dimension som kan bidra med 

kunskap och förståelse. När inte de specifika frågorna ställs tydliggörs inte heller de 

kategoritypiska svaren. Därmed söks inte kunskap som kan förbättra förutsättningarna för den 

gruppen.  

 

Att lingvistiskt använda sig av begreppen kön och sexuell läggning torde vara relativt 

oproblematiskt då det ena begreppet inte exkluderar det andra. Men när begreppen 

transformeras till kvinnor och homosexuella i empirin blir begreppen dikotoma, där kvinnor 

blir kvinnor och män blir homosexuella, kvinnor är kön och män har en sexuell läggning.  

 

Genomgående för materialet är att sexuell läggning och könstillhörighet problematiseras 

tillsammans, gemensamt och utan tydlig åtskillnad. Detta medför att av två redan 

marginaliserade grupper osynliggörs den ena kategorin. Detta kan exemplifieras genom 

Migrationsverket hantering av dess statistik där flyktinggrunden sexuell läggning inte 

redovisas för kvinnor. Genom att inte ha en tydlig åtskillnad av kategorierna kön och sexuell 

läggning osynliggörs att kvinnor kan ha en sexuell läggning överhuvudtaget, oavsett om den 

riktar sig mot det egna eller det motsatta könet. Vidare exemplifieras osynliggörandet av 

kategorin sexuell läggning när regeringen menar att förföljelse av kön förekommer när 
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personen bryter mot normer och sedvänjor och när det inte finns något motsvarande 

resonerande kring homosexuellas eventuella normbrott.  

 

Wendt Höjers resonemang om den könlöse medborgaren kan appliceras på resonemanget om 

vem som är flykting. Genom att urskilja grupperna kön och sexuell läggning och definiera de 

som skyddsbehövande i övrigt skapas det som Åse benämner som avskiljandet, ett moment 

där grupperna avskiljs från de ”riktiga” flyktingarna och där den ospecificerade normgivande 

gruppen förblir könlös och utan sexuell läggning. När grupperna senare inkluderas i 

flyktingparagrafen skapas ett glapp där de benämns som flyktingar trots allt. Att de ingår i 

rekvisitet samhällsgrupp är klarlagt genom förarbetena, trots det ska deras specifika 

flyktinggrund framhävas.  

 

8.2. Tema: Statsfeminism  

En föreställning om att staten initierar jämställdhetsfrämjande åtgärder framträder. När staten 

väljer att vigda begreppet förföljelse så att den också ska innefatta den förföljelse som kvinnor 

utsätts för vidgas det handlingsutrymme som staten har. 

 

Statens oförmåga att bibehålla det ökande utrymmet synliggörs genom de nya inskränkningar 

över vad som är att betraktas som förföljelse. Avgörande för vad som ses som förföljelse är 

avsaknaden av skyddsåtgärder i hemlandet måste ha ”rätt” orsak. Om frånvaron av skydd från 

förföljelse har sin grund i ineffektivitet eller resursbrist i hemlandet är det omständigheter som 

inte legitimerar till flyktingstatus. Eftersom marginaliserade gruppers rättigheter ofta är 

åsidosatta av stater innebär denna förändring av förföljelserekvisitet en indirekt 

diskriminering av kvinnor och LHBT gruppen.  

 

Att inte inkludera sexuell läggning och kön i rekvisitet samhällsgrupp, med motivationen att 

det skulle krävas en alltför vidsträck tolkning av begreppet visar på att staten inte har det 

handlingsutrymme som krävs för genomförandet av jämställdhetsfrämjande åtgärder. Att 

anföra argumentet att Sveriges lag måste harmonisera med övriga EU länders lagstiftning, är 

utslag av bristande jämställdhetssträvan. Genom att använda sig av opinionsläget i EU för att 

motivera avsaknaden av en nationell lagändring, illustreras hur staten är begränsad i sitt 

handlingsutrymme av könsnormer.  
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När staten vidare väljer att överlämna tolkningsrätten och praxisbeslut om den nya 

utlänningslagen till annan myndighet riskerar det handlingsutrymme som staten skapat att 

krympa betänkligt. 

