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Sammanfattning 
Migrationsverket har kritiserats hårt för att inte ha tillräcklig kunskap i homo-, bi- och 
transsexualitetsfrågor, eftersom människor nekats uppehållstillstånd trots att de uppfyllt 
kriterierna. Samkönade par har inte behandlats som par i ansökningsprocessen. Människor 
med ”fel” sexualitet har fram till 2005 inte beviljats asyl med sin sexuella läggning som skäl, 
eftersom det inte klassats som tillräcklig förföljelsegrund för flyktingstatus. Praktiker som 
dessa har kritiserats för att utgå från en heteronormativ diskurs som är diskriminerande.  
 
Queerfeministisk teori kritiserar samhälleliga normer som påverkar hur människor behandlas. 
Med hjälp av en queerfeministisk teori urskiljs och analyseras heteronormativa diskurser i 
svensk migrationspolicy. Policyn får här representeras av fem statliga utredningar vilka 
behandlar flyktingskap och anhöriginvandring.  
  
Vad som framträtt genom analysen är att det finns tendenser till både heteronormativa och 
patriarkala strukturer inom migrationspolicyn. Idag finns emellertid en större förståelse för 
könsrollsfrågor och det finns en vilja och strävan efter att använda ett köns- och 
sexualitetsneutralt språk. Begreppet partnerskap förekommer allt mer frekvent vilket tolkas 
som att partnerskapet som institution införlivats i den allmänna samhällsnormen om 
tvåsamhet. Däremot är det endast den homosexuella mannen som synliggörs. Kvinnors 
sexualitet i allmänhet och homosexuella kvinnors sexualitet i synnerhet, osynliggörs i 
diskurserna.  

Abstract 
The Swedish migration authority has been criticized for not having enough knowledge on 
issues concerning gay, lesbian, bisexual, transgender and intersex people since visas has been 
declined even if the person fulfil the conditions. Couples of the same sex have not been 
processed as a couple. People with the “wrong” sexual orientation have had their asylums 
applications declined if sexual identity was the reason for persecution until 2005, when 
sexuality was accepted as reason for refugee status. These types of actions have been 
criticized for discrimination caused by heteronormative discourses. 
 
Queer feministic theory is sceptical to societal norms and their influence on how people are 
being treated. Heteronormative discourses in Swedish migration policy will be visible and 
analysed with the queer feministic theory. The policy will be represented by five public 
investigations dealing with refugees and family reunification. 
 
The results from the analysis show tendencies to both heteronormative and patriarchal 
structures in the migration policy. Today the consciousness of gender issues is present which 
results in a will to use gender and sexuality neutral language. The term registered partners is 
more frequently used which can be seen as the institution of partnership has been included in 
the norm. The gay man is only part who has been accepted. The female sexuality has in 
general been ignored in the discourses and even more the sexuality of the homosexual 
woman.  
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1. Inledning 
Svensk utlänningslagstiftning och dess praxis har kritiserats för att den bygger på 
diskriminerande diskurser. Trots att utredningar och direktiv vid en första anblick kan ge sken 
av att vara politiskt korrekta i sitt språk och sin utformning, så avspeglas de omedvetna 
föreställningarna i både textuell framställning och handling. Det tar tid för traditioner och 
normer att utvecklas och avvecklas, sålunda tar det lång tid för diskriminerande1 normer och 
uppfattningar i samhället att förändras. Den queerfeministiska teorin hävdar att samhället 
styrs av en heterosexuell norm, den så kallade heteronormen. Det heteronormativa 
perspektivet utgår från att samhället bygger på ett normsystem där människor kategoriseras 
och därmed kan klassas som avvikande2 mot den allmänt accepterade föreställningen vad 
gäller bland annat sexuell läggning.  
 
Kritik har framförts mot Migrationsverket då de ansetts ha en begränsad kompetens inom 
homo-, bi- och transsexualitetsfrågor, vanligen kallat HBT-frågor. Detta har kommit till 
uttryck genom att två personer som anländer som partners till Sverige inte alltid behandlas 
som par om de är av samma kön. De placeras exempelvis på flyktingförläggningar i olika 
landsändar och kan få sina ärenden behandlade separat. Personalen besitter inte nödvändiga 
specialkunskaper inom dessa områden vilket gör att personer som söker asyl på grund av 
sexuell läggning inte garanteras en rättvis behandling.3 Som grund för handläggningen ligger 
ofta svenska ambassadörers rapporter om förhållanden i landet.  
 
Emellertid är trakasseri och förföljelse på grund av sexuell läggning ofta svår att bevisa.4 
Den svenska lagstiftningen innebär att avvisningar ofta sker med hänvisning till att den 
sökande endast behöver dölja sin sexuella läggning i hemlandet för att undvika att känna 
fruktan för förföljelse.5 Personer med homosexuell läggning har medgetts asyl på grund av 
sin läggning där beslutet bygger på att dessa personer i Sverige öppet deklarerat att de är 
hotade i hemlandet på grund av sin läggning, vilket gjort sexualiteten politisk. Det politiska 
engagemanget i Sverige har gjort att hemlandets myndigheter finner intresse i dem om de 
tvingas återvända och först därigenom kan de frukta förföljelse vid ett återvändande.6

 
Mellan januari 1997 och oktober 2001 genomfördes en studie över vilka som beviljades asyl 
med anledning av sexuell läggning. Under de åren beviljades totalt sju homosexuella män 
och en homosexuell kvinna asyl i Sverige.7 Av dem som hävdar sexuell läggning som 
asylskäl är andelen som får stanna relativt hög, men beslutet baseras ofta på humanitära skäl 
eller annan anknytning som väger tyngre. De flesta som använder sexuell läggning som 
asylskäl kommer från Iran, Kuba eller Östeuropa och huvuddelen av personerna är män.8  
 
Den största gruppen invandrare kommer av anhöriginvandringen. Rätten till familjeliv anses 
vara en så grundläggande rättighet för individen att den inte får nekas utom i synnerliga fall. 
En möjlighet till återförening med sin familj är en förutsättning för ekonomisk, social och 
kulturell etablering i det svenska samhället, vilket är grundstommen för integration. Detta har 

                                                 
1 Diskriminera är att utsätta en grupp för orättvis behandling: www.svenskaakademien.se/web/Ordlista.aspx 
2 Avvikande sexualitet kommer hädanefter betyda avvikelse från heteronormen 
3 Motion 2007/08 so294 All kärlek är bra kärlek, se även SOU 2004:31   
4 SOU Flyktingskap och könsrelaterad förföljelse 2004:31 s. 72, Motion 2007/08 so294 
5 SOU 2004:31 s.69 
6 Ibid. s. 69 
7 Ibid. s. 70 
8 Ibid. s. 71 
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även varit den grundläggande uppfattningen i migrationspolitiken. Politiken under 2000-talet 
har förespråkat att en reglerad invandringspolitik är behövlig då migrationen blivit alltmer 
globalt omfattande och orsakerna bakom dagens migration är allt svårare att särskilja från 
varandra.9  
 
Synen på familjekretsen, den så kallade kärnfamiljen och rätten till anhöriginvandring har 
successivt ändrats under åren. Å ena sidan kan det hävdas att lagstiftningen blivit mer liberal 
inom vissa områden, exempelvis frågor om den personliga identiteten. Vi kan se att 
rättigheterna för samkönade par har utvecklats, vilket avspeglas i att det den första maj detta 
år blev möjligt för homosexuella par att ingå äktenskap. Det finns inte längre någon legal 
skillnad mellan begreppen partner och makar. Å andra sidan har regler satts upp för att pröva 
om förhållanden framstår som seriösa och kretsen anhöriga har tydligare definierats för att 
minska antalen uppehållstillstånd. Även förslag om försörjningskrav som förutsättning för 
invandringen har diskuterats.  
 
Den svenska migrationspolitiken har vi valt att dela upp i tre områden: flyktinginvandring, 
anhöriginvandring samt arbetskraftsinvandring. Flyktinginvandringen behandlar rätten för 
flyktingar och skyddsbehövande i övrigt att få uppehållstillstånd i Sverige, vilka situationer 
som ligger till grund för en flyktingstatus och vem som kan åberopa detta. Svensk 
anhöriginvandring berör möjligheten att få uppehållstillstånd som familjemedlem eller nära 
anhörig till någon bosatt person i Sverige eller någon med permanent uppehållstillstånd. 
Arbetskraftsinvandringen reglerar i sin tur rätten att få uppehållstillstånd på grundval av 
arbetsmöjligheten inom Sverige. I detta arbete kommer de två förstnämnda behandlas. 
 
Uppsatsen ämnar undersöka om och hur migrationspolicyn styrs av omedvetna föreställningar 
om sexualitet och kön.  Analysen görs utifrån ett queerfeministiskt perspektiv. 
 
  Våra frågeställningar är följande: 

• Kan heteronormativa diskurser urskiljas i statliga utredningar om anhörig- och 
flyktinginvandring?  

• Vad innebär föreställningarna om en neutral begreppsanvändning, tvåsamhet, 
kärnfamiljen och hushållsgemenskap ur ett queerfeministiskt perspektiv?  

 
Denna uppsats skall urskilja heteronormativa diskurser i offentliga statliga utredningar med 
fokus på anhöriginvandring och flyktinginvandring. Med hjälp av en diskursanalys av fem 
statliga utredningar från år 1999, 2002, 2004, 2005 och 2008 urskiljs normerande begrepp ur 
utredningarna vilka nedan kommer att analyseras utifrån ett queerfeministiskt perspektiv.10 
Dessa utredningar är valda därför att de på behandlar frågor om anhöriginvandring och 
flyktingskap grundat på könsrelaterad förföljelse under den senaste tioårsperioden. Den 
tidsmässiga avgränsningen gjordes med utredningen 2008 som utgångspunkt.  
 
Analysen är strukturerad utifrån ett tillvägagångssätt där heteronormativiteten i diskurserna 
lyfts fram med hjälp av fyra analysområden, begreppsanvändning, kärnfamilj, tvåsamhet och 
hushållsgemenskap. Dessa fyra områden är de som varit framträdande i utredningarna och de 
kan kopplas till den queerfeministiska teorin.  
 
                                                 
9 SOU 2002:13 Vår anhöriginvandring s 178, Skr. 2008/09:33 Migration och asylpolitik, Skr. 2001/02:129 
Integrationspolitik för 2000-talet 
10 Esaiasson, Peter m fl. Metodpraktikan: konsten att studera samhälle, individ och marknad, Nordstedts juridik: 
Stockholm 2007 s. 240  
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Fördelen med att använda fem statliga utredningar är att en djupare analys kan göras och detta 
är ett krav för att diskursanalysen ska vara tillämpbar. Nackdelen är att det kan vara ett för 
litet urval för att kunna dra välgrundade generaliserande slutsatser. I och med att SOU 
2004:31 är den enda utredning som uppmärksammar flyktingaspekten har jämförelser 
baserade på flyktingfrågor varit svåra att dra. I sammanhanget har utredningen kommit att bli 
en länk i kedjan där denna utredning troligtvis påverkat de senare utredningarnas sätt att 
närma sig sexualitetsfrågor. 
 
Det material vi valt att undersöka är att beteckna som en intertextuell kedja, det är en serie 
texter som hänger samman genom att de senare utredningarna till stor del bygger på tidigare 
utredningar. Innehållet utvecklas och transformeras men kan inkluderas i samma diskurs.11 
Problemet med detta är att fel som uppkommit i tidiga utredningar reproducerats i senare. 
Med tanke på texternas karaktär av offentliga utredningar får materialet ändå betraktas som 
tillförlitligt på grund av den granskning utredningarna utsätts för. Faktafel gör att 
utredningarna förlorar trovärdighet, vilket gör det svårare för regeringen att få igenom sina 
förslag. Detta kan belysas med Ulf Mörkenstams ord:  

 
Utredningars och propositioners formaliserade karaktär och position som förarbeten till 
lagstiftning gör att de måste betraktas som auktorativa utsagor som är legitima i diskursen. De 
legitimerar, dvs. både förklarar och rättfärdigar, en viss typ av politik, eller vissa specifika 
åtgärder, vilket tydliggör politikens normativa grund.12

 
Både den teoretiska och den metodologiska framställningen bygger på en kombination av 
primär- och sekundärkällor. Risker med sekundärkällor så som att feltolkningar kan 
reproduceras får vägas mot fördelar i form av exempelvis en mer översiktlig presentation. Val 
av material styrdes av den omfattande materialhanteringen och uppsatsens tidsmässiga 
begränsning. 
 
