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Diskriminering, trakasserier och våld är något som homo, bi- och transsexuella får utstå i stora 
delar av världen. Hbt-personer löper stor risk att försättas i fattigdom och ställas utanför samhället 
på grund av deras sexuella läggning. Fram tills nu har hbt-frågor varit i stort sett osynliga i 
internationellt utvecklingssamarbete, även då vissa positiva framsteg kan skönjas. Till exempel  
upprättade år 2011 FN en resolution som enkelt uttryckt innebär att alla människor ska ha lika 
värde och rättigheter oavsett sexuell läggning eller könsidentitet.  
 
Föreliggande uppsats har som syfte att undersöka hur hbt-perspektivet inkluderas i det svenska 
utvecklingssamarbetet. Inom det svenska utvecklingssamarbetet finns sedan 2006 en policy och en 
handlingsplan över hur hbt-personers rättigheter ska inkluderas inom alla arbetsområden. Dock har 
det visat sig att dessa initiativ inte har varit tillräckliga.  
 
Undersökningen har utgått från fyra stycken projektansökningar som utgivits av Riksförbundet för 
homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter (RFSL), studien har också undersökt 
kritik som finns mot hanteringen av hbt-frågor inom det svenska biståndsarbetet. För att kunna ge 
förklaringar till problematiken med hbt-frågan har undersökningen utgått från teoretiska begrepp 
om heteronormativitet. 
 
Resultatet visar att heteronormativa värderingar dominerar i de länder där RFSL har 
projektsamarbeten. De mål och strategier som finns beskrivet i projektansökningarna ämnar dock 
utmana heteronormativiteten genom bland annat utbildning, kapacitetsutveckling och 
påverkansarbete mot andra organisationer och regeringar. I kritiken som undersöktes framkommer 
det att Sida och det svenska utvecklingssamarbetet ofta ignorerar hbt-perpektivet i sina insatser och 
att hbt-frågan hamnar i skymundan inom de flesta områden, vilket också det kan kopplas till 
heteronormativa värderingar i samhället.        
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Förkortningar  

AHB - Anti-homosexuality Bill  

CSO – Civil Society Organisation 

FARUG – Freedom and Roam Uganda 

GAD - Gender and Development  

Hbt – Homosexuell, bisexuell, transexuell  

ITP - International Training Programmes  

KSK – Kvinnor som har sex med kvinnor 

LGBT – Lesbian, Gay, Bi, Trans 

MSM – Män som har sex med män 

MR – Mänskliga rättigheter  

NGO – Non-governmental Organisation 

OSCE - Organization for Security and Cooperation in Europe 

PAL Project Uganda - Project planning, Administration, Advocacy and Leadership 

PGU – Politik för Global Utveckling 

RFSL - Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter 

RFSU - Riksförbundet För Sexuell Upplysning 

Sida – Swedish International Development Agency 

SRHR – Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter 
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Definitioner av begrepp 

Biologiskt kön - ”Definieras utifrån inre och yttre könsorgan, könskromosomer och 

hormonnivåer. Biologiskt kön avgörs av hur den fysiska kroppen ser ut.” 1 

Bisexualitet – ”Känslomässig och sexuell dragning till individer av båda könen, med förmåga 

till såväl heterosexuella som homosexuella relationer.”2 

Genus - Begreppet används för att förklara en individs sociala kön, ofta genom att relatera till 

det som anses vara kvinnligt respektive manligt hos en individ.3  

Hbt-person - Samlingsnamn på person som är homo-, bi- eller transsexuell.4 På senare tid har 

förkortningen hbtq börjat användas allt mer, där Q står för queer. I denna undersökning används 

dock endast hbt.  

Heteronormativitet - ”Den norm som säger att heterosexualitet är det normala, givna och 

förväntade i ett samhälle. Därmed blir varje annan sexuell läggning, såsom homosexualitet och 

bisexualitet, betraktad som onormal.”5 

Homosexualitet – ”Sexuell dragning till individer av samma kön, med åtföljande sexuella 

relationer och parbildning. Av män definierar sig 3–5 % som homosexuella; andelen är något 

lägre hos kvinnor.”6 

Intersexualitet – ”Medicinsk term för förhållandet att ett barn vid födelsen befinns ha osäker 

könstillhörighet på grund av att de yttre könsorganen inte är entydigt manliga eller kvinnliga.”7 

Juridiskt kön - ”Det kön som står registrerat i folkbokföringen, pass eller legitimation. Juridiskt 

kön framgår också av den näst sista siffran i svenska personnummer. I Sverige finns bara två 

juridiska kön: man eller kvinna. Alla barn som föds tilldelas ett juridiskt kön baserat på ens 

biologiska kön.”8 

                                                 
1 RFSL 2013f 
2 Nationalencyklopedin 2013a 
3 Nationalencyklopedin 2013b 
4 RFSL 2013f 
5 Nationalencyklopedin 2013c 
6 Nationalencyklopedin 2013d 
7 Nationalencyklopedin 2013e 
8 RFSL 2013f 
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Könsidentitet - Det kön en person själv upplever sig som, oberoende av det sociala eller 

biologiska könet.9  

Könsuttryck - Begreppet används för att beskriva hur en person uttrycker sitt kön genom till 

exempel olika attribut eller socialt beteende.10 

Queer – ”Ett brett begrepp som kan betyda flera olika saker men i grunden är ett ifrågasättande 

av heteronormen. Många ser sin könsidentitet och/eller sin sexualitet som queer. Queer kan 

innebära en önskan att inkludera alla kön och sexualiteter eller att inte behöva 

identifiera/definiera sig.”11 

Transsexualism – ”Tillstånd som kännetecknas av en motsättning mellan individens biologiska 

kön och den av individen upplevda könsidentiteten.”12 

  

                                                 
9 Nationalencyklopedin. 2013f 
10 RFSL 2013f  
11 Ibid. 
12 Nationalencyklopeding 2013g 



 

4 
 

1. Inledning 

Mord, våldtäkt, misshandel, tortyr och omotiverade gripanden är något som riskerar att drabba 

människor som lever utanför den heterosexuella normen, alltså människor som är homo-, bi- 

eller transsexuella. Dessa personer, som i grupp kan refereras till som hbt-personer, får utstå 

diskriminering inom nästan samtliga samhällsområden och har dessutom en väldigt begränsad 

möjlighet att föra fram sina åsikter och krav på att deras mänskliga rättigheter ska beaktas.13 

Denna information går att finna i en rapport beställd av FN efter att resolutionen om 

människors lika rätt och värde, oavsett sexuell läggning eller könsidentitet, antogs i rådet för 

mänskliga rättigheter år 2011. I rapporten står det också uttryckt att våld mot människor baserat 

på deras sexuella läggning eller könsuttryck tenderar att vara extremt brutalt i jämförelse med 

andra likartade hatbrott.14  Fortfarande, i 78 av världens länder, finns lagar som kriminaliserar 

människor på grund av deras sexuella läggning eller uttryckta könsidentitet.15  

FN:s generalsekreterare, Ban Ki-Moon, har uttryckt stark oro för hbt-personers situation och 

deklarerade detta i ett tal som han höll år 2010 på dagen för Mänskliga Rättigheter; 

As men and women of conscience, we reject discrimination in general, and in 
particular discrimination based on sexual orientation and gender identity … Where 
there is a tension between cultural attitudes and universal human rights, rights must 
carry the day. Together, we seek the repeal of laws that criminalize homosexuality, 
that permit discrimination on the basis of sexual orientation or gender identity, that 
encourage violence.16    

Resolutionen 17/19, som var upptakten till rapporten, anses vara historisk då det är första 

gången någonsin som en resolution som rör hbt-personers rättigheter antas i FN. Det var dock 

inte en okontroversiell fråga och resolutionen röstades igenom med en knapp marginal. Det 

finns ett stort motstånd hos många av FN:s medlemsstater att diskutera hbt-personers rättigheter 

ur människorättssynpunkt.17  

I det svenska statliga utvecklingssamarbetet har hbt-perspektivet varit en integrerad del sedan år 

2006, då en handlingsplan drogs upp för Sveriges fortsatta arbete för hbt-personers rättigheter. 