 

Statens uttalade avsikt med den lagändringen som genomfördes 1997 var att underlätta för 

dessa grupper att få asyl. En uppenbar risk med förändringen var att lagen genom ett 

systematiskt överförande av flyktinggrunderna kön och sexuell läggning till kategorin 

skyddsbehövande i övrigt var att grupperna får ett sämre skydd. 

 

Lagändringen, vilken inkluderade kön och sexuell läggning i rekvisitet samhällsgrupp, 

genomfördes med motivering att lagen knappt används tidigare. Statistiken för 2006, det 

första år den nya lagen används, visar ännu färre uppehållstillstånd än tidigare. Möjligt är att 

det är vad som avsågs i förarbetena, en mycket begränsad användning ger lagen trots allt för 

många uppehållstillstånd. 

 

Att förföljelse på grund av kön sällan räcker som flyktinggrundande skäl på egen hand, 

innebär att själva intentionen, att denna grupp skulle få ökat skydd, har gått förlorad. När 

staten uppmärksammat fenomenet utan en efterföljande åtgärd sanktioneras denna tolkning av 

lagen.  

 

I samband med att den nya utlänningslagen trädde i kraft har sekretesshanteringen av 

asylärendena ifrågasatts och diskuterats. Oklarheter i hur sekretessförordningen ska tolkas har 

bidragit till diskrepans mellan de tre migrationsdomstolarna och Migrationsverket. De 

asylsökande kan känna viss osäkerhet om hur ens ärende kommer att hanteras vilket kan ha en 

bidragande effekt på den berättelse som Migrationsverket får ta del av. Rädslan för att ens 

sexuella läggning ska komma att avslöjas för förföljarna i hemlandet kan innebära att de äkta 

förföljelsegrunderna inte avslöjas. Staten har bidragit till denna förvirring genom att inte 

skapa tydliga regler.  

 

8.3. Tema: lesbiskhet 

Lesbiska finns inte i statens offentliga tryck. När homosexuella kvinnor förekommer i statens 

empiri är det genom referat till Migrationsverkets skrivelser. 
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Migrationsverket synliggör lesbiska bland annat vid diskussionen om inre flyktalternativ, där 

den extra utsatthet som homosexuella kvinnor har nämns. Men Migrationsverket osynliggör 

lesbiska genom att placera den specifika problematik som rör en lesbisk kvinna under 

kategorin kön. Att hävda att den förföljelse som hon drabbats av har sin grund i hennes kön 

och inte i hennes sexuella läggning är att osynliggöra hennes sexualitet. När hon tvingas ingå 

äktenskap med en man får det direkta konsekvenser för hennes möjlighet till sexuell 

självbestämmande. Att avstå ifrån att inkludera fallbeskrivningar med lesbiska bland de 

vägledande beslut som förekommer är att osynliggöra den förföljelse som lesbiska kan 

utsättas för. 

 

Lesbiska finns inte heller i Migrationsverkets statistikkälla. Att inte visa på andelen kvinnor 

som fått uppehållstillstånd beviljade på grund av deras sexuella läggning är att osynliggöra 

lesbiska. Lesbiska är en ickegrupp i materialet. 

 

Genom Åses begrepp glappet kan underordningsmekanismen tydliggöras, lesbiska är trots 

allt könet kvinnor. Det finns en diskrepans mellan föreställningen om en kvinna som 

könsidentitet och bilden av en kvinna med en autonom sexualitet.  

 

Genom statens förändrade formuleringsuttryck från homosexualitet till sexuell läggning har 

en diskursförskjutning skett som visar på en ökande förståelse och kunskap över hur sexuella 

identiteter skapas. När staten senare valde att inkludera transsexualism i könsbegreppet visar 

staten även på en ökad förståelse över hur könsidentiteter formas.  