Då utgångspunkten har varit ett heteronormativt perspektiv blir det inte intressant att behandla 
hur invandringsreglerna påverkar barn eller flyktingsituationen för barn.  
 

1.1 Metod 
Diskursanalysen har fördelen att kunna uppmärksamma aspekter i samhället som annars tas 
för självklara. Genom diskursanalysen kommer man runt problemet med att dessa strukturer 
kan vara svåra att belägga med empiriska undersökningar.13 Ambitionen i denna uppsats är att 
undersöka om heteronormativa diskurser styr migrationspolitiken och detta görs genom att 
bearbeta ett antal statliga utredningar och finna textens dolda maktstrukturer.14

 
Den enkla definitionen av diskurs är en samling begrepp och föreställningar som finns inom 
ett område. Enligt Foucaults begreppsförklaring finns det inom ett ämne flera kopplingar, 
värdehierarkier och nätverk samt ett otal parallella historieskrivningar.15 Han anger att ett 
vetenskapligt verk som använder flera källor blir navet i ett nätverk av tankar, tankar som 
kanske inte tidigare varit sammankopplade. På så sätt skapas ett sammanhängande täcke av 
tankar och idéer vilka utgör diskurser. Dessa diskurser är evolutiva, växer och förändras 
                                                 
11 Winther Jorgensen, Marianne och Phillips, Louise, Diskursanalys, Studentlitteratur: Lund 2000 s. 77 
12 Mörkenstam, Ulf, Ekonomi,kultur och jämlikhet: Retoriska teman I svensk invandrarpolitik 1946-1976. 
Konferens: Stockholm s. 5 
13 Esaiasson m fl. s. 240 
14 Esaiasson m fl. s. 237 
15 Se Foucault, Michel The archaeology of knowledge, Routledge Classics: New York och London 2006 
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successivt i och med att ny kunskap hela tiden produceras. Denna nya kunskap kan spåras 
tillbaka till tidigare tankar som i sin tur bygger på de tankar som fanns dessförinnan. Däremot 
är det omöjligt att hitta ursprunget till kunskapsproduceringen, det första lilla tankefröet, 
eftersom det har blivit så inbakat och dolt. Eftersom det inte låter sig göras, ska diskursanalys 
inte syfta till att hitta diskursens ursprung. Snarare ska diskursanalys handla om att hitta 
meningen bakom orden för att försöka förstå författarens tankar.16  
 
Skapandet av offentliga utredningar och handläggning kan inrymmas i diskursen enligt en 
tolkning av Fairclough. Alla typer av diskursiv kommunikation består enligt Fairclough av 
text, diskursiv praktik och social praktik. I text kan även tal och bilder inkluderas utöver 
skrift, det viktiga är att något förmedlas. Diskursiv praktik handlar om hur texterna produceras 
och konsumeras, den återger och bidrar med förändring i sociala och kulturella processer.17 
Social praktik inrymmer kopplingen mellan text och diskursiv praktik och sätter dessutom 
diskurser i relation till andra diskurser.18 Enligt en vidsträckt tolkning av social praktik är all 
social interaktion diskursiv kommunikation, vilket innebär att även handlingar och 
institutioner är delar av diskursen.19  
 
Även språket kan betraktas som en social aktivitet eftersom språket måste placeras i en social 
kontext.20 Diskurser omfattar mer än bara texter och uttalanden; diskurser inrymmer även 
människors tankar och föreställningar.21 De språkliga diskurserna kan snarast ses som uttryck 
för djupt liggande föreställningar som kan skina igenom trots att författaren inte själv är 
medveten om att han/hon bär på dessa.22  
 
För att urskilja diskriminerande diskurser kommer Faircloughs analysredskap, som utgår från 
att både innehåll och form måste analyseras, att användas. Ord- och begreppsanvändningar i 
utredningarna ska uppmärksammas och den grammatiska strukturen, liknelser och liknande 
språkliga fenomen som kan vara av vikt då ”innehållet alltid är organiserat i bestämda former 
och formen också är en del av innehållet”.23 Författaren kan aldrig vara objektiv i sitt 
skrivande, vilket innebär att texter alltid bär spår av författarens tolkningar och formuleringar. 
Vid publicerandet blir det upp till läsaren att ta till sig och tolka utifrån dennes förförståelse 
vad som står skrivet. Statliga utredningar är tillgängliga för allmänheten och härmed blir det 
intressant att försöka uppfatta underliggande diskriminerande förutfattade meningar. Dessa 
kan i en annan utredning ligga till grund för vidare analyser av orsaker till händelser och 
beslut i det svenska samhället.24

 
Ur ett diskursanalytiskt angreppssätt finns det ingen verklighet att finna bortom diskursen, 
diskurserna formar istället verkligheten.25 Foucault tar upp problemet med att det som någon 
försöker förmedla kan vara sant, men om det presenteras utanför den diskurs som finns så får 

                                                 
16 Foucault 2006 s 23-34 
17 Winther Jørgensen och Phillips s. 84 
18 Bergström, Göran och Boréus, Kristina, Textens mening och makt: metodbok i samhällsvetenskaplig text- och 
diskursanalys Studentlitteratur: Lund 2005 s. 308 och s. 324, Winther Jørgensen & Phillips s. 74 
19 Bergström och Boréus s. 314 
20 Ibid. s. 326 
21 Beckman, Ludvig Grundbok i idéanalys Santérus förlag: Stockholm 2007 s. 88 
22 Ibid. s. 92 
23 Winther Jørgensen och Phillips s. 140  
24 Bergström och Boréus, s. 348   
25 Winther Jørgensen och Phillips s. 28 
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det liten eller ingen betydelse eftersom idéerna inte passar in i den allmänt vedertagna 
sanningen.26

 
Diskurser är kumulativa, ny kunskap bygger alltid vidare på tidigare betydelser. 
Intertextualitet innebär att tankar och uttryck reproduceras när en text refererar till en annan. 
Diskurser reformeras när nya inslag tillförs eller två texter kombineras för att skapa nya 
perspektiv.27 Varje gång en text återges eller refereras så uppkommer en liten förändring av 
diskursen.28

 
Enligt strukturalismen och poststrukturalismen får ett begrepp, en klassificering eller en 
handling betydelse först när det ställs i konstrast till det avvikande, ”den andre”. Betydelsen är 
relativ. Till exempel får begreppet heterosexualitet en betydelse först i jämförelse med vad 
som utpekas som dess motsats, det vill säga homosexualitet.29 Kvinnan och det mjukt 
kvinnliga skapades i motsats till mannen och den hårda manligheten.30 För att alienera en 
person, grupp eller företeelse och lyckas utmåla någon/något som ”den andre” krävs det att en 
part är socialt dominant. Eftersom samhället enligt Rosenberg är heterosexuellt styrt finns inte 
någon önskan att diskutera eller kritisera den heteronormativa dominansen.31 Existensen av en 
sexuellt avvikande minoritet är grundläggande för heteronormen. Det normala uppstår i 
motsats till det som klassificeras som det onormala. Problemet är att på detta sätt 
marginaliseras minoriteters perspektiv och erfarenheter eftersom anses vara mindre viktiga för 
den dominerande majoriteten.32 Strukturalismen diskuteras i Winther Jørgensen och Phillips 
bok, där den kritiseras för att vara begränsad i sin möjlighet av att kunna förstå förändring. 
Strukturalismen kan se en struktur men kan inte själv förklara utvecklingen. Språket brukar 
delas upp i ”la langue” och ”la parole”, alltså språkets struktur respektive vårt språkbruk. 
Strukturalismen koncentrerar sig endast på det förstnämnda.33  
 
Diskursanalysens starka sidor är just dess möjlighet att uppmärksamma maktstrukturer och 
hur språket ges betydelse. Makt och identitet är centrala begrepp och aktörer får en sekundär 
betydelse.34 Genom att makten är överallt närvarande i vårt samhälle och bestämmer reglerna 
i diskurserna kan den på så sätt legitimera och återskapa sig själv.35 Även Rosenberg, en av 
Sveriges ledande queerteoretiker, anser att makt är självproducerande och hon tar upp 
exemplet med den heteronormativa diskursen som producerar specifika praktiker, kunskaper 
och kunskapsrelationer vilka blir allmängiltiga. Denna bakomliggande kraft benämns av 
Rosenberg den heterosexuella matrisen och tar sig uttryck genom institutioner, strukturer, 
relationer och handlingar.36 Presentationen av den queerfeministiska teorin kommer att utgå 
från Rosenbergs framställning i Queerfeministisk agenda eftersom hon här kopplar samman 
heteronormativa diskurser med dolda maktstrukturer.  
 
Foucault ser, i motsats till Rosenberg, makt som något positivt eftersom makt är så tätt 
sammanknutet med kunskap. Den som har kunskap har också makten att skapa verkligheten. 

                                                 
26 Foucault, Michel Diskursens ordning, Brutus Östlings Förlag Symposium: Stockholm/Stehag 1993 s. 24-25 
27 Winther Jørgensen och Phillips s. 13 
28 Ibid. s. 133 
29Ambjörnsson, Fanny Vad är queer, Bokförlaget Natur och kultur: Stockholm 2006 s. 41 
30 Ibid. s. 42 
31 Rosenberg, Tiina Queerfeministisk agenda, Atlas: Stockholm 2003 s. 87-88 
32 Ibid. s. 160 
33 Winther Jørgensen och Phillips s.131 
34 Bergström och Boréus s. 306 
35 Ibid. s. 348-349  
36 Rosenberg s. 21 och s. 12-13 
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Det finns ingen sann verklighet, utan sanningen finns i och skapas av diskurserna.37 Makten 
som finns inbäddad i diskurserna är därför att betrakta som en positiv form. Fairclough 
förespråkar en annorlunda tolkning av makt och diskurser. Enligt den kritiska diskursanalysen 
som han företräder syftar diskursanalysen till att undersöka sociala strukturer för att skapa 
mer jämlika maktförhållanden. I Faircloughs tappning är makt något som bör fördelas så 
jämlikt som möjligt.38 Metoden i denna uppsats har inspirerats av Fairclough och kommer att 
undersöka maktstrukturer som har lett till förtryck. Det är genom att med hjälp av 
queerfeministisk teori analysera politiska maktstrukturer vilka finns dolda i utredningarna 
som uppsatsen blir statsvetenskapligt relevant. 
 
Diskursanalys kan ge väldigt varierande resultat beroende på vad forskaren väljer att 
uppmärksamma, vilket gör att denna uppsats bör ses som ett alternativ till hur 
migrationsfrågor kan angripas. 
 

1.2 Disposition 
Uppsatsen inleds med en introduktion till ämnet där bakgrund, teori och 
forskningsproblemet formuleras. Där förklaras varför ämnet är intressant och viktigt att 
undersöka samt varför den valda teorin kan belysa frågeställningarna. Sedan följer en 
presentation av diskursanalys som metodval. I kapitel två presenteras den queerfeministiska 
teorin. Kapitel tre ger en introduktion till den svenska migrationspolicyn utifrån ett 
heteronormativt perspektiv och delas in i två huvuddelar: den första delen behandlar 
flyktingpolitiken och den andra anhöriginvandringen. I kapitel fyra analyseras 
utredningarnas innehåll och språk för att urskilja om migrationen bygger på 
heteronormativa diskurser. I nästa kapitel presenteras sedan de slutsatser som dragits. 
Slutligen framförs förslag på vidare forskning som inte rymdes inom ramen för denna 
uppsats. 
 