Sida skriver dock själva senare i en utvärdering av handlingsplanen att även då deras 

policydokument har varit viktiga för deras arbete med hbt-frågor så har det i realiteten varit svårt 

att integrera hbt-perspektivet i det praktiska arbetet.18 RFSL, som står för Riksförbundet för 

                                                 
13 United Nations High Commissioner For Human Rights 2011 s.3 
14 Ibid. s. 9 
15 ILGA 2013 s. 22 
16.United Nations High Commissioner For Human Rights 2011 s.3 
17 Regeringskansliet 2011 
18 Sida 2010 s. 9, 13 



 

5 
 

homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter, är en svensk organisation som arbetar 

för att homosexuella, bisexuella och transpersoner ska ha samma rättigheter och möjligheter som 

övriga samhället.19 RFSL arbetar inte bara i Sverige, utan även internationellt för att stödja hbt-

personers rättigheter. De anser att även då Sverige har infört hbt-frågan i sitt bistånd så saknas 

det kunskap om hur den ska inkluderas praktiskt.20 Karin Lenke, som arbetar som internationell 

projektledare för RFSL, menar att hon önskar att det skulle finnas mer handlingskraft i det 

svenska utvecklingssamarbetet.21 

Det finns hitintills begränsat med forskning som undersöker hur det svenska 

utvecklingssamarbetet arbetar med hbt-frågor. Därför kommer den här uppsatsen att behandla 

just denna fråga och ställa den i relation till tidigare forskning samt till teorier om heteronormativitet. 

”Heteronormativitet är antagandet att alla människor är heterosexuella och att det naturliga sättet 

att leva på, är heterosexuellt.” 22  De människor som håller sig inom denna norm blir 

privilegierade, medan människor som har andra sexuella läggningar diskrimineras och 

stigmatiseras. 23  Genom att undersöka Sidas egna utvärderingar i detta ämne och analysera 

projektansökningar skrivna av RFSL samt att beakta privilegierad information från en anställd på 

RFSL, vill vi lyfta fram vikten av att inkludera ett hbt-perspektiv i det svenska 

utvecklingssamarbetet.  

  

                                                 
19 RFSL 2013a 
20 RFSL 2013b 
21 Lenke 2013-04-22 
22 Rosenberg 2002 s. 100 
23 Warner 1993 s. xxi-xxv 
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1.1. Syfte  

Syftet med föreliggande studie är att utifrån fyra utvalda projektansökningar undersöka hur den 

svenska organisationen RFSL beskriver problemområden för hbt-personer, samt vad 

organisationen har för mål och strategier för att arbeta med dessa problemområden. 

Undersökningen ämnar också lyfta fram kritik som framkommer mot hur svenskt 

utvecklingssamarbete hanterar hbt-frågorna.  

1.2. Frågeställningar 

- Vilka problemområden beskrivs i projektansökningarna?  

- Vilka mål och strategier beskrivs i projektansökningarna? 

- Utifrån fyra nämnda projekt, en intervju genomförd med en RFSL-anställd, samt utifrån en 

självutvärdering skriven av Sida, vilken kritik går att finna mot hur svenskt utvecklingssamarbete 

hanterar hbt-frågor? 

2. Bakgrund 

I följande avsnitt presenteras information om hur situationen för hbt-personer ser ut runtom i 

världen och hur olika internationella och svenska aktörer lyfter fram hbt-frågorna i sina policies 

och i sitt arbete.  

2.1. Hbt-personers situation i världen 

Den 17 juni år 2011 antog FN:s råd för mänskliga rättigheter en resolution som deklarerar att alla 

människor har samma värde och rättigheter oavsett sin sexuella läggning eller könsidentitet. 

Texten speglar en djup oro hos FN för det våld och graden av diskriminering som riskerar att 

drabba människor på grund av deras sexuella läggning eller könsidentitet. Resolutionen blev 

upptakten till en studie som genomfördes av FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter och 

som skulle ge en djupare inblick i hbt-personers situation. Resultatet publicerades den 15 

december 2011.24  

I rapporten står det att människor i hela världen, i alla regioner, riskerar att bli utsatta för våld 

och diskriminering på grund av sin sexuella läggning eller könsidentitet. Människor kan bli 

utsatta för trakasserier enbart baserat på en misstanke om en annorlunda sexuell läggning, än den 

                                                 
24 Regeringskansliet 2013a 
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heterosexuella. Homosexualitet, eller en avvikande könsidentitet kan innebära att människor blir 

dödade, våldtagna, slagna och torterade. Hbt-personer kan förvägras rätten att samordna sig i 

organisationer och riskerar att bli arresterade på godtyckliga grunder. Diskriminering inom 

områden som sjukvård, utbildning eller anställning är vanligt. För alla dessa typer av övergrepp 

finns det dokumentation som FN:s olika instanser har samlat in under två årtionden.25 

Rapporten fokuserar på tre områden som relaterar till den diskriminering och de trakasserier som 

homosexuella och transpersoner utsätts för. Huvudrubrikerna i rapporten är Våld, 

Diskriminerande lagar och Diskriminerade praktiker. I denna text kommer det tas upp några exempel 

från dessa områden som illustrerar graden av hbt-personers utsatthet. 

Relaterande till ämnet Våld skrivs det i rapporten att hbt-personer utsätts för våld i alla regioner, 

i alla samhällen. Våldet kan både vara fysiskt och innefatta kidnappningar, mord, misshandel och 

våldtäkter men även vara psykiskt och ta sitt uttryck i form av hot, tvång och frihetsberövande. 

Denna typ av våld är könsbaserad och kan användas som ett straff för de personer som upplevs 

trotsa rådande könsnormer. Det nämns även att det våld som hbt-personer utsätts för är, i 

jämförelse med andra likartade hatbrott, särdeles brutala. En källa som omnämns i rapporten, 

Organization for Security and Cooperation in Europe (OSCE) menar att hatbrott med 

homofobisk bakgrund ofta innefattar en väldigt hög grad av grymhet och brutalitet. 

Homosexuella och transpersoner utsätts till exempel för misshandel, tortyr, kastrering, sexuella 

trakasserier och stympningar. Att kvantifiera och få en överblick över det våld som drabbar hbt-

personer är väldigt svårt då det är få stater som har system som mäter denna typ av kränkningar. 

Även i de länder där det finns etablerade system, är det stor risk att uppgifterna är tvivelaktiga. 

Anledningar till detta kan till exempel vara att hbt-personer misstror polisen eller är rädda för att 

deras anmälan ska få efterverkningar och därför inte anmäler kränkningar de utsatts för. Det kan 

också vara så att en del personer är motvilliga att utpeka sig själva som homo- eller transpersoner 

eller att de som är ansvariga för att registrera brotten inte erkänner att det finns ett motiv.26 

Under rubriken Diskriminerande lagar står det bland annat att lagar som syftar till att kriminalisera 

samkönade handlingar, så kallade sodomilagar fortfarande finns i 78 av världens länder27. Ofta är 

dessa lagar kvarlevor från kolonialtiden och således införda av västvärlden. Benämningen för 

denna typ av brott kan vara väldigt luddig, det kan heta att någon bryter mot naturlagarna eller 

mot moralen. Straffen som utfärdas kan variera från att innebära till exempel fängelsestraff, där 

                                                 
25 United Nations High Commissioner for Human Rights 2011 s. 3 
26 Ibid s. 8f 
27 ILGA 2013 s. 22  
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strafftiden kan variera från kortvariga perioder till livstid. I vissa extrema fall kan människor till 

och med dömas till döden. Att ha sodomilagar i ett land leder till att hbt-personer stigmatiseras i 

samhället och att existerande fördomar förstärks. Det rättfärdigar våld, både från civila och 

officiella myndighetsutövare. Det har gjorts kopplingar mellan kriminalisering av homosexuella 

handlingar och homofobiska handlingar som till exempel hatbrott, polisers övergrepp och tortyr. 