 

Det framkommer en splittrad bild i dokumenten om huruvida den sökande måste ha varit 

öppen med sin sexuella läggning i sitt hemland. Det senaste klargörandet i frågan kommer 

från lagrådet och de framhäver att om man inte varit öppen i sitt hemland är risken för 

förföljelse vid ett återvändande osannolik. De ställer alltså ett direkt krav på öppenhet för att 

få uppehållstillstånd. Huruvida det finns reella möjligheter för LHBT gruppen att vara öppna i 

hemlandet är beroende av de föreställningar om homosexuella som finns i kulturen. Om dessa 

normuttryck består i att osynliggöra gruppen så har det återverkning på deras möjlighet till 

självdefinition. Detta kan återkopplas till Lundahls resonemang om erfarenheter. För att en 

kvinna ska kunna definiera sig som lesbisk måste det finnas en föreställning om lesbiskhet i 

kulturen.144 

                                                           
144 Lundahls resonemang om erfarenheter överensstämmer med de slutsatser som Espín finner i sin studie. De 
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9. Resultat  

Mitt syfte med studien var att studera den sexualpolitik statsmakten gett uttryck för i de 

offentliga dokumenten rörande lesbiska asylsökanden. Detta genomfördes med en tematisk 

diskursanalys där det grundläggande antagande om diskursanalys är att språk och 

språkanvändning inte bara är ett sätt att förmedla information om uppfattningar eller 

beteenden på. Språket i sig har effekt och formar sociala praktiker.  

 

Min första frågeställning var att utröna hur den aktuella forskningen om lesbiska asylsökande 

ser ut. Jag har inte funnit någon forskning om lesbiska som asylsökande men jag har funnit ett 

fragmenterat forskningsfält som berör mitt studieobjekt från olika perspektiv. Det finns 

forskning om lesbiska invandrarkvinnor i Sverige, forskning som rör EU: s lagstiftning om 

homosexuellas rättigheter, en amerikans studie som fokuserar på kvinnor som migrerat och 

där lesbiska synliggörs. Det finns ytterligare forskning i USA som i stort fokuserar på 

amerikansk migration. Den forskning som uppmärksammar kön och mänskliga rättigheter 

inkluderar sällan sexuell läggning. Den del av forskningen som riktat sig mot gruppen 

homosexuella migranter riktar sig i stor utsträckning mot manliga homosexuella, med 

undantaget av Espín och Avrahami som uttalat väljer lesbiska som studieobjekt. 

 

Min andra frågeställning behandlade hur de offentliga dokumenten uttrycker normer om 

sexualpolitik inom mitt studieområde. Jag har genom citat och referat visat hur statsmakten 

uttrycker en normerande diskurs om sexualpolitik. Till dessa uttryck räknar jag både det som 

verkligen skrivs men också det som inte benämns.  

 

Jag har funnit att det inte framträder bara en enda och enhetlig diskurs ur materialet.  Det 

finns en kronologisk perspektivförskjutning i det offentliga trycket såväl som en diskrepans 

mellan Migrationsverkets och statens perspektiv. Vidare har den tematiska analysen lyft fram 

aspekter av dokumenten som är av vikt för de i studien besvarade frågeställningarna.  

 

Mitt material har visat på att kön och sexuell läggning benämns som politiska och analytiska 

kategorier. Vid närläsning av källorna framkommer att kön är en närvarande dimension vid 

problematisering av mitt studieämne. Sexuell läggning osynliggörs däremot som kategori och 

                                                                                                                                                                                     
flesta av de kvinnor som migrerat i hennes studie hade förändrat sin syn på sin sexualitet och flera av kvinnorna 
hade kommit ut som lesbiska efter migrationen. Flera av kvinnorna menar att de inte skulle ha varit lesbiska om 
de levt kvar i hemlandet då de föreställningar om sexualitet som fanns där begränsar kvinnornas livsmöjligheter. 
Espín 1999:131. 
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den förklaringspotential som dimensionen kan tillföra förloras. När man uttrycker intentionen 

att inkludera sexuell läggning som kategori men sedan inte genomför analysen osynliggörs 

kategorin ytterligare. Eftersom man inte eftersöker kunskap om LHBT gruppen erhålls inte 

heller några svar.  