2. Teori 
Queerfeministisk teori kan sägas behandla en individs kön och sexualitet som delar av en 
heteronormativ diskurs. Heteronormen anger hur en individ bör agera utifrån sin 
könstillhörighet samt vem denne/denna ska attraheras av för att undvika att bli stämplad som 
annorlunda och därmed bli negativt behandlad.   

2.1 Queerfeministisk teori 
Tiina Rosenberg förklarar ordet queer med den dissonans som finns i samhället.39 
Dissonansen tar sig uttryck genom brist på samstämmighet i normen för förhållandet mellan 
kön, genus och sexualitet, dessa komponenter bör ses i sammanhang av varandra. Normen för 
exempelvis en person av kvinnligt kön är att hon ska tala, klä sig och uppföra sig som en 
kvinna samt att hon ska attraheras av män. Queera personer bryter mot en eller flera av dessa 
normer. Många anser att styrkan med ordet queer är att det inte bör definieras. Om ordet får 
en fast betydelse kommer det att avspeglas i queerteorin som då förlorar sin skärpa som 
kritisk teori. Queerteorin är enligt Rosenberg snarast ett forskningsfält utvecklat för att 
förhålla sig kritiskt till det normativa och för att granska heteronormativiteten.40 För Fanny 
                                                 
37 Winther Jorgensen och Phillips s. 20-21 
38 Ibid. s. 69 
39 Rosenberg s.12 
40 Ibid. s. 12-13 
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Ambjörnsson ska queer bryta kategorier och inte självt bli en klassificering.41 Hon gör i sin 
bok Vad är queer ett försök att förklara begreppet genom att dela upp det i komponenterna 
heteronormativitet, sexualitet, genus och trans.42 Ambjörnsson hävdar att queerterorin handlar 
om kritik snarare än om identiteter eller handlingar. Queer är därför ett sätt att försöka tänka 
bortom uppdelningar i kön och sexualitet, i motsats till Rosenbergs fokus på 
heteronormativiteten.43  
 
Adrienne Rich betraktas som en av queerteorins grundare i och med hennes kombination av 
feminism och homosexualitetsforskning. Rich anser att alla kvinnor lever i en lesbisk 
kontinuitet vilket innebär en samling erfarenheter som alla kvinnor delar, och att kvinnor 
tillsammans kämpar mot ett manligt tyranni. Lesbisk existens innebär en revolt mot tvånget 
som framförallt äktenskapet innebär och en brytning med patriarkala normer. Dessa normer 
hindrar kontakten mellan kvinnor vilka annars skulle kunna frigöra sig från det manliga 
förtrycket, något som av förklarliga skäl motarbetats av männen.44  
 
Judith Butler har inspirerats av och utvecklat Richs tankar. Hon anser att begreppet kvinna är 
problematiskt eftersom det är statiskt och oföränderligt, medan kvinnan i själv verket i högsta 
grad är föränderlig. Klara definitioner skapar och cementerar den kvinna som ska återges och 
det skapas normer för hur kvinnan bör vara.45 Könsidentiteterna stabiliseras på så sätt genom 
upprepade handlingar och härigenom skapas en social fastlåsning. Det är ett problem att 
kvinnan ses som något essentialistiskt och hon förkastar myten om en sann kvinnlighet.46 
Begreppen man och kvinna bör undvikas eftersom de förminskar individen.47 Kvinnor kan 
heller inte betraktas som ett kollektiv eftersom de har skilda erfarenheter. Alla kvinnor är inte 
vita och västerländska vilka den feministiska forskningen länge till stor del fokuserat på.48  
 

2.2 Heteronormativitet 
Rosenberg gör en viktig distinktion mellan norm och normal. Normalt är det som är statistiskt 
sett mest vanligt förekommande och normalitet förmedlar en känsla av samhörighet. Norm är 
när det mest förekommande förutsätts vara allmänrådande ideal och sätter upp moraliserande 
regler som begränsar individen. Normativitet är institutionaliseringen av normerna vilket 
bevarar och förstärker dem.49

 
Foucault har haft stor inverkan på queerteorin, framförallt genom hans verk Sexualitetens 
historia, där han redogör för heteronormens historia. Han daterar homosexualitetens födelse 
till år 1870, den tid då homosexualitet blev något annat än enbart en sexuell preferens.50 
Adrienne Rich anser även hon att homosexuell identitet handlar om mer än bara sexualitet; 
det kan innebära kärlek, vänskap, intimitet och nära relationer.51 En individ som måste dölja 
sin sexuella identitet blir oförmögen att uttrycka sig eller verka socialt eftersom en viktig del 

                                                 
41 Ambjörnsson s. 9 
42 Ibid. s. 49 
43 Ibid. s.9 
44 Rich, Adrienne Obligatorisk heterosexualitet och lesbisk existens, Matrixx: Stockholm s. 33. Se Även 
Rosenberg s. 84-85 
45 Butler, Judith Gender trouble Routledge: London och New York 1999  s. 4-5, Rosenberg s. 69-75 
46 Rosenberg s. 69-75 
47 Ibid. s. 70 
48 Ambjörnsson s. 142 
49 Rosenberg s. 101 
50 Ibid. s. 26 
51 Lindholm, Margareta Dubbelliv Kabusa böcker: Ystad 2003 s. 53 
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av personligheten måste döljas. Individen blir avskuren från sin sociala tillhörighet i form av 
historia, kulturell tillhörighet och blir enligt Lindholm alltid bemött utifrån en heterosexuell 
föreställning.52 I och med den sexuella identitetens uppkomst kom homosexualitet att bli 
något som var avvikande och udda.53 Enligt Rosenberg är problemet med begreppet 
homosexualitet att det är otillräckligt. Det förklarar inte hur heterosexualitet kommit att bli 
normerande och naturligt, medan homosexualitet är något avvikande som behöver förklaras.54 
Rosenberg ser den obligatoriska odebatterade heterosexualiteten som en form av systematiskt 
förtryck genom att förtrycket är inbyggt i samhällets ekonomiska och kulturella institutioner. 
De diskriminerande diskurserna som den obligatoriska heterosexualiteten är en del av 
kommer inte att försvinna genom förändring av formella regler. Sexualiteten, speciellt den 
som avviker från ”det naturliga”, har alltid behövt kontrolleras och kontrollen är en form av 
maktutövning.55 Foucault, Rich och Butler hävdar alla att det krävts våld för att inordna 
människor i denna mall för sexualiteten.56 Young hävdar att maktutövning kan ta sig uttryck 
genom andra former än våld, det kan exempelvis ske genom hot eller mutor. Detta ska få 
andra att acceptera maktutövarens avsikter. Dominans är system och institutioner som tar 
ifrån individer deras frihet att själv bestämma vilka handlingar och på vilka villkor 
handlingarna ska utföras. Dominans kan därför definieras som strukturellt förtryck.57 En 
förtryckt individ förnekas möjligheten att fritt umgås, kommunicera med andra samt att högt 
uttrycka sina känslor och åsikter.58 Makt manifesteras genom förtryck som kan ta sig uttryck i 
exploatering, marginalisering, maktlöshet, kulturell dominans och våld.59 För att förändra 
detta krävs det mer än att lagen förhindrar och fördömer sådana handlingar.60

 
Enligt Ambjörnsson har vi genom alla tider kategoriserat människor och ställt diagnoser för 
vad som är normalt och vad som inte är det. Detta fenomen benämns normaliseringsprocess. 
Genom en tolkning av Foucault förklaras hur detta tar sig uttryck i en maktutövning av 
medborgarna utan att individen själv är medveten om detta. Människor är rädda för att inte 
passa in. Samhällets normsystem har införlivats i själva medborgarna.61 Makt finns överallt; i 
rådande institutioner, praktiker, strukturer och relationer och förtrycket finns inbäddat i 
normer, sedvanor och symboler.62 Genom att makten finns överallt innebär det att den är både 
förtryckande och i sig själv produktiv. Makten är en central del i vår självuppfattning och 
identitet. 63  

 
Heteronormativitet grundar sig på synen på binär könsuppfattning och en hegemonisk 
heterosexuell norm. Heteronormativitet är aktivt normerande, och allt som faller utanför stämplas 
som avvikande och är/blir därmed fel.64

 
Orden är Rosenbergs men hade lika gärna kunnat komma från Butler. Butler är också skeptisk 
till uppdelningen mellan kön och genus. Kön är i feministisk teori det naturliga och 
biologiska, medan genus är det socialt konstruerade könet. Genus är den kulturella mening 
                                                 
52 Lindholm s. 54 
53 Rosenberg s. 29 
54 Ibid. s. 23 
55 Rosenberg. s. 70 
56 Ibid. s. 84 
57 Young, Iris Marion Att kasta tjejkast, Atlas: Stockholm 2000 s. 36-38 
58 Ibid. s. 45 
59 Ibid. s. 52 
60 Rosenberg s. 85 
61 Ambjörnsson s. 46-47 
62 Rosenberg s. 100 
63 Ambjörnsson s. 46-47 
64 Rosenberg s. 100 
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som en könad kropp antar.65 Butler hävdar att en uppdelning mellan kön och genus tenderar 
att återskapa en föreställning om att det finns en så kallad naturlig, förkulturell och 
ursprunglig manlighet och kvinnlighet.66 Kroppar är inte begripliga i sig utan tillskrivs en 
betydelse utifrån socialt, kulturellt och historiskt skapade normer. Problemet med 
uppdelningen i kön och genus är att kön på så sätt blir en underkategori till genus.67  
 
Något som är grundläggande för socialt liv är vikten av att bli sedd och hörd. Därför är det av 
vikt att alla personer blir uppmärksammade.68 Endast i heteronormativa situationer tvingas 
den homosexuelle att förklara sin avvikande sexuella läggning. 69 Om personen inte kan 
uttrycka sin sexuella identitet kommer en väsentlig del av identiteten förträngas. Individen blir 
även avskuren från sin sociala tillhörighet i form av historia, kulturell tillhörighet och kommer 
ständigt att bli bemött utifrån en heterosexuell föreställning.70  
 

2.3  Myten om tvåsamhet 
Kulick diskuterar hur homosexuella mäns flyktiga sexuella möten ges en framträdande roll i 
bögkulturen. Detta går emot föreställningen om monogam tvåsamhet, som så ofta framställts 
som allenarådande och något alla eftersträvar.71 Även sexsäljare och sadomasochister kan 
anses som problematiska när de inte följer normen för vad som uppfattas som god och sund 
sexualitet.72 Att leva med en person av motsatt kön betraktas som finare, bättre och mer 
naturligt än andra sätt att leva.73 Adrienne Rich går emot denna idé när hon hävdar att den 
obligatoriska heterosexualiteten är en social och politisk konstruktion, en förtryckande 
institution. Det finns ingen naturlig läggning som gör att kvinnor dras till män.74 Den 
äktenskapliga institutionen syftar, liksom resten av samhället, till att förtrycka kvinnan som 
ständigt måste föra en kamp mot detta förtryck.75 Young hävdar bland annat att äktenskapet 
har funktionen att inordna kvinnan under mannens identitet; hon får härmed ingen egen 
betydelse.76 Genom att lägga ned tid på att obetalt sköta mannens hem och tillfredsställa hans 
sexuella begär, som hon blivit skolad till att göra, så förbrukas energi som hon hade kunnat 
lägga på annat.77 Det är den institutionaliserade heterosexualitetens betydelser, regler, praxis 
och antaganden som möjliggör att kategorin kvinnan kan utnyttjas av männen.78 Rich hävdar 
att den lesbiska kvinnan har en mer självständig ställning än kvinnan som fjättrats med 
äktenskapets band. Självständiga kvinnor har alltid betraktats som ett hot och har straffats för 
det.79 Kvinnor förväntas uppfylla männens sexuella behov och när de inte gör det ses det som 
ett hot mot den patriarkala strukturen. Det största hotet mot manligheten är att bli likgiltigt 
behandlade av kvinnorna.80  
 