Lagarna begränsar dessutom de människor som arbetar för mänskliga rättigheter och gör det 

svårt för dem att driva frågor som rör hbt-personer.28 

Den tredje och sista kategorin i FN-rapporten rör Diskriminerande praktiker, där nämns det att 

diskriminering mot hbt-personer är något som praktiseras överallt. Ibland kan det vara så att den 

styrande regeringen direkt uppmuntrar diskriminering. Det kan också vara så att bristen på lagar 

som förbjuder diskriminerande behandling uppmuntrar det civila samhället att diskriminera hbt-

personer. Det finns många områden som hbt-personer diskrimineras inom. Några exempel som 

tas upp i rapporten är hur de diskrimineras inom områden som utbildning, hälsa, arbete, rätten 

till organisering, rättvis behandling inom rättsväsendet et cetera. Det understryks också att dessa 

exempel bara utgör en liten del av alla områden där homosexuella och transpersoner blir orättvist 

behandlade.29 

2.2. Diskriminering av hbt-personer och länken till fattigdom 

RFSL uttrycker att ”ur ett fattigdomsbekämpningsperspektiv blir de långsiktiga vinsterna större 

om heteronormativiteten utmanas.”30 Man menar att fattigdom fråntar människor möjligheten att 

själva bestämma över sina liv och att det drabbar olika grupper i samhället på olika sätt. Det finns 

många olika faktorer som kan orsaka fattigdom: klass, etnicitet, kön och så vidare. Det är dock 

ett faktum att människor med en sexualitet eller ett könsuttryck som avviker från det 

heteronormativa löper större risk att drabbas av fattigdom än andra människor i samhället. Som 

redan nämnts, kränker och begränsar det heteronormativa samhället hbt-personers rättigheter 

inom flera områden, som till exempel hälsa, arbetsmarknad och utbildning, vilket begränsar hbt-

personers möjlighet till försörjning.31 

                                                 
28 ILGA 2013 s. 13f 
29 United Nations High Commissioner for Human Rights 2011 s. 16 
30 Lenke & Piehl 2008 s. 9 
31 Ibid. s. 9 
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2.3. Yogyakartaprinciperna 

År 2006 hölls det i Yogyakarta, Indonesien, ett möte på uppdrag av International Service for Human 

Rights och The International Commission of Jurists. Med hjälp av människorättsexperter från 25 olika 

länder utarbetades internationella principer gällande brott mot de mänskliga rättigheterna baserat 

på sexuell läggning och könsidentitet.32 Bland de 29 principerna som beslutades kan man bland 

annat finna: rätten till likabehandling och icke-diskriminering, rätten till en rättvis rättegång, 

rätten att inte utsättas för tortyr och grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller 

bestraffning, rätten till yttrandefrihet och åsiktsfrihet samt rätten till att söka asyl. I nuläget har 

principerna ingen specifik plats inom FN-stadgor, men i dokumentet för principerna nämns det 

att man önskar implementera dessa principer inom FN och inom människorättsorganisationer 

och NGO:s för att principerna ska kunna få ett globalt erkännande.33   

2.4. Sveriges politik för global utveckling 

Politiken för global utveckling, förkortat PGU, beslutades år 2003 av Sveriges riksdag efter att en 

stor utredning hade gjorts, med uppdraget att lägga grunden för den fortsatta svenska 

utvecklingspolitiken. Under PGU:s fokusområde Förtryck finns särskilda mål uppsatta relaterande 

till Sexuell och Reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR). Under denna rubrik finner man också det 

avsnitt som specifikt rör hbt-personer. Här understryks det att alla människor ska ha rätten och 

möjligheten till ett säkert sexliv utan tvång, våld och diskriminering, alla ska ha rätten att 

bestämma över sin egen kropp. Som bakgrund beskrivs det hur det är vanligt förekommande att 

människor utsätts för hot, våld och diskriminering om de bryter de normer som finns kopplade 

till kön och sexualitet. Att värna om människors sexuella hälsa och rättigheter anses då kunna ge 

möjligheten att rädda många liv. Avsnittet belyser även problematiken med förespråkandet av 

sexuella rättigheter, då ämnet fortfarande är känsligt och kontroversiellt i många samhällen. 

Meningsskiljaktigheterna är ofta stora länder emellan, framförallt på global nivå men även inom 

EU. Regeringen menar dock att arbetet med att stödja, framförallt kvinnors och flickors, men 

även homosexuella, bisexuella och transpersoners rättigheter, har förbättrats och att detta är 

något Sverige arbetar aktivt med att förespråka i internationella policyförhandlingar.34 

                                                 
32 Correa & Muntarbhorn 2007 s. 6f 
33 Ibid. s. 32f 
34 Regeringskansliet 2008 s. 15f  
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2.5. Sveriges mål och strategier gällande hbt-frågor i 

utvecklingssamarbete 

År 2006 bestämde det svenska regeringskansliet att man skulle införa ett ökat fokus på hbt-frågor 

och menade att arbetet med frågorna dittills varit väldigt heteronormativt. Även i de projekt som 

arbetade med hbt-frågor var det vanligt att lesbiska kvinnor, intersexuella och transsexuella 

personer exkluderades. 35  Regeringskansliet uppgav följande specifika riktlinjer gällande hbt-

personer inom Sveriges fortsatta utvecklingssamarbete: 

 

- Sverige ska i sitt internationella arbete bidra till ökad kunskap och kompetens rörande 

olika sexuella läggningar och könsidentiteter. Därigenom ska arbetet med SRHR frångå 

förutfattade meningar om att alla människor är heterosexuella och har samma intressen 

och behov.  

- Sverige ska fortsätta uppmärksamma diskriminering av hbt-personer som brott mot de 

mänskliga rättigheterna.36  

- Sverige ska också stödja projekt som främjar homosexuella mäns rättigheter inom 

området för HIV/AIDS.37  

 

Förutom ovan nämnda dokumentation utgav Sida också år 2006 även en handlingsplan över 

insatser beträffande arbetet med och för hbt-personers rättigheter mellan åren 2007 - 2009. Det 

övergripande målet går i linje med de tre punkterna ovan och trycker dessutom ytterligare på 

fattigdomsperspektivet, där alla människor oavsett sexuell läggning ska ha samma rättigheter och 

möjligheter. Det första av rapportens två delmål är att förbättra situationen för hbt-personer 

genom att införa hbt-perspektiv i samarbetsstrategier. Det andra delmålet är att öka medvetandet 

och kunskapen inom Sida och därigenom effektivisera insatser för hbt-personer. De elva 

aktiviteterna och insatserna som föreslås är bland annat seminarier och rådgivning för personal 

inom Sida samt International Training Programmes (ITP) med samarbetsländer.38  

                                                 
35 Regeringskansliet 2008  s. 17 
36 Regeringskansliet 2006 s. 17 
37 Ibid. s. 24 
38 Sida 2006 s. 4ff 
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2.6. Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och 

transpersoners rättigheter (RFSL)  

RFSL är en svensk organisation som har funnits sedan 1950, vilket gör organisationen till en av 

de äldsta i världen inom fältet för hbt-frågor. RFSL arbetar med att påverka politiker, sprida 

information och stödja insatser i en strävan att hbt-personer ska ha samma rättigheter i samhället 

som alla andra.39  

År 2012 utformades en internationell strategi som RFSL ska utgå från mellan åren 2012 – 2014, i 

allt sitt internationella arbete. Först och främst nämns det i strategin att fattigdomsperspektivet är 

viktigt för RFSL och att organisationen ska arbeta för att minska fattigdom och främja hållbar 

utveckling. RFSL arbetar också med att påverka svenska och internationella aktörer i hbt-

frågorna och för att de mänskliga rättigheterna även ska inkludera hbt-gruppen. Man trycker hårt 

på att både svenska politiska partier och politika instanser inom EU ska arbeta hårdare för hbt-

rättigheter. RFSL menar att de vill att fler länder och aktörer implementerar Yogyakarta-

principerna. I första hand vill man implementera principerna i länder och hos aktörer inom EU 

för att dessa i sin tur ska kunna arbeta med att påverka andra länder. I strategin lyfts ägarskap och 

delaktighet fram som två viktiga delar, att det handlar om ett samarbete där partnerorgansationen i 

första hand bestämmer hur projekt och insatser ska utformas. RFSL har som mål att i sitt 

samarbete stärka partnerorganisationerna i deras organisatoriska arbete och påverkansarbete 

gentemot andra aktörer, för att långsiktigt också kunna stärka demokratiska strukturer. Det 

internationella arbetet har med andra ord som mål att dels påverka regeringar och andra mäktiga 

aktörer i arbete med hbt-frågor men även att arbeta direkt med hbt-organisationer för att dessa 

ska vara delaktiga i beslut gällande deras egen framtid.40  

3. Tidigare forskning 

Nedan presenteras tre exempel på tidigare forskning inom fältet för hbt-frågor och 

utvecklingssamarbete. I det första avsnittet behandlas heteronormativiteten i det internationellt 

utvecklingssamarbete. Det andra avsnittet presenterar en undersökning som diskuterar bristen på 

hbt-perspektiv i svenskt utvecklingssamarbete och vad som behöver förbättras. I det tredje och 

sista avsnittet diskuteras avsaknaden av hbt-perspektiv inom svenskt utvecklingssamarbete med 

heteronormativitet som teoretisk utgångspunkt. 