 

Materialet ger en otydlig bild över hur statsfeminismen uttrycker normer om sexualpolitik. 

Samtidigt som staten initierar och genomdriver förändringar som uppfattas som 

jämställdhetsstärkande finns också den motsatta rörelsen i materialet där det ökade 

handlingsutrymmet krymper genom begränsningar av dessa åtgärder.  

 

I statens offentliga tryck är lesbiska en icke-grupp. I materialet från Migrationsverket 

synliggörs lesbiska framförallt som könsvarelser men det finns också en koppling mellan 

lesbiska och sexualitet. Sammantaget visar materialet på en diskurs där lesbiska framförallt 

osynliggörs och när de uppmärksammas är det genom sin könsidentitet. Kopplingen mellan 

kvinnor och sexualitet är obefintlig och kvinnans sexualitet blir därmed osynliggjord. Genom 

den sammanblandning av begreppen sexuell läggning och kön som förekommer i materialet 

utesluts kvinnor från den sexuella diskursen och endast män tillåts ha en sexuell läggning. 

Detta innebär att när materialet talar om sexuell läggning är det manliga homosexuella som 

avses där inte lesbiska särskilt omnämns.  

 

Vidare framträder en bild i materialet där begreppet flykting innebär en individ utan vare sig 

kön eller sexuell läggning. Genom underordningsmekanismerna glappet och avskiljandet 

tydliggörs begreppsutvecklingen. Begreppet blir på detta sätt jämförbart med den kroppslösa 

medborgaren som genom Wendt Höjers teori framträder som en bekönad man.  

 

Materialet visar på en ökad förståelse och en diskursförskjutning om hur könsidentiteter och 

sexuella läggningar utvecklas. Med ökad insikt och kunskap har utvecklingen av de begrepp 

som statsmakten använder kronologiskt förändrats. Detta visar på den möjlighet som staten 

har att använda kunskap för att normera nya diskurser.  

 

10. Diskussion 

10.1. Metoddiskussion 

En utvärdering av genomförandet av studien visar att mitt empiriurval svarade väl mot mina 

frågeställningar. Avgränsningarna som genomfördes var väl motiverade och jag anser inte att 
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ett annat urval av empiri skulle ha tjänat mitt syfte bättre. Metoden att genomföra en tematisk 

analys av min empiri visade sig vara välfungerande och de teorier som användes för min 

analys skapade en väl fungerande ram. De tre teman jag använde, kön och sexuell läggning, 

statsfeminism och lesbiskhet, fungerade som verktyg att studera hur statsmakten uttrycker 

sexualpolitik. Min teoretiska fördjupning om kroppen avsågs från början bli ytterligare ett 

tema, men då offentligt material inte än anammat vikten av kroppslighet och integritet i sina 

dokument användes dessa teorier som hjälpmedel för ökad förståelse om hur 

underordningsmekanismer fungerar. Mitt syfte att studera den normgivande sexualpolitik som 

statsmakten ger uttryck för genom den valda empirin kunde därmed uppfyllas. Mina 

frågeställningar har besvarats. Att använda sig av diskursanalys vid den här typen av studier 

är en väl fungerande metod.  

 

10.2. Ämnes- och forskningsfältsdiskussion 

Det är viktigt att påpeka att det är oväsentligt huruvida statsmakten avsiktligt normerar ett 

sexualpolitiskt perspektiv. Myndighetsutövningen kommer oavsett intention utgå ifrån de 

antaganden och diskurser som staten har normerat. Frågan som måste lyftas är varför det är 

just denna diskurs som staten har valt i sina dokument när vi kan tänka oss andra alternativ. 