                                                 
65 Butler s. 9 
66 Lindholm s. 109 
67 Butler s. 11 
68 Lindholm s. 18 
69 Lindholm s. 16  
70 Ibid. s. 54 
71 Kulick, Don Inledning. i Kulick, Don (red.) Queersverige Bokförlaget Natur och kultur: Stockholm 2005 s. 19  
72 Ibid. s. 18-19 
73 Ambjörnsson s. 61 
74 Rich, s. 15 & 16 
75 Ibid. s. 13 
76 Young s. 223-226  
77 Ibid. s. 67 
78 Ibid. s. 244  
79 Rich s. 13 
80 Ibid. s. 25 
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Jens Rydström anför i Tvåsamhetens brunn: Registrerat partnerskap i Norden en kritik som 
riktats mot äktenskapet och partnerskapet av homosexuella för att de kan ses som tvingande 
institutioner. Äktenskapet kritiseras för att kvinnan låses in i en patriarkal ordning. I ett 
partnerskap är parterna jämställda vad gäller status i könshierarkin, däremot skapar 
institutionerna äktenskap och partnerskap onödiga klyftor mellan de som lever i en tvåsamhet 
och de som inte gör det. Rydström menar att vårt samhälle är baserat på denna tvåsamhet. 
Queerteorins kritik av äktenskapet och partnerskapet blir allt viktigare ju mer institutionerna 
närmar sig varandra tack vare ändringar i den svenska lagstiftningen. Den queera familjen blir 
härigenom legalt erkänd och jämställd. Risken finns att partnerskapet/äktenskapet bara blir en 
manifestation av den traditionella tvåsamheten som låser fast snarare än befriar individen. 
Rydström fäster hoppet till att sammansmältningen av institutionerna leder till en utmaning av 
den hegemoniska tvåsamheten snarare än en imitation.81

 
Rydström framför teorin om att små folkgrupper är måna om sin överlevnad. Homosexualitet 
kan inte sägas producera nya generationer som kan föra arvet vidare, och bidrar därför inte till 
nationens överlevnad.82 I mindre samhällen är överlag strävan efter förståelse stor och beslut 
ska helst fattas i konsensus. Inom Norden finns det en sådan strävan att komma överens. Att 
tillåta homosexuella ingå partnerskap, och numera äktenskap, inkluderar de homosexuella 
medborgarna i den nationella gemenskapen när även de ges tillgång till en kärnfamilj.83 
Ändringen av äktenskapslagen kan därför ses som en form av assimilering. Homosexuella par 
får tillträde till en traditionellt heterosexuell institution där reglerna är förutbestämda. Den 
avvikande gruppen anpassas därmed till samhällsnormen.84

 

2.4 Kritik mot den queerfeministiska teorin 
Queers snabba frammarsch som både livsstil och teori under nittiotalet gjorde både begreppet 
och teorin mer vardaglig och bekant. Begreppet queer är fortfarande inte klart definierat 
eftersom det ska rymma olika sexuella läggningar och handlar om att undvika att klassificera 
människor. Det är många personer som inte vill identifiera sig som just queera eftersom, med 
Don Kulicks ord, ”ordet queer blivit synonym med >>coolt>>.”85 I och med att queer har 
blivit en trendig livsstil och accepterats finns risken att queerteorin inte längre kan chocka och 
uppröra på samma sätt som när den introducerades, ett problem som både Rosenberg och 
Ambjörnsson uppmärksammar. Med tiden har teorin inordnats i ett vetenskapligt fack, en 
klassifikation som queerteoretikerna opponerat sig mot. 
 
Queerrörelsen, liksom teorin som skapats med queerrörelsen som utgångspunkt, och dess 
historia har kritiserats för att lägga alltför stort fokus på vita, homosexuella medelklassmän i 
städer. Kvinnor, landsortsbor och de med annan etnisk härstamning har blivit osynliggjorda i 
queerrörelsen. Queer, som från början användes nästan uteslutande som ett nedsättande 
okvädningsord om bögar, har genom sin fokus på det nedsättande bemötandet av 
homosexuella överlag kommit att glömma bort andra former av diskriminering och har därav 
kommit att reproducera könshierarkier inom rörelsen.86 Kritik mot queerteorin kommer bland 
annat från Rich som är negativ till att kvinnlig homosexualitet jämställs med manlig 

                                                 
81 Rydström, Jens Tvåsamhetens brunn: Registrerat partnerskap i Norden, i Kulick, Don (red.) Queersverige 
Bokförlaget Natur och kultur: Stockholm 2005 s. 329-330  
82 Ibid. s. 313 
83 Ibid. s. 314-315 
84 Rosenberg s. 103-104 
85 Kulick s. 15 
86 Ambjörnsson s. 29-30 
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homosexualitet. Detta ses som ett försök att separera lesbiska från kvinnokampen och att 
förvanska historien.87 Queerteorin kritiseras för att den motarbetar heteronormativa diskurser 
men inte patriarkala strukturer. 
 
Trots kritiken som riktats mot teorin har den många fördelar. Queerteorin har influerats av 
feministisk, postkolonial och poststrukturalistisk teori, vilket gjort att det är ett effektivt 
redskap för att analysera olika typer av förtryck.88 Den ifrågasätter de normer som finns för 
hur människor bör vara och agera och på så sätt begränsas. Teorin sammankopplar de 
patriarkala förtryckarstrukturer som feminismen för fram och kombinerar det med studier av 
den specifika minoritet som homosexuella utgör. Maktstrukturer kan förklaras på ett mer 
mångsidigt och nyanserat sätt än feminismen kan. Det är inte enbart kvinnor som förtrycks av 
den patriarkala normen, även män som inte passar in i den manliga normen kan bli föremål 
för diskriminerande behandling. 
 
Queerteorin syftar till att undersöka hur sexuella handlingar, böjelser, normer och regler är 
sammankopplade med makt och hierarkier.89 Samhälleliga strukturer och normer finns i 
samhället och queerteorin ger verktyg att påvisa heteronormativitetens utbredning. Genom att 
bland annat sexuell läggning är en så central del i utlänningslagen innebär maktstrukturer i 
lagstiftningsprocessen en skev politik som kan förtrycka och marginalisera grupper av 
individer.  
 

3. En presentation av svensk migrationspolitik 

3.1 Uppehållstillstånd 
Sverige har en reglerad invandring vilket innebär att det för inresa och vistelse krävs att vissa 
krav är uppfyllda. Utlänningen ska inneha pass, visering, uppehållstillstånd eller 
arbetstillstånd.90 Kravet på uppehållstillstånd för inresa och vistelse ger en möjlighet till 
kontrollerad invandring. Undantag gäller för flyktingar, skyddsbehövande i övrigt, de som 
anlänt av humanitära skäl, vid förlängning av tidsbegränsat uppehållstillstånd och då 
synnerliga skäl föreligger.91 Permanent uppehållstillstånd eller tidsbegränsat 
uppehållstillstånd kan ges på basis av en persons flyktingskap. Anhöriga till en person bosatt i 
Sverige eller med permanent uppehållstillstånd har rätt att söka uppehållstillstånd i Sverige.  

3.2 Flyktingar 

3.2.1 Genèvekonventionen 
Dagens svenska flyktinglagstiftning har sin grund i Genèvekonventionen som antogs av FN:s 
flyktingorgan UNHCR år 1951.92 Konventionen formulerades precis efter andra världskriget 
för att passa den tidens flyktingförhållanden vilka inte sammanfaller med dagens situation. 
Konventionen kan fortfarande anses vara aktuell eftersom den går att tolka med en evolutiv 
tolkningsmetod som innebär att syftet bakom traktatet är det som bör ligga till grund för 
tolkningen. Sexuell läggning till exempel kan anses vara inbegripet i traktatet även om det 

                                                 
87 Rich s. 34 
88 Ambjörnsson s. 79 
89 Ibid. s. 107 
90 SOU 2002:13 s. 55 
91 Ibid. s. 56 
92 SOU 2004:31 s. 115 
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inte är klart utskrivet. Den svenska riksdagen har accepterat en sådan evolutiv 
tolkningsmetod.93  
 
Att få en flyktingstatus kan många gånger vara önskvärt för individen, dels på grund av att det 
är ett erkännande av individens svåra belägenhet och dels på grund av att flyktingar ges bättre 
förmåner. Till exempel tillåts en flykting ansöka om medborgarskap efter fyra år i landet i 
fråga när fem år gäller för övriga sökanden, de har mer förmånliga pensionsavtal, de kan få 
bidrag för kärnfamiljens resa vid återförening och har ett starkare skydd mot utvisning vid 
brott.94  

3.2.2 Utlänningslagens definition av flyktingar 
Enligt utlänningslagens (2005:716) definition är en utlänning att betrakta som flykting när 
denne tvingats fly och befinner sig utanför det land vari personen i fråga har medborgarskap 
eftersom denne känner en välgrundad fruktan för att bli utsatt för förföljelse på grund av ras, 
nationalitet, religiös eller politisk uppfattning eller tillhörighet till en viss samhällsgrupp.95 I 
och med lagändringen 2005 kan även kön och sexuell läggning, så kallad könsrelaterad 
förföljelse, åberopas som skäl för asyl.96 Dessförinnan inordnades könsrelaterad förföljelse i 
kategorin skyddsbehövande i övrigt, tillsammans med dem som flyr från yttre eller inre 
väpnad konflikt, naturkatastrof eller riskerar utsättas för tortyr eller annan omänsklig 
behandling.97 Definitionen av flykting baseras på att utlänningen inte kan eller på grund av 
fruktan inte vill söka skydd för förföljelser i sitt eget hemland där hon eller han har 
medborgarskap. Detta kan bero på att myndigheterna i detta land är de som förföljer eller att 
myndigheterna inte kan eller vill tillhandahålla skydd.98 Flyktingbestämmelserna gäller även 
för statslösa utlänningar som hotas av förföljelser i det land vari de tidigare haft sitt uppehälle. 
Definitionen av flyktingar i svensk rätt var fram till 2005 näst intill identisk med lydelsen i 
Genèvekonventionen.99  
 
Begreppet välgrundad fruktan avser att det ska finnas starka misstankar om risk för förföljelse 
för asylsökande om personen tvingas återvända. Regleringen är framåtblickande och därför 
kan inte tidigare förföljelse uteslutande ligga till grund för ett asylbeslut, även om detta tas i 
beaktande vid handläggningen.100 Däremot kan tidigare förföljelse ligga till grund för 
bedömning om fruktan är välgrundad.101 Vid handläggningen tas även hänsyn till den 
sökandes bakgrund, hur förhållanden ser ut i hemlandet och om släkt, vänner eller 
meningsfränder utsatts för förföljelse.102 Beslutet om flyktingstatusen bygger både på de 
faktiska förhållanden i hemlandet som det framställs i rapporter från ambassader och de 
jämförs med sökandens uppgifter. Den sökandes berättelse och personlighet kan vara 
avgörande för beslutet.103 Om myndigheten inte kan utreda de faktiska förhållanden i 

                                                 
93 SOU 2004:31 s. 102 
94 SOU 1999:16 Ökad rättsäkerhet i asylärenden s. 113 
95 Utlänningslag (2005:716) 4 kap 1§ 
96 Asyl är benämningen på det uppehållstillstånd som flyktingar kan beviljas: UtlL (2005:716) 1 kap 3 § 
97 Utlänningslag (1989:529), upphävd år 2005 
98 UtlL (2005:716) 4 kap 1§ 
99 SOU 2004:31 s. 131 
100 SOU 2004:31 s. 32 
101 Wikrén, Gerhard och Sandesjö, Håkan Utlänningslagen med kommentarer, åttonde upplagan, Nordstedts 
Juridik AB: Stockholm 2006 s. 129 
102 SOU 2004:31 s. 32 
103 Wikrén och Sandesjö s. 128, se även Proposition 1996/97:25 Svensk migrationspolitik i globalt perspektiv s. 
90 
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hemlandet så är det berättelsen som ligger till grund för beslutet. Sökanden förväntas 
presentera alla tillgängliga bevis för att bekräfta sin berättelse.104