                                                 
39 RFSL 2013a 
40 RFSL 2012a s. 1 – 4 
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3.1. Heteronormativitet i det internationella utvecklingssamarbetet 

I Susan Jollys artikel, Why is development work so straight – Heteronormativity in the international 

development industry hävdar hon att mycket av det internationella biståndet bygger på 

heteronormativa grunder, vilka ger uttryck för specifika värderingar och exkluderar människor 

som lever utanför den ram för vad som anses vara normalt.41   

 

Jolly skriver att definitionen av heteronormativitet idag kan tyckas vara lite utdaterad, mycket har 

hänt då det kommer till att belysa homosexuellas rättigheter. Hon poängterar ändå att 

heteronormativiteten idag är erkänd av många och kan fungera som utgångspunkt för diskussion. 

Att inte följa normen kan resultera i uteslutning ur både familjen och samhället. Om man hamnar 

utanför det sociala nätverket kan det få konsekvenser för en persons möjligheter att försörja sig. 

Människor som är beroende av informella ekonomiska system är särskilt utsatta. Heterosexuella 

äktenskap kan innebära ett ekonomiskt uppsving för många, men då är det troligt att det 

medföljer vissa normativa förpliktelser. I en annan kontext kan det icke-normativa bli en 

försörjningsmöjlighet. Kvinnor och män som prostituerar sig kan tjäna mer pengar än personer i 

till exempel parförhållanden där den ena partnern måste försörja den andre.42   

 

I en del av texten diskuteras det huruvida heteronormativiteten är applicerbar på länder och 

kulturer som inte är västerländska. Begreppet myntades i väst och har starkt fokus på det 

heterosexuella förhållandet som överordnad maktstruktur. I andra länder, där familjen och 

sociala förpliktelser har mycket större betydelse än det specifika parförhållandet, kan en 

diskussion om heteronomen tyckas trivial. Dock, menar Jolly, är det möjligt att använda 

heteronormativitet som begrepp, men att definitionen av begreppet måste bestämmas utifrån 

den kontext där den appliceras. Förutom att belysa de patriarkala systemen, med 

heterosexualiteten som norm, kan också andra maktfaktorer som religion, kast och klassystem 

spela in. Jolly hävdar att användningen av det heteronormativa begreppet och dess relevans är 

diskutabelt i icke-västerländska länder, men att det ändå är värdefullt att använda det i relation till 

utvecklingssamarbete. På grund av sitt inflytande i utvecklingsländer har västerländska aktörer 

makt att både utmana, men även förstärka heteronormativa värderingar.43     

 

                                                 
41 Jolly 2011 s. 19f 
42 Ibid. s. 21f  
43 Ibid. s. 22f  
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Vidare tar Jolly upp tre ämnen som har uppmärksammats i samband med utvecklingssamarbete 

och heteronormativitet: bekämpningen av HIV/AIDS, våld mot kvinnor samt hushållsmodeller 

och familjenormer. Då det kommer till hushållsmodeller tar hon upp problematiken med att 

officiella utvecklingspolicies som initieras av till exempel Världsbanken, tenderar att sätta 

kärnfamiljen i fokus för sina insatser och ser den som en viktig komponent för ekonomisk 

tillväxt. Människor, eller familjer som inte definieras inom denna, av västvärlden bestämda norm, 

riskerar ofta att lämnas utanför biståndsinsatser. Angående de insatser som har gjorts för hbt-

personer för bekämpandet av HIV/AIDS har, paradoxalt nog, hjälpt till att sätta deras rättigheter 

på agendan. Många insatser har speciellt gjorts för att stödja homosexuella män, som anses vara 

en särskild riskgrupp. Denna fokus har dock även lett till att homosexualitet har stigmatiserats i 

vissa samhällen. Slutligen diskuterar Jolly hur västerländskt, heteronormativt 

utvecklingssamarbete på senare år har uppmärksammat det strukturella våld som förekommer 

mot kvinnor. Det antas ofta att förövaren är en man och kvinnan är offret, både i intima 

relationer men även som ett vapen i till exempel krigsföring. Internationella biståndsinsatser har 

däremot misslyckats med att se det våld som till exempel kan ske mellan två kvinnor, eller hur 

manliga homosexuella riskerar att bli våldtagna av andra män som straff för sina handlingar. 

Detta, anser Jolly att organisationer måste bli bättre på att uppmärksamma.  

 

I de avslutande reflektionerna sammanfattas det att mer kunskap om heteronormativiteten kan 

vara ett viktigt verktyg för att förstå och utmana de metoder som används i internationellt 

utvecklingssamarbete. Det skulle potentiellt kunna resultera i att människor som lever utanför 

den heteronormativa ramen skulle bli sedda och således, i större utsträckning, kunna nås av 

biståndsinsatser.44   

3.2. Svenskt utvecklingssamarbete och hanteringen av hbt-frågor 

I november år 2005 publicerades en rapport gällande Sidas arbete med hbt-frågor. 

Undersökningen gjordes av Lotta Samelius och Erik Wågberg på uppdrag av Sveriges 

utrikesdepartement och Sida. Undersökningen behandlar i huvudsak hur svenska och 

internationella policies samt hur det svenska biståndsarbetet hanterar hbt-frågor. I 

undersökningens inledande kapitel beskrivs det hur länder runtom i världen har lagar som 

förbjuder homosexualitet och hur regeringar och polis mer eller mindre legitimerar våld mot hbt-

personer.45 Forskarna presenterar dessutom fakta om hur FN ser på situationen och hur globala 

                                                 
44 Jolly 2011 s. 23 – 27 
45 Samelius & Wågberg 2005 s. 19ff 
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NGO:s arbetar med hbt-frågor.46 De lyfter fram heteronormativitet som ett stort problem för 

hbt-personer och betonar att deras rättigheter måste inkluderas inom program som arbetar med 

Sexual and Reproductive Health and Rights (SRHR).47 Undersökningen utgår från bland annat 

de mänskliga rättigheterna och har med ett fattigdomsperspektiv för att undersöka hur hbt-

frågorna skulle kunna inkluderas i policies. Forskarna menar att hbt-personer i stor utsträckning 

utsätts för orättvisa, diskriminering och våld i de flesta delar av världen, vilket leder till 

utanförskap och ökad fattigdom.48 Homosexuella kvinnor lyfts fram som en grupp som ofta är 

osynlig i utvecklingssammanhang. Detta beror delvis på att män som har sex med män (MSM) 

löper större risker än lesbiska kvinnor att smittas av HIV/AIDS och därför ses MSM-gruppen 

som ett större samhällsproblem än kvinnor som har sex med kvinnor (KSK).49 Vid tiden för 

undersökningen fann Samelius och Wågberg endast två Sidadokumentationer som behandlade 

hbt-frågor. Bägge dessa dokument exkluderade lesbiska och transpersoner och fokuserade enbart 

på MSM och åtgärder för HIV/AIDS. Det ska dock nämnas att även då officiella policies 

saknades så sponsrade Sida ändå projekt som arbetade med hbt-frågor.50  

Forskarnas slutsats, som redogjordes för i deras studie var att det saknades ett hbt-perspektiv 

inom det svenska utvecklingssamarbetet. Ett viktigt problem som måste försvinna är synen på att 