Intressant är också huruvida den normerande diskursen i dessa dokument även kan återfinnas i 

andra sammanhang, där de får en påverkan på, och konsekvenser för, en större grupp kvinnor. 

 

Personer som söker uppehållstillstånd efter förföljelse på grund av dennes sexuella läggning 

har upplevt en situation där icke-heterosexuell läggning är varit förknippad med fruktan för 

både liv och säkerhet. När denne sedan befinner sig i Sverige kan den sexuella läggningen 

leda till en positiv särbehandling. Denna särbehandling består i att ens sexualitet kan leda till 

asyl och således vara avgörande för att få stanna i Sverige. För att den sökande ska ha en 

rimlig möjlighet att förstå att öppenhet om dennes sexuella läggning inte kommer leda till 

repressalier måste det informeras och tydliggöras att förföljelse på grund av sexuell läggning 

är flyktingrundande i Sverige. Om denna information fungerar har statens handlingsutrymme 

och möjligheter att hjälpa dessa kvinnor ökat. Om det inte fungerar så finns 

handlingsutrymmet endast på papper och ingen återkoppling till dem som behöver hjälp finns. 

 

Kravet på kroppslig och sexuell integritet är normbrytande. Att kvinnor själva placerar sina 

egna kroppar och sexuella begär på dagordningen är ett uttryck för hur handlingsutrymmet för 

kvinnor har vidgats och förändrats. Lesbiska kvinnor kan ses som normbrytande och 
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överskridande av de tankestrukturer och bilder som finns av den ”riktiga” flyktingen. Genom 

att verbalisera sin existens förmedlar dessa kvinnor en alternativ bild av flyktingen. De 

uttrycker att de både har rätt att till flyktingskap och rätt att få det på lika villkor. Om vi kan 

identifiera fenomen eller handla på ett överskridande och radikalt sätt kan kvinnor erövra ökat 

handlingsutrymme och jämställdhet. Genom att applicera detta på fallen med de lesbiska 

kvinnorna som flytt kan man se att dessa kvinnor är subjekt, medvetna och aktiva individer. 

De bryter mot de dominerande föreställningarna om hur vanliga kvinnor är. På det sättet 

utvidgar de inte bara sitt eget handlingsutrymme utan vidgar också begreppet kvinna.145  

 

Vid genomförandet av min studie har bristen på tidigare forskning aktualiserats. Jag saknar 

forskning om hur den förföljelse som drabbar LHBT gruppen ser ut och vilka är det som utför 

den? Är trakasserier från familj eller stat vanligast? Utförs våldet i hemmet eller i det 

offentliga rummet? Skiljer sig våldet som drabbar manliga homosexuella ifrån det våld som 

drabbar lesbiska? 

 

Mitt antagande om att sexuell läggning bidrar med förklaringspotential, likt kategorin kön, 

måste verifieras med ytterligare forskning. I mina källor har det återkommande hävdats att 

kvinnor har en större utsatthet i fråga om flyktmöjligheter och inre flyktalternativ men vad 

den extra utsattheten består av framkommer inte. Framtida forskning krävs om statsmakten 

vill ha möjlighet att rikta rätt hjälp till dessa kvinnor. 

 

Det saknas vidare feministiska tolkningar och heteronormativa ifrågasättanden av de lagar 

som reglerar migration. Det saknas också kunskap och insikt om de stora konsekvenser som 

brist på forskning och kunskap leder till. Min analys har visat att den feministiska kritik som 

riktats mot de lagar och normer som styr asylrätten har medfört att rekvisiten delvis har 

förändrats. Huruvida den utvecklingen kommer fortgå och möjligtvis också innefatta sexuell 

läggning återstår att se. Risken är som vanlig att de kvinnor som är normbrytande glöms bort i 

försöken att skapa förändring.  

                                                           
145 Butler i Eduards 2002:143. 
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