 
Förföljelse kan drabba enskilda individer eller grupper. Begreppet kan även omfatta generella 
åtgärder utförda av statsmakten för att antingen förändra eller konservera samhället. 
Begreppet förföljelse specificeras inte med en tydlig definition utan Migrationsverket gör en 
tolkning utifrån svenska förarbeten och rättspraxis. Förföljelse avser ett hot mot liv, hälsa och 
frihet eller någon annan allvarlig kränkning av de mänskliga rättigheterna.105 Detta kan 
betyda begränsningar i yttrandefrihet, församlingsfrihet, religionsfrihet eller rörelsefrihet eller 
fysisk förföljelse som exempelvis tortyr eller slaveri.106 Enstaka fall av frihetsberövande och 
misshandel behöver inte vara tillräckligt för att betraktas som förföljelse om det inte är en 
länk i en längre händelsekedja. Förföljelse kan inte åberopas om den asylsökande flytt från ett 
begånget brott eller från straffet för begånget brott, om det inte är ett oproportionerligt strängt 
straff på grund av personens politiska, religiösa eller sexuella tillhörighet. 107 Förföljelse kan 
också ta sig uttryck genom att livsutrymmet begränsas, till exempel genom att de drabbade 
nekas resedokument, inte fritt får välja bostadsort och barnen nekas skolgång. Det kan även ta 
sig uttryck i särskilda skiljemärkningar så som Davidstjärnan.108

 
Statsmakten behöver inte nödvändigtvis vara inblandad i förföljelse av sina medborgare, 
förföljelse kan pågå om statsmakten uppmuntrar eller helt enkelt inte har makt eller vilja att 
förhindra detta. Flyktingskap kan även uppkomma där det inte finns en fungerande statsmakt 
som kan skydda medborgarna. Det väsentliga i lagändringen 1997 var att ett beslut ska bygga 
på om den sökande riskerar förföljelse snarare än från vem förföljelsen utgår.109 
Flyktingstatus gäller även när en person befinner sig i ett annat land på grund av förändrade 
förhållanden i hemlandet, till exempel statskupp.110 En person betraktas inte som flykting om 
denne befinner sig i det land där denne uppbär medborgarskap, utan räknas då som 
internflykting. Det är först när förhållanden i hemlandet blir ohållbara och personen inte 
längre har en möjlighet att stanna kvar som personen kan söka skydd i ett annat land. 
Personen kan beviljas flyktingstatus först när han/hon lämnar hemlandet.111 En person kan 
komma att behandlas annorlunda i hemlandet på grund av öppen kritik som personen riktat 
mot regimen. Vid asylansökan bör en bedömning göras av hur myndigheterna i hemlandet 
uppfattar den framförda kritiken och om kritiken innebär en risk för förföljelse. 112 Vid 
handläggning ska hänsyn inte enbart tas till utformningen av lagar i hemlandet, utan även till 
hur dessa lagar tillämpas. Om risk för förföljelse anses föreligga tillskrivs personen ett så 
kallat sur place flyktingskap. 113  
 
Den asylsökande behöver inte anse sig tillhöra en viss samhällsgrupp eller ha en viss 
uppfattning för att kunna åberopa detta som grund för flyktingskapet. En person kan 
tillskrivas vissa åsikter eller egenskaper på grund av sitt utseende och beteende, vilket kan 

                                                 
104 Wikrén och Sandesjö s. 143, SOU 2004:31 s. 38, proposition 1996/97:25 s 90 
105 SOU 2004:31 s. 32 
106 Wikrén och Sandesjö s. 132 
107 Ibid. s. 130-131 
108 Ibid. s. 131 
109 SOU 2004:31 s. 37 
110 Ibid. s. 36 
111 Wikrén och Sandesjö s. 126 
112 Ibid. s. 126 
113 SOU 2004:31 s. 34 
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vara tillräcklig grund för förföljelse.114 Detsamma gäller för personer som utsatts för 
förföljelse på grund av ras eller nationalitet.115

 
Enligt principen om familjens enhet kan en make/maka, sambo, registrerad partner och 
minderåriga barn beviljas flyktingstatus trots att de själva inte uppfyller alla kriterier. På så 
sätt kan familjen hållas samman.116

3.2.3 Flyktingskap på grund av sexuell läggning 
Begreppet sexuell läggning är sedan tidigare en vedertagen lagteknisk term. Med sexuell 
läggning avses homo-, bi- och heterosexualitet. Däremot avser det inte de sexuella intressen, 
variationer eller inriktningar såsom sado-masochism eller pedofili. Inte heller transsexualitet 
inryms i begreppet eftersom det snarare avser kön än sexualitet.117 Begreppet kön används för 
att förklara såväl biologiskt som socialt skapat kön.118 Vid lagförändringen 2005 utvidgades 
lagen till att omfatta kön och sexuell läggning som asylskäl. Innan dess klassades 
homosexualitet och kön som grund för förföljelse under paragrafen om skyddsbehövande i 
övrigt, vilket innebar att dessa grunder inte var tillräckliga förföljelseskäl för asyl.119

 
I många länder är utövandet av homosexualitet en brottslig handling och straffen kan variera 
från böter till kroppsstraff och dödsstraff.120 Detta medför att homosexualitet ofta är 
tabubelagt vilket kan ta sig uttryck i skamkänslor. Det innebär att asylsökande många gånger 
inte anför den sexuella läggningen som ett asylskäl.121 Ungefär en procent av de asylsökande 
anger sin sexuella läggning som skäl, vilket är betydligt färre än den beräknade andelen 
homo- och bisexuella i samhället.122 Kinsleyrapporterna är två stora undersökningar som 
presenterades under 1950-talet och behandlade män och kvinnors sexualitet. Enligt 
beräkningar i rapporterna uppskattades fyra procent av männen och mellan tre och fyra 
procent av kvinnorna vara homosexuella.123

 
Efter att en ny asyllag trätt i kraft den 1 januari 1997 och fram till oktober 2001 genomfördes 
en studie över vilka som beviljades asyl på grund av sexuell läggning. Under de fyra och ett 
halvt åren var det totalt sju män och en kvinna som beviljades asyl i Sverige på dessa 
grunder.124 Av dem som hävdar sexuell läggning som asylskäl är andelen som får stanna 
relativt hög, emellertid baseras beslutet ofta på humanitära skäl eller annan anknytning som 
väger tyngre i bedömningen. De som åberopar sexuell läggning som asylskäl kommer främst 
från Iran, Kuba eller Östeuropa och merparten av de sökande är män.125

 
Svensk flyktingpolitik har kritiserats för att den bygger på diskriminerande diskurser när 
enbart homosexualitet inte är tillräckligt skäl för asyl. Detta eftersom utomstående, 
exempelvis myndigheter eller någon annan som är kapabel att utsätta människor för 

                                                 
114 SOU 2004:31 s. 36 
115 Wikrén och Sandesjö s. 133 
116 SOU 2008:114 s. 38 
117 SOU 2004:31 s. 26 
118 Ibid. s. 27 
119 Ibid. s. 28 och 26 
120 SOU 2004:31 s. 41 
121 Ibid. s. 68 
122 Ibid. s. 71 
123 Widegren, Bo och Ytterberg, Hans Homosexuellas rättigheter Folkhälsoinstitutet 1995 s. 10 
124 SOU 2004:31 s. 70 
125 Ibid. s. 71 
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förföljelse inte nödvändigtvis är medvetna om personens sexuella läggning.126 Lagtexten 
motiveras med att tillhörighet i en viss grupp inte nödvändigtvis behöver innebära ett hot mot 
den enskilda gruppmedlemmen. Om några homosexuella förföljs behöver det inte betyda att 
alla homosexuella blir utsatta för förföljelse.127 Trakasserier och förföljelse på grund av 
sexuell läggning är ofta svåra att bevisa, vilket kan göra det än svårare för denna grupp att få 
asyl.128

 

3.3 Anhöriginvandring 

3.3.1 Anhöriginvandring i svensk och internationell rätt 
Svensk och internationell lagstiftning ser familjen som grundstenen för integration. EU har 
antagit familjeåterföreningsdirektivet Dir. 2003/86/EG om rätt till familjeåterförening, för att 
samordna den europeiska invandringspolitiken. Direktivets minimibestämmelser har 
inkluderats i svensk lagstiftning och ligger till grund för den svenska invandringspolitiken. I 
direktivet kan vi finna följande lydelse: 

 
Familjeåterförening är ett nödvändigt medel för att möjliggöra familjelivet. Familjeåterförening 
bidrar till att skapa en social och kulturell stabilitet som underlättar tredjelandsmedborgarnas 
integrering i medlemsstaterna, som även främjar den ekonomiska och sociala sammanhållningen, 
vilket är ett av gemenskapens grundläggande mål enligt fördraget.129

 
EG-reglerna kring anhöriginvandring utgår från kärnfamiljen som har en principiell rätt till 
återförening.130 Enligt direktivet innefattar kärnfamiljen makar samt minderåriga ogifta barn 
och dessa skall ha rätt till uppehållstillstånd. Utöver dessa får övriga anhöriga beviljas 
uppehållstillstånd i enlighet med nationell lagstiftning. Registrerade partner och sambor får 
därmed ges uppehållstillstånd.131 Kärnfamiljen innebär enligt svensk lag två makar som ingått 
äktenskap, och även registrerat partnerskap132 eller samboförhållande133. Enligt lagen om 
registrerat partnerskap (1994:1117) skall lagtexten i utlänningslagen om makar respektive 
sambor gälla även registrerade partners samt sammanboende homosexuella par. Svensk rätt är 
härmed mer omfattande och makar, registrerade partners och sambor skall ges 
uppehållstillstånd. 134 Även minderåriga, ogifta barn inkluderas i kärnfamiljen.135 
Anhöriginvandring är däremot inte tillåtet vid månggifte, skenförhållande eller vid giftermål 
mellan minderåriga utom i speciella fall.136  
 
Internationella bestämmelser har slagit fast att asylsökande befinner sig i en utsatt situation 
och den svenska lagstiftningen ger härmed flyktingar fler rättigheter än övriga sökande, 
exempelvis anhöriga. En reglerad invandring behövs för att kunna erbjuda arbets- och 
bostadsmöjligheter, sjukvård och utbildning i den omfattning som krävs i och med 
befolkningsökningen.137 Anhöriginvandringen utgjorde åren 1998-2000 50 % av den totala 
                                                 
126 SOU 2004:31 s.69 
127 Ibid. s. 107 
128 Ibid. s. 72 
129 Dir. 2003/86/EG Rätt till familjeåterförening 
130 SOU 2005:103 s. 50 
131 Ibid. s. 86 och s. 88-89 
132 Lagen om registrerat partnerskap (1994:1117) 3kap 1§ andra stycket, upphävd år 2009 
133 Sambolagen (2003:376) 1§ 
134 Lagen om registrerat partnerskap (1994:1117) 3 kap. 1§, upphävd år 2009 
135 Wikrén och Sandesjö s. 182 
136 Ibid. s. 188 
137 SOU 1999:16 s. 359-360 
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svenska invandringen och grupperna par och barn utgör de största andelarna.138 År 2007 
beviljades 34 % av ansökningarna om uppehållstillstånd på grund av familjeanknytning. 139  

3.3.2 Äktenskapet 
Innan den första maj 2009 var äktenskapet uteslutande för par bestående av en man och en 
kvinna, men lagrummet blev i och med lagändringen könsneutral.140 Motsvarigheten för 
samkönade par var partnerskapet, en institution som i svensk rätt varit jämställd med 
äktenskapet.141 Internationella förhållanden regleras i svensk lagstiftning fram till den 1 maj 
2009 i lagen (1904:26) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och 
förmynderskap. Huvudregeln är att rätten att ingå äktenskap prövas enligt respektive 
hemlands lagstiftning. Äktenskap som har ingåtts i utlandet enligt då gällande utländsk lag är i 
regel giltigt i Sverige, om det är giltigt i den eller de stater var parterna är hemmahörande.142 
Att ett utländskt äktenskap erkänns av svensk lagstiftning leder inte självklart till att det 
accepteras som grund för uppehållstillstånd på grund av anknytning. Ett erkännande av 
äktenskapet är däremot en förutsättning för att ansökan om uppehållstillstånd på grund av 
anknytning skall behandlas.143  