genus enkom rör de som definierar sig som antingen kvinna eller man och sexualitet som något 

som endast rör de som definierar sig som heterosexuella. Vidare poängterar forskarna vikten av 

att hbt-frågorna integreras i allt utvecklingssamarbete och bör betraktas ur ett 

rättighetsperspektiv. Utifrån rättighetsperspektivets grundläggande principer om deltagande, 

icke-diskriminering, ansvarsskyldighet och transparens bör hbt-personer således inkluderas i de 

mänskliga rättigheterna så genom användning av dessa principer bör hanteringen av hbt-frågan 

bli mer lättarbetad. Rekommendationer som givits av FN:s kommitté för mänskliga rättigheter 

gällande hbt-frågor bör bli standard inom allt svenskt utrikessamarbete. Likaså bör det bli enklare 

för hbt-personer som hotas i andra länder att få asyl i Sverige. De anser också att Sverige bör gå i 

bräschen för dessa frågor och föra dialog med FN för att få upp hbt-personers rättigheter på 

agendan.51 

                                                 
46 Samelius & Wågberg 2005. s. 28 
47 Ibid. s. 25 
48 Ibid. s. 14 – 17 
49 Ibid. s. 9 
50 Ibid. s. 32 
51 Ibid. s. 46ff 
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3.3. Svenskt utvecklingssamarbete och hanteringen av hbt-frågor 

utifrån ett heteronormativt perspektiv 

Anders Jonsson är upphovsman till magisteruppsatsen Leaving No One Out - Swedish Development 

Cooperation and LGBT Persons from a Queer Perspective som publicerades vid Göteborgs Universitet 

år 2006. Uppsatsen behandlar frågan om varför svenskt bistånd inte tar bättre hänsyn till hbt-

personer i utvecklingssamarbetet och om denna brist på hänsyn bättre kan förstås genom att 

applicera queerteori och teorier om heteronormativitet. Jonsson har gjort en kvalitativ 

undersökning där han utfört 25 semistrukturerade intervjuer med representanter från Sida och 

svenska NGO:s. 52  Jonsson presenterar sitt resultat utifrån uppsatsens och intervjuernas två 

huvudfrågor. Den första frågan lyder: Varför finns det en brist av policies och arbete med hbt-personer 

inom svenskt utvecklingssamarbete?53 Som svar på denna fråga har respondenterna bland annat svarat 

att kunskapsbrist, homofobi och fördomar hos organisationens personal kan vara en orsak. 

Vidare svarade respondenterna att hbt-gruppen är osynlig och att de anställda har olika syn på 

vad mänskliga rättigheter innebär. De menade också att hbt-frågan är ett nyuppkommet och 

kontroversiellt ämne som kan behöva diskuteras vidare, samt att Sida inte har rätt metoder för att 

arbeta med och implementera frågan. Den andra frågan som ställdes: Hur kan ett hbt-perspektiv 

introduceras och implementeras inom svenskt utvecklingssamarbete?54 besvarades bland annat med att hbt-

perspektivet kan uppmärksammas bättre genom utbildning av personal, samarbete med lokala 

organisationer samt införandet av bättre politiska strategier för att kunna påverka regeringar.55  

I sin analysdel menar Jonsson att det utifrån ett queerperspektiv står tydligt att svaren på den 

första frågan: Varför finns det en brist av policies och arbete med hbt-personer inom svenskt 

utvecklingssamarbete? är en konsekvens av den djupt rotade heteronormativiteten i samhället. 

Heteronormativitet förstärker problematiken och föser hbt-frågorna i skymundan. Detta kan 

även ses inom den svenska biståndssektorn trots att det där finns många kunniga personer inom 

fältet för mänskliga rättigheter. En slutsats som också dras i samband med svaren på den första 

frågan är att många inom utrikesdepartementet och Sida är medelålders män som eventuellt har 

en negativ syn på homosexualitet. Jonsson menar också att heteronormativiteten lätt medför att 

diskriminering av hbt-personer i Sidas mottagarländer sällan kommer upp till ytan, då 

problematiken ofta istället helt ignoreras. Jonsson hänvisar i sin slutsats till Foucaults maktteori 

där det menas att medelålders, heterosexuella män ofta sitter som ledare inom större 

                                                 
52 Jonsson 2006  s. 9 - 14 
53 Egen översättning 
54 Egen översättning  
55 Jonsson 2006 s. 26 – 29 
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organisationer och institutioner och således inför en norm som liknar deras egen bakgrund. Att 

föra problematiken gällande hbt-personers exkludering på tal kan innebära att personer känner 

sig hotade av de som anses stå högre i hierarkin och därför istället tiger. Det finns dessutom en 

generell uppfattning att mottagarländernas NGO:s kan säga upp samarbetet om Sverige börjar 

driva hbt-frågor, på grund av deras kontroversiella status i många utvecklingsländer. Att man 

inom den svenska biståndssektorn har olika syn på huruvida hbt-frågor ska vara en del av de 

mänskliga rättigheterna kan bero på att hbt-personer ses som de andra, detta i enlighet med Judith 

Butlers heterosexuella matris, vilken innebär att alla som avviker från normen stöts ut.56   

För att lyfta fram hbt-frågorna inom svenskt utvecklingssamarbete bör heteronormativiteten 

synliggöras och utmanas menar Jonsson. Genom utbildning och införande av ett hbt-perspektiv, 

då dessa frågor tas i beaktning i alla led inom utvecklingssamarbetet, kan det bli en klar skillnad 

gentemot hbt-personer i mottagarländer.57 Jonsson anser att det är av högsta vikt att hbt-frågor 

hanteras och diskuteras på samma sätt som kvinnoperspektivet har diskuterats och 

implementerats inom det svenska biståndet.58  

4. Teorier 

Nedan presenteras en definition på heteronormativitet och olika teoretiska perspektiv som 

förklarar detta begrepp. Att detta begrepp lyfts fram beror på dess centrala roll i diskussioner 

som rör diskriminering och trakasserier av hbt-personer.  

4.1. Heteronormativitet 

Heteronormativitet är enkelt uttryckt antagandet att alla är heterosexuella och att det naturliga 

sättet att leva är heterosexuellt.
59

  

Termen heteronormativitet populariserades av Michael Warner i början av 1990-talet, då han i sin 

antologi Fear of a queer planet diskuterar begreppet och menar att den heterosexuella kulturen ses 

som stommen i samhället. I dagens heteronormativa samhälle diskrimineras och stigmatiseras 

andra sexuella läggningar ständigt, medan de som håller sig inom normen privilegieras. 

Kärnfamiljen ses som standard och de två orden mänsklighet och heterosexualitet ses ofta som 

                                                 
56 Jonsson 2006 s. 29 – 35 
57 Ibid. s. 31 
58 Ibid. s. 36 
59 Rosenberg 2002 s. 100 
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synonymer.60 Det är inte bara förhållandet mellan mannen och kvinnan som är normen utan 

även tydligheten i att vara just man eller kvinna. Det heteronormativa samhället förutsätter att 

kvinnor är kvinnliga och att män är manliga utifrån specifikt antagna normer, allt annat är 

avvikande. 61  Heteronormativitet bygger på två principer: exkludering och inkludering. 

Exkluderingen innebär att det heteronormativa samhället kategoriserar grupper och att skillnader 

mellan grupperna betonas, medan det inte tas någon särskild hänsyn till likheter grupperna 

emellan. De privilegierade som inte avviker från normen tänker i banor av vi och dem, vilket 

marginaliserar avvikaren och ökar klyftor mellan kategorierna. Inkludering innebär i 

sammanhanget att de normavvikande förutsätts assimilera sig och sluta sig till den rådande 

normen, anpassa sitt beteende och följa de regler som gäller. Eftersom normen dock inte ändras 

efter de avvikande kommer dessa alltid ses på som annorlunda och därmed riskerar att 

förtryckas.62  

4.2. Queerteori 

Queerteori är inte en tydligt definierad teori utan består snarare av ett antal olika perspektiv på 

hur man ska queera samhället och utmana heteronormativiteten. Queerteorin kritiserar 

kategoriseringar och identitetsdefinitioner av kön, genus och sexualitet samt heteronormativitet 

och även normativ homosexualitet. Socialkonstruktivism är den vanliga utgångspunkten för 

queerteoretiker, då man anser att kategoriseringen av genusbegreppen beror på historiska 

processer och konstruktioner. Att det vore en konstruktion, anser kritiker dock kan spä på 

homofobi eftersom även homosexualitet då torde vara något konstruerat och därmed skulle 

kunna botas eller förhindras. 63  Viss kritik har även framförts mot heteronormativitet som 

begrepp, man menar att termen ignorerar variationer bland heterosexuella och förutsätter att 

heterosexuella håller sig inom normen medan icke-heterosexuella ses som radikala. 64  Teorin 

bottnar också i poststrukturalismen, vars teorier menar att politiska, historiska och språkliga 

faktorer har påverkat begreppen om kön och genus och att de därmed ses som diskursivt 

skapade. 65  Här nedan följer en närmare beskrivning av queerteorin utifrån några av teorins 

främsta förespråkare: Michel Foucault, Judith Butler och Eve Kosofsky Sedgwick.  

                                                 
60 Warner 1993 s. xxi-xxv 
61 Ambjörnsson 2006 s. 59 
62 Rosenberg 2002 s. 101ff 
63 Ibid. s. 25 
64 Berg & Wickman 2010 s. 35 
65 Ibid. s. 32f 
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4.2.1. Michel Foucault  

Michel Foucault är ett av de stora namnen inom queerteori, även då han strikt talat inte var 

någon queerteoretiker. Hans analyser av makt, identitet och sexualitet i bokserien Sexualitetens 

historia, ligger till stor del grund för det queerteoretiska perspektivet. Foucault menade att 

gränserna mellan heterosexualitet och homosexualitet är svårdefinierade men att uppfattningar 

om dessa gränser har väldigt stor roll både i sociala och samhälleliga processer. Genom att 

utforska sexualitetens historia, ända tillbaka till Antiken, visar han hur man kan förstå och tolka 

dess innebörd. Foucault menar att sexualitet som begrepp inte kan begränsas men att diskurser 

som skapas kring sexualiteten hjälper oss att förstå och skapa ett enhetligt begrepp. Det har 

genom tiderna varit väldigt viktigt att skapa ett regelverk kring sexualitet, ett officiellt såväl som 

ett inofficiellt, en slags reglering som säger vad som är accepterat att göra och vad som inte är 

det.66 

Foucault har spårat de processer som har genererat dagens uppfattningar kring sexualitet. Hans 

slutsats är att det inte går att beskriva sexualiteten som en naturkraft, utan att det snarare handlar 

om maktstrukturer människor emellan. Bland annat menar han att språket, tillsammans med 

handlingar och institutioner, tillskriver sexualiteten dess betydelse. Därmed både skapas och 

avgränsas dess innebörd. Foucaults teorier om att det går att spåra sexualiteten har fått ett stort 

genomslag inom queerteorin, för då kan den således beskrivas som en konstruktion. Foucault 

menar att den homosexuelle personen, kom till först under 1800-talet. Då blev den homosexuelle 

en individ med karakteristiskt homosexuella egenskaper. Innan dess var den homosexuelle 

enkom en brottsling, en sodomit, så som beskriven i Gamla Testamentet. Foucault säger inte att 

homosexuella inte fanns innan denna tidsperiod, utan menar att det var först denna tid 

samkönade förhållanden började förklaras, med stöd från en psykiatrisk och medicinsk 

utgångspunkt. Förr hade homosexuella handlingar kunnat tolkas som frestelser och personen 

som utförde dem beskrevs som en återfallsförbrytare. I och med att samhället skapade en diskurs 

kring den homosexuelle, började personer som utförde dessa definierade handlingar själva se sig 

som homosexuella. De skapade en minoritetsgrupp med en kollektiv identitet, som så 

småningom krävde rättigheter och acceptans. Queeraktivismens rörelse, har med utgångspunkt 

från historieförloppet, fört kritik mot och krav på en omstrukturering av maktordningar.67      

I Sexualitetens historia nämner Foucault att diskursen om sexualitet gradvis ledde fram till att 

ekonomiska, tekniska och politiska incitament skapade diverse analyser, klassificeringar och 
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specificeringar rörande sexualiteten. Det skapades alltså, från 1800-talet och framåt, en stor 

spridning av sexuella läggningar, där vissa betraktas som normala och andra som perversa. 

Framförallt det heterosexuella paret antogs som legitim norm medan annan sexualitet, som 

sexualiteten hos barn, kriminella, psykiskt sjuka och homosexuella kom att ifrågasättas. Denna 

norm har lett till att människor som ansetts ha en avvikande sexualitet har varit tvungna att 

bekänna denna och förklara den inför juridiska och medicinska experter. Foucault argumenterar 

även att den moderna tidens samhälle generellt har en tendens att vilja få människor att bekänna 

sin sexualitet, att komma ut ur garderoben. Denna åsikt skiljer sig från många andras som istället 

menar att sexualitet är något som vi inte talar om, att människor bör tiga om denna aspekt av sitt 

liv.68  

Diskursbegreppet är väldigt centralt för Foucaults teorier och har även fått stort genomslag inom 

queerteorin. Diskurs inom det queerteoretiska sammanhanget innebär att man undersöker hur 

vissa fenomen eller händelser framställs, hur det talas om dem och hur de förstås, avbildas och 

kategoriseras. Inom detta fält analyseras det oftast hur vissa bilder av kön, sexualitet och genus 

skapas. Forskare undersöker även hur procedurer och mekanismer verkar för att skapa hierarkier 

mellan olika sexualiteter och hur dessa avgränsas från varandra. Med utgångspunkten att 

sexualitet är svårdefinierbart vill queerteoretiker utmana den ensidiga, avgränsade bilden av 

sexualitet och därigenom också våra uppfattningar om världen.69  

Med diskursbegreppet som verktyg, visar Foucault hur särskilda historiska och konkreta 

praktiker samverkar för att skapa och producera betydelse av världen. Sociala grupper och vissa 

institutioner bidrar till att skapa vissa typer av kunskap. Till exempel visar en heteronormativ 

diskurs hur denna belönar vissa praktiker, kunskaper och relationer som sedan bildar en 

identifierbar, socialt accepterad person. Det kan vara att relationer mellan en man och en kvinna 

belönas av samhället och således krävs det att man identifierar två tydliga kön med två olika 

uppsättningar av karakteristiska egenskaper, som kan särskiljas från varandra.70  

4.2.2. Judith Butler 

Judith Butler sägs av många vara en av queerteorins grundare och den som på riktigt satte 

queerteori som begrepp på kartan.71 I sin bok Genustrubbel – feminism och identitetens subversion från 

1990 avfärdar hon den generella tanken om att kön och genus går hand i hand. Istället menar 
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hon att man kritiskt bör analysera de antaganden som görs gällande relationerna mellan kön, 

genus och sexuellt begär. Dessa relationer antas generellt vara heteronormativa, vilket i det här 

fallet innebär att en kvinna är feminin och är sexuellt attraherad av maskulina män. I boken 

presenterar Butler ett antal begrepp för att förtydliga queerteorin. Med begreppet genealogi menar 

Butler att män och kvinnor, manligt respektive kvinnligt, tvärtemot vad många påstår, historiskt 

sett inte har några skillnader utan att dessa är konstruerade genom olika processer.72 Hon menar 

att kön/genus inte är vad vi är utan det vi gör, kön/genus är alltså något performativt. Hon 

använder dragshow-artister som exempel på hur vem som helst kan tillskriva sig vilken könslig 

identitet denne vill.73 Butlers perspektiv på queerteorin är att utmana de rådande normerna och 

de förutfattade meningarna kring vad som är naturligt och normalt.74 Genom att särskilja och 

dekonstruera begreppen kön, genus och sexuellt begär menar Butler att det enklare går att förstå 

relationerna mellan dessa, även utanför de heteronormativa ramarna.75 Den heterosexuella matris 

som Butler tagit fram innebär att människor anses vara tvingade att leva inom vissa ramar för att 

accepteras, inom matrisen bestäms det som socialt accepteras respektive förkastas. Det finns 

samhälleliga krav på att kön, genus och sexuellt begär artar sig på ett visst vis och att vi måste 

leva upp till vissa standarder och regler i samhället. Butler skriver att:  