3.3.3 Anknytningsperson 
För att en make/maka, sambo eller registrerad partner ska anses vara behörig att åberopa 
familjeanknytning krävs det att förhållandet varit stadigt och att paret tidigare bott 
tillsammans. Om paret åberopar anhöriginvandring efter längre tid än två år ifrån varandra 
räknas paret inte som att de stadigvarande bor tillsammans och har gemensamt hushåll och 
kan därför inte längre hävda familjeåterförening.144

 
I och med publiceringen av utredningen SOU 2002:13 förs benämningen 
anknytningsperson145 in i utlänningslagen.146 Enligt 2005 års utlänningslag anges att reglerna 
för anhöriginvandring ska vara icke-diskriminerande och därför ska alla människor, oavsett 
medborgarskap eller brist på medborgarskap, kunna vara anknytningspersoner. Det krävs 
dock att personen är bosatt i Sverige eller har permanent uppehållstillstånd.147 En svensk 
medborgare bosatt utomlands kan godkännas som anknytningsperson om personen med stor 
sannolikhet inom kort kommer att flytta tillbaka till Sverige.148 En asylsökande eller annan 
person som är i behov av skydd är inte berättigad att vara anknytningsperson i och med 
avsaknaden av permanent uppehållstillstånd. Ett tillfälligt uppehållstillstånd kan vara 
tillräckligt om det framstår som sannolikt att personen inom en snar framtid kommer att 
beviljas permanent uppehållstillstånd.149 Framkommer uppgifter om att endera parten är gift, 
registrerad partner eller sambo sedan tidigare kan uppehållstillståndet omprövas.150  

                                                 
138 SOU 2002:13 s. 172 
139 Skr. 2008/09:33 Migration och asylpolitik s. 25  
140 Äktenskapsbalk (1987:230) 
141 Lag (1994:1117) om registrerat partnerskap, upphävd år 2009  
142 SOU 2002:13 s. 91 
143 Ibid. s. 91-92 
144 Wikrén och Sandsjö s. 182 
145 I EG-direktivet används begreppet referensperson 
146 SOU 2002:13 s 31 
147 Wikrén och Sandesjö s. 182  
148 SOU 2008:114 s. 35 
149 Wikrén och Sandejö s. 182 
150 SOU 1999:16 s. 387 
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3.3.4 Snabb anknytning 
Med revideringen av lagen år 2000 som trädde i kraft den 1 juli fördes en reglering av tidigare 
praxis in i utlänningslagen151 gällande blivande makars och partners möjlighet att komma hit 
utan att de tidigare varit sammanboende.152 Snabb anknytning innebär att en person som 
ämnar ingå äktenskap eller bli sambo med en svensk medborgare eller någon med permanent 
uppehållstillstånd i Sverige får beviljas tillfälligt uppehållstillstånd med giltighetstid på minst 
ett år. Detta är ett undantag från huvudregeln om att permanent uppehållstillstånd ska beviljas 
vid anhöriginvandring.153 Regler för anhöriginvandring ska gälla oavsett vilket 
medborgarskap den anhöriga uppbär.154 Vid snabb anknytning krävs att förhållandet pågått en 
tid, att parterna har god kännedom om varandra, att de har ett gemensamt språk att 
kommunicera på och att förhållandet genomgår en seriositetsprövning innan uppehållstillstånd 
beviljas.155 Tillståndet som ges är ett tillfälligt uppehållstillstånd för att förhållandet ska 
prövas igen vid ett senare tillfälle. Denna så kallade uppskjutna invandringsprövning har 
kritiserats eftersom den kan innebära problem för den sökande utlänningen. En 
utpressningsliknande situation och stress nämns som exempel som följd av att 
uppehållstillstånd endast ges successivt. Under denna prövotid skall det emellertid vid 
problem i förhållandet tas särskild hänsyn i det enskilda fallet.156 I SOU 1999:16 nämns även 
att seriositetsbedömningen kan bli bättre om utredarna får en bättre kännedom om andra 
kulturer.157    
 
Det faktum att två personer inte är formellt gifta ska inte vara avgörande för om de anses vara 
en familj i handläggningsprocessen. Att formell vigsel ägt rum eller avsaknad av densamma 
avgör inte hur seriöst förhållandet kan anses vara.158 En make/maka, registrerad partner eller 
sambo tillhör kärnfamiljen, oavsett om förhållandet är nyetablerat eller inte. De som ämnar 
ingå äktenskap, partnerskap eller inleda samboförhållande bör betraktas utifrån samma 
synsätt, även om förhållandet inte får samma tyngd.159

 
Arrangerade äktenskap godkänns enligt svensk lag av hänsyn till att det förekommer särskilda 
kulturella traditioner och seder. Denna typ av äktenskap har sin bakgrund i ett traditionellt 
kulturmönster.160 Trots att bägge parterna måste ha gett sitt samtycke är det arrangerade 
äktenskapet ifrågasatt eftersom kvinnans position i denna typ av relationer är extra utsatt.161  

3.3.5 Hushållsgemenskap 
I SOU 2005:103 föreslås att principen om hushållsgemenskap, för att anhöriga skall kunna 
åberopa rätt till uppehållstillstånd, ska upphöra. Hushållsgemenskapskravet infördes i svensk 
lag år 1997. Det innebar att anknytningspersonen måste ha varit bosatt i Sverige, varit svensk 
medborgare eller haft permanent uppehållstillstånd och ha ingått i samma hushåll som 
sökanden i hemlandet. Vidare regleras det hur det måste finnas ett beroendeförhållande 
mellan parterna som gör det svårt för dem att leva åtskilda. Den sökande och 
anknytningspersonen skall även ha bott i samma hushåll omedelbart innan flytten eller 
                                                 
151 Bestämmelserna finns i UtlL (2005:716 ) 3a§ första stycket 
152 SOU 2005:103 s 170-171 
153Wikrén och Sandesjö s. 71, SOU 2005:103 s. 51 
154 SOU 2005:103 s. 92 
155 Wikrén och Sandesjö s. 183, SOU 1999:16 s. 363-364 
156 SOU 1999:16 s. 365 
157 Ibid. s. 379 
158 SOU 2005:103 s. 50 
159 Ibid. s. 121 
160 SOU 2002:13 s. 78-79 
161 SOU 2002:13 s. 79, Wikrén och Sandesjö s. 189 

 - 19 -



flykten. För par innebar detta att de inte var att betrakta som par om de inte sedan tidigare 
delat hushåll. Detta ändrades år 2000 när snabb anknytning tilläts. Hushållsgemenskapskravet 
kom då endast att innefatta anhöriga utanför kärnfamiljen.162  
 
Den svenska lagstiftningens fokus på kärnfamiljen har kritiserats för att den kan slå hårt mot 
kulturellt annorlunda familjer. I vissa kulturer inkluderas även mor- och farföräldrar samt 
kusiner in i familjen genom hushållsgemenskap.163 Trots detta är det den svenska definitionen 
av kärnfamiljen som gäller och familjekontakt hävdas kunna upprätthållas genom besök.164 
SOU 2005:103 diskuterar hushållsgemenskapskravet och anser att det bör ersättas av ett krav 
på beroendeförhållande mellan anknytningsparten och den sökande. Detta då utredningen 
anser att ett beroendeförhållande blir ett mer öppet begrepp som tar större hänsyn till det 
enskilda fallet och de individuella skälen som kan föreligga.165

 

4. Heteronormativitet i statens offentliga utredningar 

4.1 Begreppsanvändning 
Både SOU 1999:16 och 2002:13 gör försök till att benämna individerna med både hon och 
han samt både make och maka. Det går i SOU 2004:31 att se tendenser till att utredningen 
påverkats av refereringen till lagtexten när ordet ”han” används exempelvis för att beteckna 
alla människor, exempelvis ”(…) inte heller till ett land där han inte är skyddad mot att sändas 
vidare till ett land där han skulle vara i sådan fara.”166 Där märks tydligt att utredaren kan ha 
blivit direkt påverkad av lagtextens språk, även om utredningar i övriga delar visar stor 
medvetenhet om att försöka använda ett neutralt språkbruk. I SOU 2008:114 används både 
”han” och ”hon” när anknytningsperson och anhörig diskuteras, däremot är begreppet make 
betydligt mer förekommande än maka. Medvetenheten om att könsspecifika benämningar när 
det gäller människor i allmänhet bör undvikas och denna medvetenhet finns i alla utredningar. 
Redan i utredningen från 1999 framfördes krav på att lagen behövde ändras för att bli mer 
konkret och ett av argumenten var att lagstiftningen skulle bli könsneutral. ”I samband med 
översynen av lagen har kommittén också sett det som angeläget att försöka göra språket i 
lagen enklare och mer lättfattligt och i samband därmed också göra lagtexten könsneutral.”167 
Detta sker dock inte förrän 2005.168  
 
Utredning SOU 2004:31 är noga med att påpeka att kvinnors situation ofta kommer i 
skymundan och att flyktingdefinitionen ska vara könsneutral även om begreppet till stor del 
kommit att innefatta manliga erfarenheter och perspektiv.169 Det som utredningen kan 
kritiseras för utifrån ett queerfeministiskt perspektiv är de rättsfall den behandlar. Fem av sex 
fall behandlar kvinnor som riskerar utsättas för könsstympning, misshandel och hedersmord. 
Det sista fallet behandlar manlig homosexualitet.170 Butler, Rich och Rosenberg har kritiserat 
vad de ser som ett osynliggörande av den kvinnliga sexualiteten och den kvinnliga 
homosexualiteten i synnerhet. Inte heller i en utredning som syftar till att klargöra hur 
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situationen för flyktingar med avvikande sexualitet ser ut får lesbiska erfarenheter plats. 
Utifrån Richs perspektiv kan fokus på kvinnans kön snarare än hennes sexuella läggning ha 
sin grund i den lesbiska kvinnans hot mot det patriarkala strukturen. 
 
Människan är socialt beroende av att bli sedd och hörd. Lindholm anser att den sexuella 
identiteten har en betydande roll för vår identitet. Den sexuella identiteten blir delvis 
osynliggjord i de heteronormativa strukturer som kan skymtas i språket. I utredningen från 
1999 förekommer knappt ordet registrerat partnerskap. I SOU 2002:13 är situationen inte 
mycket bättre. Ordet registrerat partnerskap förekommer inte förrän en bra bit in i 
utredningen.  
 

”Upplösande äktenskapshinder enligt svensk rätt föreligger om makarna är släkt med varandra i 
rätt upp- och nedstigande led, om de är helsyskon eller om någon av dem redan var gift eller 
registrerad partner och förhållandet inte blivit upplöst.”171  
 

Registrerat partnerskap förekommer i samband med att äktenskap kan upplösas på grund av 
incest eller äktenskapsbrott, vilket inte framställer det som något särskilt positivt. Här handlar 
det om i vilken kontext begreppet partnerskap förekommer och i detta sammanhang kan det 
endast associeras negativt. När anhöriginvandring behandlas så kan man se ett klart brott 
mellan SOU 2002:13 och SOU 2005:103 i hänsynen till avvikande sexualitet. Mellan dessa 
två publicerades SOU 2004:31 som behandlar flyktingar med avvikande sexuell läggning. I 
och med detta belystes sexualitet som något som faktiskt existerar även bland utlänningar, 
vilket kan bidra till den större medvetenhet som visas i SOU 2005:103. I denna och även i 
SOU 2008:114 klargörs det tidigt och tydligt att registrerat partnerskap i svensk rätt jämställs 
med äktenskap samt att samkönade par jämställs med heterosexuella par. Det är fortfarande 
registrerat partnerskap som oftast utelämnas när kärnfamiljen kommer på tal, vilket skulle 
kunna bero på att utredaren inte upprepar alla exempel. Det kan tyda på att heteronormen 
fortfarande florerar men en klar förbättring kan ändå skönjas sedan utredningen 1999. I bilaga 
fem till SOU 2008:114 nämns till och med begreppet skenpartnerskap samtidigt som 
skenäktenskap och skenförhållanden, så som en form av möjlighet till anhöriginvandring.  
 
Utredningarna från 2005 och 2008 använder ofta ordet makar som syftar till heterosexuella 
par som ingått äktenskap, men är noga med att påpeka att bestämmelserna även gäller för 
samkönade par.  

 
När det gäller familjeåterförening är valet av familjebegrepp av central betydelse. Det 
kärnfamiljsbegrepp som brukas i svensk utlänningsrätt omfattar underåriga ogifta barn samt makar 
och sambor. Homosexuella parförhållanden jämställs med makar eller sambor beroende på om det 
är ett registrerat partnerskap eller samboförhållande.172

 
Med make likställs registrerad partner enligt 3 kap. 1 § lagen (1994:1117) om registrerat 
partnerskap. 173

 
Användningen av ordet makar kan i detta fall anses bygga på heteronormala antaganden och 
inte självklart på heteronormativa samhällsnormer som i SOU 2002:13 där partnerskapet är 
osynliggjort. Rosenberg för en diskussion om vad som är normalt och vad som är norm, där 
normer kan skapa moraliserande regler för att fördöma de som inte kan innefattas i det 
statistiskt sett mest frekvent förekommande. Partnerskap omnämns ett flertal gånger och 
glöms ibland bort. I de tidigare utredningarna är det nog inte utredarnas avsikt att göra 
                                                 
171 SOU 2002:13 s. 89 
172 SOU 2005:103 s. 88-89 
173 SOU 2008:114 s. 30 
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framställningarna heteronormativa, men även marginalisering är en typ av förtryck. Texter 
som syftar till att återge verkligheten skapar samtidigt en verklighet, och marginaliseringen i 
texten skapar en upplevd marginalisering. Enligt diskursanalysen så överlever 
diskriminerande diskurser just eftersom fördomar omedvetet reproduceras.  
 
Det är endast i den heteronormativa diskursen som individen med ”fel” sexuell läggning 
oupphörligen måste upprepa sin avvikande sexualitet för att inte bli bortglömd. Det är värt att 
notera hur begreppet sexuell läggning genomgående exemplifieras, definieras och jämförs 
med homosexualitet och i vissa fall heterosexualitet, men däremot sällan med bisexualitet.  
 

Nedan redovisas några rättsfall där sökanden åberopat trakasserier på grund av kön eller 
homosexuell läggning som skäl för sin ansökan om uppehållstillstånd.174

 
Att ha sexuellt umgänge eller att bo och leva tillsammans med någon av samma kön är ett naturligt 
uttryck för den homosexuella läggningen, precis som det är det på motsvarande sätt för en person 
med heterosexuell läggning.175

 
SOU 2004:31 syftar till en utvidgning från begreppen kön och homosexualitet som grund för 
fruktan till förföljelse till att definieras som en utlännings kön eller sexuella läggning.176 
Sexuell läggning har i utredningen blivit mer eller mindre synonymt med homosexualitet, och 
bisexualitet behandlas inte utförligt i någon av utredningarna. Kritik skulle även kunna riktas 
mot denna uppsats för bristande uppmärksamhet av bisexuellas situation, trots att författarna 
gjort sitt bästa för att ta med även detta perspektiv. 
 

4.2 Tvåsamheten 
I vår analys av utredningarna har bilden av en normerande tvåsamhet framträtt, där 
äktenskapet har en framträdande roll både som maktstruktur och som motsats till andra 
parkonstellationer. Den svenska lagstiftningen genomsyras av normer om tvåsamhet. 
Utlänningslagen i sig bygger på definitioner av förhållanden med två parter vilket innebär att 
exempelvis polygami inte accepteras. Vid fall av anhöriganknytning där två makar av endera 
kön ansöker om uppehållstillstånd avslås i regel den ena sökande parten. Framkommer 
uppgifter vid ansökningsprocessen om att endera parten redan är gift, registrerad partner eller 
sambo väger detta också tungt för ett avslag. Andra förhållandekonstellationer än den svenska 
tvåsamheten blir härmed omöjliga och till kulturella olikheter tas liten hänsyn. Detta kan ses i 
ett citat från SOU 2002:13. 

 
Regeringen tillade att månggifte och äktenskap mellan minderåriga självfallet inte accepteras även 
om det skulle stå i överensstämmelse med ett traditionellt kulturmönster.177

 
Äktenskapet som institution kommer upp till diskussion genom att arrangerade äktenskap 
behandlas i SOU 2002:13. För att godkänna det arrangerade äktenskapets form, det vill säga 
att parterna inte själva valt varandra till äkta makar, ställs det krav om att de två parterna skall 
ge sitt samtycke och att detta skall vara avgörande för ett godkännande av uppehållstillstånd. 
Det arrangerade äktenskapet accepteras, även om det diskuteras hur svårt det kan vara att dra 
gränsen för vad som är att anse som arrangerat äktenskap och vad som blir ett 
tvångsäktenskap.178 Lagrummet om arrangerade äktenskap kan även kritiseras för att ha gjort 
                                                 
174 SOU 2004:31 s. 50 
175 Ibid. s. 80 
176 Ibid. s. 21 
177 SOU 2002:13 s. 79 
178 Ibid. s. 78-80 
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äktenskapet till en tvingande institution då regleringen om uppskjutet uppehållstillstånd kan 
leda till att den sökande parten känner sig tvingad att stanna i förhållandet under de två årens 
prövotid.  

 
Det är samtidigt uppenbart att ordningen med uppskjuten invandringsprövning för den utlänning 
som berörs kan medföra allvarliga svårigheter i de fall då förhållandet mellan parterna försämras 
eller bryts före tvåårstidens utgång. Den utpressningsliknande situation som utlänningen då kan 
hamna i, liksom den risk som kvinnor i vissa fall löper att bli socialt utstötta vid en utvisning till 
hemlandet, är exempel på detta.179

 

4.3 Kärnfamiljen 
Kärnfamiljen har ingen central position i SOU 1999:16, begreppet förekommer bara en gång 
och är då inte klart definierat.  
 

Paragrafen ändrades senast den 1 januari 1997, när kretsen anhöriga som kan komma i fråga för 
uppehållstillstånd närmare angavs direkt i lagtexten. (…) Undantag skulle annars få lov att göras i 
lag för en rad situationer där det trots att det rör sig om medlemmar av kärnfamiljen inte alltid är 
rimligt att tillstånd beviljas. 180

 
Istället förklaras makar samt sambor och minderåriga barn som nära familjemedlem, något 
som senare blir kärnfamiljen.181Detta kan bero på att familjeåterförening år 1999 inte var en 
rättighet. Tre år senare finns i utredning 2002:13 endast en oklar definition av kärnfamiljen. 
Det förekommer tre olika definitioner av institutionen, den sägs kunna bestå utav makar och 
minderåriga, ogifta barn182; makar, sambor och hemmavarande barn under 18 år183 eller 
etablerade förhållanden och minderåriga, ogifta barn.184 Skillnaderna kan vid första anblick 
verka irrelevanta, dock kan definitionerna i praktiken få stor betydelse. Om paret uteslutande 
består av makar, vilket är fallet i den första definitionen, så består paret uteslutande av en 
kvinna och en man som ingått äktenskap eftersom lagstiftningen om äktenskapet fortfarande 
var könsspecifik år 2002. Definitionen makar och sambor innebär att samkönade par kan 
inkluderas i sambodefinitionen och likaså jämställs registrerat partnerskap med begreppet 
makar, ”Homosexuella parförhållanden jämställs med makar eller sambor beroende på om det 
är ett registrerat partnerskap eller samboförhållande”.185 Den sistnämnda definitionen av 
kärnfamiljen är den mest könsneutrala. Denna begreppsförvirring skulle kunna tyda på olika 
syn på kärnfamiljens uppbyggnad, omfattning och betydelse hos de olika utredarna. I och med 
att begreppet sedan 1999 förekommit allt oftare och att kärnfamiljen sedan dess haft den 
odiskutabla rätten till uppehållstillstånd kan det också anses ha blivit viktigare. I SOU 
2005:103 och SOU 2008:114 förekommer begreppet allt frekventare. Kärnfamiljen definieras 
som makar med vilka registrerade partners jämställs, sambor och minderåriga ogifta barn. 
Kärnfamiljen har härmed fått en fast definition. 
 

                                                 
179 SOU 1999:16 s. 365 
180 Ibid. s. 363 
181 Ibid. s.399 
182 SOU 2002:13 s. 130 
183 Ibid. s. 139 
184 Ibid. s. 170 
185 Ibid. s. 181 
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4.4 Hushållsgemenskap 
För att hävda familjeåterförening, få uppehållstillstånd och kunna sammanbo i Sverige krävs 
det mer än ett formellt giftermål. I SOU 1999:16 anges att parterna tidigare ska ha haft 
gemensamt hushåll. Samkönade par kan ha förhindrats att sammanbo i Sverige då 
hemförhållanden inte självklart tillåtit homosexuellt leverne.186 Lagändringen år 2000 innebar 
att även blivande makar eller sambor kunde ges uppehållstillstånd. Detta innebar att kravet på 
tidigare hushållsgemenskap togs bort för dessa par. Därmed öppnades lagstiftningen upp för 
att även kunna inkludera samkönade par som tidigare inte kunnat innefattas under 
anhöriginvandringens parbegrepp i och med att de i hemlandet kan ha varit förhindrade av 
lagstiftning eller sedvänjor att dela hushåll.187  
 
Om makar av någon anledning bott på olika håll behandlas ansökan, enligt lagstiftningen från 
1997 och framåt, inte som familjeåterförening utan kommer att behandlas som ett fall av 
snabb anknytning. Det definieras i SOU 1999:16 som följer: 

 
För att systemet med uppskjuten invandringsprövning klart skall framgå av lagen, bör den kategori 
som skall beviljas tidsbegränsat uppehållstillstånd på grund av anknytning också klart definieras. 
Genom den nu föreslagna ändringen görs en tydlig uppdelning mellan de fall där sökanden enligt 
punkten 1 bör ges uppehållstillstånd på grund av familjeåterförening och de fall där en nyligen 
etablerad anknytning till make, maka, sambo eller blivande sådan åberopas.188

 
 Detta har sin grund i tankarna om att seriositet ska föreligga som bevis på ett förhållande, 
vilket hushållsgemenskap ansågs vara ett bevis på. I och med att en åtskillnad görs mellan nya 
och etablerande parförhållanden kan det diskuteras huruvida någon har rätten att diktera vad 
som anses vara ett seriöst förhållande eller ej. Antagandet om seriositet grundas på att 
äktenskapet och samboförhållanden direkt klassificeras som bestående utav vissa specifika 
egenskaper. Bedömningen utgår därför från en norm om hur ett förhållande bör vara. De som 
inte följer denna norm riskerar att nekas uppehållstillstånd och en möjlighet att fortsätta 
förhållandet. 
 

5. Sammanfattande slutsats 
Könsmaktstrukturer är något som funnits närvarande i samhället under lång tid, även om de 
tämligen nyligen börjat synliggöras och diskuteras. Kvinnor är i mångt och mycket 
underordnade män, även i migrationspolicyn. Genom diskursanalys baserad på den 
queerfeministiska teorin har patriarkala strukturer kunnat urskiljas i de fem statliga 
utredningarna. När arbetet med denna uppsats påbörjades fanns en föreställning hos 
författarna om att personer med avvikande sexuell läggning skulle vara diskriminerande på 
grund av endast heteronormativa strukturer, vilket delvis bekräftats. Främst har analysen dock 
visat att särbehandling av den heterosexuella och den homosexuella kvinnan är tydligare än 
diskriminering av homosexuella. Diskrimineringen grundas mer påtagligt på uppfattningar om 
kön än om sexualitet. Utvecklingstakten vad gäller graden av acceptans skiljer sig åt mellan 
kön- och sexualitetsfrågor i utredningarna, vilket påvisats i bland annat 
begreppsanvändningen.  
 