Den kulturella matris som har gjort genusidentiteten begriplig förutsätter att vissa identiteter 
inte kan finnas, nämligen sådana där genus inte följer av kön eller där begärets handlingar inte 
följer av vare sig kön eller genus. /.../ Eftersom vissa genusidentiteter inte överensstämmer  
med rådande normer för kulturell begriplighet, framstår de från det perspektivet som blott 

och bart utvecklingsfel eller logiska omöjligheter.
76

 

Enligt denna definition på samhället och de normer som råder menar alltså Butler att allt som 

faller utanför matrisen helt enkelt inte syns och således inte tros existera. Avvikanden, där något 

av kön, genus eller sexuellt begär inte sammanfaller med matrisen medför ofta förvirring i det 

heteronormativa samhället och kan i många fall anses vara stötande.77  

4.2.3. Eve Kosofsky Sedgwick 

Eve Kosofsky Sedgwick hävdar att kön/genus är mer bestämbart än sexualitet och att fokus för 

teorin därför bör handla mer om dekonstruktionen av homo- och heterosexualiteten än kön och 

genus. Sedgwick menar att homosexualitet både kan ses som separerande såväl som 

överskridande i det avseendet att homosexuella ibland refereras till som det tredje könet samtidigt 
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76 Butler 2007 s. 69 
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som de anses befinna sig någonstans mitt emellan män och kvinnor.78 För Sedgwicks del är 

garderoben ett ledande begrepp, där hon syftar till den metaforiska garderob som icke-

heterosexuella förväntas komma ut ur. Hon menar att samhällsstrukturen kräver att de som tros 

vara homosexuella kommer ut ur denna garderob, för att de ska kunna få ta del av den 

heterosexuella (och heteronormativa) världen. Sedgwick skiljer på en minoriserande och en 

universaliserande syn på sexualiteter. Minoriseringen innebär att kategoriseringen av icke-

heterosexuella bara är betydelsefullt för de som tillhör denna minoritet. Den universaliserande 

synen har ett påtagligt mer kritiskt förhållningssätt då samtliga tänkbara sexuella kategorier 

ifrågasätts. Det senare synsättet blir viktigt för alla individer och kategorier i samhället då den 

inte utesluter eller pekar ut en specifik sexualitet79  

4.3. Homofobi  

Uttrycket homofobi myntades på 60-talet och beskrevs i ett verk av den kliniske psykologen 

George Weinberg. Begreppet sammankopplas idag ofta med teorier om xenofobi vilket innebär en 

stark ogrundad rädsla för den andre, eller för det som känns konstigt och främmande. En 

homofob hyser således en rädsla eller fördomar mot homosexuella, vilket kan uttrycka sig både i 

form av ett milt förakt eller som en ren avsky för människor som har olika typer av samkönade 

förhållanden. Forskare menar att homofobi är kulturellt betingat och kan se väldigt olika ut i 

olika samhällen. Det kan arta sig genom till exempel juridiska restriktioner, eller i form av våld 

och trakasserier.80 

Homofobi är många gånger så stark, kulturellt sett, att individer med homosexuell läggning 

undviker att komma ut som homosexuell, eller uttrycka sig på ett homosexuellt sätt för att undvika 

social utfrysning och stigmatisering. Heterosexuella undviker också att bete sig på ett sätt som 

anses vara homosexuellt för att inte riskera att bli misstänkta. Detta är starkt relaterat till 

uppfattning om genus, vad som anses vara kvinnligt respektive manligt. Denna rädsla att bli 

utpekad som homosexuell på grund av den sociala stigmatiseringen är ibland känd som 

homohysteri. I länder där homosexualitet inte anses finnas, som i vissa länder i Afrika och 

Mellanöstern, kan rädslan för att uppträda på ett homosexuellt sätt vara mindre, män kan till 

exempel gå och hålla hand med varandra utan att någon för den sortens skull skulle anklaga dem 
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för att vara homosexuella. Detta betyder dock inte att homosexualitet är accepterat i dessa 

länder, utan att det tvärtom utövas en form nollacceptans.81 

5. Metod och Material 

I denna undersökning har det använts en tvådelad metod som bestått av  en kvalitativ textanalys82 

och en ostrukturerad intervju.83 Den största delen av uppsatsen bygger på fyra projektansökningar 

skrivna av RFSL, samt en utvärdering som Sida har gjort angående sitt eget arbete. Det har även 

genomförts en intervju med en nyckelperson inom RFSL, för att ge uppsatsen ett ytterligare djup 

och extra reliabilitet. Den kvalitativa textanalysen innebär att forskaren fokuserar på ett färre 

antal texter och läser samtliga delar intensivt. Fördelen med denna metod är att information som 

är oviktigt för arbetes syfte, sållas ut och fokus blir på det material som anses viktigt. Forskaren 

ställer frågor till texten och undersöker hur argumentationen ser ut och vilka slutsatser dessa 

leder till. En annan fördel med den kvalitativa textanalysen är att forskaren har möjlighet att hitta 

så kallad dold information, som man får leta efter mellan raderna.84  

Dokumenten som analyserats kan kategoriseras som normativa respektive deskriptiva. De 

normativa källorna är värderande och kan nämna positiva och negativa aspekter på ett visst 

fenomen som kan resultera i förslag på förändring. Deskriptiva källor innebär enbart att ett visst 

fenomen beskrivs. 85  Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, och Wängnerud menar i sin bok 

Metodpraktikan: Konsten att studera samhälle, individ och marknad att texten som analyseras inte bara 

sammanfattas, utan att författaren med hjälp av texten, berättar en historia. Utifrån den 

ursprungliga frågeställningen preciseras ett antal frågor, från vilka texten analyseras närmare. Det 

är viktigt att på förhand bestämma om man i texten sedan söker efter raka svar som definierats 

enligt vissa kategorier eller om frågorna har en mer öppen karaktär och således kan ge andra 

typer av svar. 86 Följande undersökning har fokuserat på att ställa precisa frågor, men inte leta 

efter särskilda nyckelord eller förväntade svar. De frågor som har ställts till det undersökta 

materialet är följande; Hur beskrivs bakgrunden till projektansökan? Vilken problematik finns i landet där 

projektet drivs/avser drivas? Hur planerar projektet att kunna hjälpa till med denna problematik? Vilka mål 

och indikatorer på framsteg definieras i projektansökan? Finns det uttalad kritik i projektansökningarna 

gentemot svenska hbt-policies och svenskt bistånd? Vad finns det för övrig kritik riktad mot svenska hbt-policies 
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och svenskt bistånd? I frågan gällande kritik mot hbt-policies och svenskt bistånd används förutom 

projektsansökningarna en utvärdering av en hbt-handlingsplan som Sida själva utgivit. Dessutom 

används i samma avsnitt uppgifter som framkom under intervjun med Karin Lenke, anställd på 

RFSL.   

5.1. Intervju 

Under arbetets gång kontaktades Lenke, internationell projektledare på RFSL, för förfrågan om 

dokumentation från organisationen. Kontakten resulterade så småningom i att en ostrukturerad 

intervju genomfördes med Lenke på RFSL:s kontor.  Denna intervju gav en inblick i Lenkes 

personliga åsikter om hur det svenska biståndsarbetet inkluderar hbt-perspektivet i sitt arbete. 

En forskningsintervju förutsätter att den som deltar är medveten om sin medverkan och har 

samtyckt till detta. Det krävs också att någon typ av protokoll förs och att den intervjuades ord 

ska vara dokumenterade i någon form. Beroende på vilken typ av intervjustil som används är 

samtalet mer eller mindre styrt, men det finns en underförstådd vetskap om att det är 

intervjuaren som har kontroll över agendan och den riktning som samtalet tar. I ovan nämnda 

intervju användes en ostrukturerad intervjuform, vilken innebär att det är den intervjuades tankar 

och uppfattningar som forskaren är ute efter. Intervjumetoden kräver inte att forskaren ingriper i 

någon högre grad utan låter den intervjuade själv utveckla sina tankar och idéer.87   

Intervjun med Lenke gav möjligheten att få ta del av så kallad privilegierad information. Detta är 

information som erbjuds av vissa nyckelpersoner inom en bransch och som kan ge ett extra djup 

till resultatet. Det är också möjligt för forskaren att få ta del av information som inte hade varit 

tillgänglig annars. Att intervjua enbart en person ger också fördelen att forskaren kan härleda 

uppfattningar och uttryckta synpunkter till just den specifika personen.88 I detta fall valdes den 

intervjuade på grund av sin ställning som internationell projektledare hos RFSL. Hennes 

specifika position inom organisationen och individuella kunskaper gav en unik inblick i ämnet.  