En större medvetenhet om queerfrågor har i samhället utvecklats och denna medvetenhet har 
inverkat på de politiska diskurserna. Exempelvis kan den allt mer neutrala 

                                                 
186 SOU 1999:16 s. 359, s. 366 
187 SOU 2002:13 s. 71-72 
188 SOU 1999:16 s. 486 
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begreppsanvändningen tyda på en sådan förändring, vilket återspeglas i ett mer frekvent 
nyttjande av bland annat partner parallellt med maka/make. Vad det är som satt igång denna 
strävan efter köns- och sexualitetsneutral språkanvändning är svårt att avgöra. Frågan är även 
vilken betydelse det allt större medvetandet om queerfrågor har haft. Det vi kan se är att 
utlänningslagen sedan 2005 är könsneutral, vilket med största sannolikhet påverkat 
utredningens utformning. Fram till 2008 ser vi däremot tendenser till att snarare använda 
make istället för partner. 
 
Enligt Butler och Ambjörnsson bör vi helt undvika begreppen mannen och kvinnan eftersom 
de förminskar individen. Könsidentiteter blir statiska genom upprepade handlingar och detta 
skapar normer för vad kvinna respektive man innebär. Härigenom skulle dessa två teoretiker 
vara skeptiska till att han och hon respektive maka och make används kontinuerligt texterna 
igenom. Utifrån SOU 2004:31 kan problematiken med både en könsneutral lagstiftning och 
nödvändigheten av könsbegrepp diskuteras. Där diskuteras hur kvinnan varit osynliggjord i 
flyktingfrågan. Ett uppmärksammande av kvinnans underordnade ställning utgår från att 
diskussionen tvunget måste bygga på könsrollerna. Utlänningslagen gör en individuell 
prövning i varje enskilt fall och genom att kön och sexualitet i sig är grundande för 
flyktingstatus upplever vi att Butlers och Ambjörnssons argument svårt att stödja. Innan vi når 
ett samhälle helt utan heteronormer behöver vi uppmärksamma könsrollerna, vilket kräver 
användning av kvinna/man, maka/make samt hon/han.   
 
Äktenskapet har i den queerfeministiska teorin kritiserats för att vara en institution som 
begränsar kvinnans livsutrymme. Utredningarna visar att det i arrangerade äktenskap finns en 
risk att kvinnan utsätts för förtryck. Det kan hävdas i linje med Rydström att så länge som 
arrangerade äktenskap, eller äktenskap i någon form, får fortsätta som traditionell 
heterosexuell institution kommer det patriarkala förtrycket och utnyttjandet av kvinnan att 
fortsätta. Rydströms negativa bild av äktenskapet med alla dess brister kommer inte 
nödvändigtvis förbättras i och med att äktenskap och partnerskap har sammansmält. Istället 
finns det risk för att maktstrukturer utvecklas även i samkönade förhållanden. Kritiken av 
äktenskapet kan härmed grundas i att de homosexuella assimileras in i denna traditionellt 
heterosexuella institution där reglerna sedan tidigare är fastslagna. Utlänningslagen har 
successivt anpassats rent språkligt utan att gällande praxis egentligen förändrats. Frågan är då 
om de samhälleliga normerna och idéerna om äktenskapet har förändrats i takt med 
lagförändringarna. Även om kvinnans roll i äktenskapet kommer upp till diskussion kan inga 
slutsatser dras gällande om äktenskapet som institution kan ligga till grund för strukturella 
patriarkala förtryck. Att just arrangerade äktenskap behandlas kan ur ett queerfeministiskt 
perspektiv ses som synliggörande av kvinnan i den äktenskapliga tvåsamheten. Den 
idealiserade bilden av äktenskapet ifrågasätts då problemen med arrangerade äktenskap 
synliggjorts. Frågan är emellertid vad som kan ge ökad trygghet åt den sökande parten och 
förbättra förhållandet mellan makarna. 
 
Den svenska anhöriginvandringen bygger på en norm om kärnfamiljen som exkluderar 
släktingar vilka enligt andra kulturers familjestrukturer inkluderas i familjegemenskapen. Den 
svenska normen om familjen blir härmed exkluderande, den försvårar och förändrar 
invandrares levnadsvillkor i Sverige genom att viss anhöriginvandring försvåras. Genom den 
försämrade möjligheten att umgås med vilka den enskilde själv definierar som sin familj, 
skulle svensk migrationspolicy kunna kritiseras för att bygga på kulturellt förtryck mot 
ansökande. Lagstiftning kan definieras som ett system som mer eller mindre avsiktligt 
begränsar den enskildes handlingsfrihet. System grundar sig på majoritetens dominans, vilket 
enligt Youngs resonemang är detsamma som strukturellt förtryck. Majoritetens makt att stifta 
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lagar kan skapa olika sorters förtryck och bland dessa finns det kulturella, sexuella och 
patriarkala förtrycket. I detta exempel rör det sig snarare om ett kulturellt förtryck än ett 
heteronormativt eller ett patriarkalt förtryck. 
 
Betydelsen av hushållsgemenskap har utvecklats från att ha varit exkluderande och 
diskriminerande i utredningen 1999 till att ha fått en mer inkluderande innebörd genom 
lagändringen 2000. Parkonstellationer som inte följde mönstret för hur äktenskapet eller 
samboförhållandet skulle se ut blev helt enkelt inte accepterade och därmed svåra att fortsätta. 
Utvecklingen har givit att kravet på hushållsgemenskap fick minskad betydelse i och med att 
den ersattes av ett beroendeförhållande. I SOU 2005:103 diskuteras beroendeförhållandet 
mellan parter vilket anses vara ett öppnare begrepp och fick ersätta kravet på 
hushållsgemenskap. I SOU 2008:114 har ordet hushållsgemenskap näst intill försvunnit ur 
vokabulären.  I takt med lagstiftningens successiva anpassning till dagens sexualitetsneutrala 
utformning kan skönjas hur hushållsgemenskapsbegreppet utvecklats i samma utredningar. I 
och med den kumulativa kunskapsproduktionen inom utredningarna kan just denna utveckling 
tyda på en mindre diskriminerande diskurs. Utformningen av kravet på hushållsgemenskap i 
lagstiftningen från 1997 kan däremot sägas ha byggt på diskriminerade premisser. 
 
Homosexuellas rättigheter har uppmärksammats och belysts allt mer. Tidigare klassificerades 
asylansökningar med kön och sexuell läggning skäl för förföljelse som skyddsbehövande i 
övrigt. År 2005 fick de fullvärdig flyktingstatus, vilket betyder att en persons sexuella 
läggning jämställs med andra kriterier. Vidare har partnerskapets betydelse fått större 
utrymme och klargörandet att det jämställs med äktenskap nämns allt tidigare och mer 
frekvent i texten. Tecknen tyder på att diskrimineringen mot HBT-personer i diskursen har 
även inom detta område minskat. Lagstiftningen om äktenskapet och samboförhållanden, de 
tidigare så heteronormativa institutionerna, har förändrats vilket inkluderat även 
homosexuella par i tvåsamheten. I och med partnerskapets allt starkare ställning och 
inkludering i äktenskapet har den homosexuella tvåsamheten blivit accepterad av 
samhällsnormen. En utveckling kan även ses i utredningarnas begreppsanvändning, där 
partnerskapet knappt förekommer i SOU 1999:16. I senare utredningar förekommer de tre 
parkonstellationerna äktenskap, partnerskapet samt samboförhållanden jämte varandra.  
 
Diskrimineringen mot samkönade par har genom en större medvetenhet minskat, vilket 
påverkat den homosexuella tvåsamheten. Homosexualitet har förts fram i ljuset, men enbart 
den manliga homosexualiteten. Homosexualiteten kan sägas ha blivit patriarkal i och med att 
kvinnor marginaliserats både inom HBT-rörelsen och i de kontexter vari avvikande sexualitet 
diskuteras. Samkönade manliga förhållanden kan sägas ha blivit accepterade av 
samhällsnormen. Däremot ses homosexuella kvinnor fortfarande främst som kvinnor, 
eftersom kvinnors sexualitet fortfarande till största delen är osynliggjord i diskursen. Den 
sexuella identiteten är enligt Lindholm en betydande del av jaget. Osynliggörandet innebär att 
kvinnors situation i utredningarna belyses utifrån en könsaspekt snarare än utifrån sexualitet, 
kvinnor exemplifieras utifrån kvinnan som kön. Heterosexuella kvinnor och lesbiska kvinnor 
betraktas ofta som ett kollektiv trots att deras situationer kan se helt annorlunda ut. Det har 
gjorts försök från queerteoretiker som Rich och Rosenberg att lyfta fram lesbiskas existens, 
ändå nämns lesbiska kvinnors situation mest bara i teoriböckerna. Kvinnans sexualitet har 
blivit osynligjord i offentliga utredningar, vilket blir en form av marginalisering och är 
förtryck enligt Youngs definition. Det betyder att kvinnan är utsatt för både ett 
heteronormativt och ett patriarkalt förtryck.  
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Utredningarna som undersökts i denna uppsats spänner över tidsperioden 1999-2008. Statliga 
utredningar kan i allmänhet anses spegla tankeströmningar som finns i samhället, även om 
språket kan vara mer tillrättalagt än i vardagligt språk. I utredningarnas framställningar 
återges verkligheten, men i och med det påvisade heteronormativa språkbruket har 
heteronormativa diskurser återskapats. Diskurser återger och skapar verkligheten. I 
utredningarna kan observeras både en större medvetenhet om diskrimineringen av dem som 
hamnar utanför heteronormen men även att det fortfarande är långt kvar till ett helt jämlikt 
samhälle, både i teorin och i praktiken. Förhoppningsvis kommer detta uppmärksammande i 
form av bidrag till diskursen kunna leda till förändring av heteronormativa uppfattningar. 
 

6. Förslag till vidare forskning 
Tidigare forskning har ofta behandlat flyktingar och anhörigas situation rent praktiskt och har 
inte i samma utsträckning behandlat diskurser inom svensk migrationspolicy. Det har även 
varit svårt att hitta forskning som kopplat samman invandring med HBT-frågor. Härigenom är 
fältet relativt outforskat och erbjuder därför all världens möjligheter till vidare utredning.  
 
Under arbetets gång har flera intressanta aspekter kunnat urskiljas vilka, för denna uppsats, 
legat utanför det givna syftet. Bland annat har författarna kommit i kontakt med andra 
teoretiska utgångspunkter, bland dem intersektionalitetsteorin. Intersektionalitet innebär att 
uppmärksamma olika maktstrukturer som grund för bland annat sexuellt förtryck. En individ 
kan ha fler tillhörigheter än att vara queer, exempelvis kön, ras, funktionshinder eller 
klasstillhörighet. Individer kan diskrimineras på en eller flera grunder till följd av avvikelse 
från normen. Genom att belysa hur dessa maktstrukturer som tillhörigheterna utgör inverkar 
på varandra ifrågasätts förtryck och diskriminering som utgår från det heteronormativa 
samhället.189 Att vara kvinna till exempel gör att många andra identiteter kan uppfattas som 
sekundära trots att skillnader i sexualitet, klass och etnicitet många gånger är viktigare än 
könsuppdelningen.190 Att använda intersektionalitet som teoretisk utgångspunkt har fördelen 
att den kan förklara diskriminering och förtryck utifrån fler aspekter än sexualitet och kön.  

                                                 
189 Ambjörnsson s. 202-204 
190 Butler s. 6, Rosenberg s. 71 
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