Även då det användes en ostrukturerad intervjuform vid detta tillfälle, så förutsätts det ändå, att 

forskaren är insatt i ämnet och att det finns vissa förkunskaper. Detta ger ett större utbyte med 

informanten och ökar relevansen av informationen. Det ska dock tas i beaktande att forskarens 

förutfattade meningar och åsikter inom ett ämne påverkar den riktning och form som intervjun 
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tar. 89  Också forskarens identitet, som kön, etnicitet och ålder påverkar samtalet och den 

information som ges av den intervjuade. Det kan finnas risk för att informanten skräddarsyr sina 

svar efter vad hon, i det här fallet Lenke, tror att intervjuaren är ute efter.90 I ovan nämnda 

ostrukturerade intervju framkom vid flera tillfällen personliga åsikter och funderingar från 

forskarna som kan ha haft påverkan på den intervjuades svar och den riktning samtalet tog. I 

detta fall var det en medveten strategi och en förutsättning för att få det personliga djupet på 

samtalet som eftersträvades. Även då intervjun kan betraktas som subjektiv då det inte är RFSL 

som organisation, som står bakom, var det värdefullt att få ta del av Lenkes personliga 

erfarenheter av och åsikter om hur svenska biståndsaktörer prioriterar hbt-frågor i 

utvecklingssamarbete.  

Angående etik och särskild hänsyn som ska beaktas i hänseende till informanten, har här vissa 

avtal gjorts mellan forskarna och den intervjuade. Informanten, Lenke, har fått möjlighet att läsa 

den del där hennes åsikter omnämns i texten. Detta görs av etiska skäl och för att informanten 

ska få en chans att kontrollera riktigheten i det som påstås i texten att han/hon sagt. Detta ökar 

således uppsatsens reliabilitet.91 Dock ska det påpekas att detta leder till att texten blir modifierad 

efter informantens önskemål så att viss information som kom upp under intervjun har fallit bort. 

I denna undersökning gjordes dock det etiska ställningstagandet att informantens önskemål 

prioriterades.     

5.2. Analys och bearbetning 

Efter att i projektansökningarna ha funnit svar på de frågor som ställdes, delades informationen 

upp efter de två första frågeställningarna gällande bakgrundsproblematik samt mål och strategier. 

Vissa nyckelbegrepp som ansågs relevanta för undersökningen valdes ut för att placeras inom de 

två områdena. Exempel på begrepp som lyftes fram i bearbetningen av materialet är fattigdom 

och mänskliga rättigheter. Sådant material som kunde anses jämföras och lyftas fram för 

diskussion lade sedan grunden till undersökningens resultatdel. Till undersökningens tredje 

frågeställning gällande kritik mot svenskt utvecklingssamarbete användes tre källor: en 

utvärdering från Sida, projektansökningar samt intervjun med Lenke. I detta material beskrevs 

och analyserades olika gemensamma nämnare som kunde utläsas från de tre källorna och som 

ansågs viktiga för undersökningen. 92  
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5.3. Reliabilitet och validitet 

Bakgrundsdelen består till största del av offentliga publikationer och policies skrivna av bland 

annat Sida och RFSL. Det kan vara av vikt att ifrågasätta anledningen till att dokumentationen 

har framtagits, av vem och vem dokumentationen riktat sig till.93 I detta fall har ett avvägande 

gjorts gällande hur tillförlitlig informationen kunde bedömas vara från både RFSL och Sida, då 

den kan anses vara färgad av organisationernas egna intressen. Därför har informationen 

verifierats mot varandra och utifrån flera olika källor, som de olika teorierna och den tidigare 

forskningen som använts i denna undersökning. I de stycken där undersökningen använder sig 

av Lenkes information har texten skickats till henne för en verifiering av innehållet. Materialet 

har genomlästs ett flertal gånger för att undvika missförstånd och den befintliga texten i denna 

undersökning har korrekturlästs. Således har reliabiliteten i undersökningen stärkts på de sätt det 

varit möjligt. 94  Med validitet i en undersökning menas att forskarna undersöker det som 

frågeställningarna faktiskt ämnar undersöka. Validiteten visar både att det finns en genomgående 

röd tråd där teorier, resultat och diskussion kan kopplas till varandra, samt att undersökningen 

kan generaliseras och resonemanget användas i andra kontexter.95 För att styrka validiteten har 

det valts etablerade teorier inom ämnet och som har använts i tidigare forskning. Dessa har 

sedan behandlats och diskuterats i relation till det material som har undersökts i föreliggande 

uppsats.96  

5.4. Urval och metoddiskussion 

Det finns få organisationer i Sverige som arbetar med hbt-frågor i utvecklingssammanhang. Det 

finns dock några exempel, Diakonia implementerar hbt-perspektiviet till viss mån i sitt arbete. 

En genomsökning av Sidas öppna arkiv över beviljade projekt gav dock bilden av att RFSL är 

den i särklass mest aktiva aktören inom hbt-frågor i Sverige. Det är RFSL som på ett aktivt och 

öppet sätt arbetar för dessa frågor. Därför ansågs det viktigt att lyfta fram projekt som 

organisationen driver, samt att belysa deras syn på hbt-frågorna och hur de hanteras i det svenska 

utvecklingssamarbetet. Man bör dock ha i åtanke att RFSL:s starka fokus på just hbt-frågorna 

potentiellt kan ge en vinklad bild av resultatet, som hade kunnat bli annorlunda om flera aktörer 

hade inkluderats i uppsatsen. För att behålla objektiviteten i uppsatsen har andra källor använts 

för att styrka den information som uttalats av RFSL. De problemområden som beskrivs i 
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projektansökningarna samt de mål och strategier som används i projekten har kunnat styrkas av 

till exempel FN-rapporter, tidigare forskning och teorier om heteronormativitet.  

I RFSL:s projektansökningar samt utifrån den intervju som gjorts med Lenke, framkom kritik 

mot svenskt utvecklingssamarbete, med särskilt fokus på bristen på hbt-perspektiv inom Sida. 

Kritiken, som i vissa avseenden kan anses vara subjektiv, har därför jämförts med den kritik som 

framkommit i Sidas egen utvärdering av sin handlingsplan för hanteringen av hbt-frågor. Att så 

stor fokus i denna uppsats har legat på Sidas arbete beror på deras status som statlig myndighet 

och största biståndsaktör i Sverige.  

Angående den intervju som gjordes med Lenke bör det nämnas att hon talar utifrån sina egna 

åsikter och att det alltså inte är RFSL som organisation som står bakom hennes påståenden. 

Hennes anställning som internationell projektledare på RFSL innebär dock att informationen 

som framkom under intervjun ansågs värdefull för uppsatsens syfte. Hennes åsikter som 

framkommer i uppsatsen kan också verifieras mot tidigare forskning och Sidas egen utvärdering.  

6. Resultat  
De fyra projekt som presenteras har alla finansiellt stöd av Forum Syd eller Sida och är 

samarbeten mellan RFSL och organisationer i utvecklingsländer. Texten är uppdelad efter de tre 

frågeställningarna; Vilka problemområden nämns i projektansökningarna? Vilka mål och strategier beskrivs 

i ansökningarna? Vilken kritik går att finna mot hur svenskt utvecklingssamarbete inkluderar hbt-frågor i sina 

insatser? Nedan följer först en kort presentation av de fyra ansökningarna och därefter 

information baserat på de tre frågeställningarna.  

Hbt i världen 

Hbt i världen är projekt som har drivits av RFSL sedan år 2001. Projektet avser att sprida 

information i Sverige om hbt-personers utsatta situation runtom i världen, med  extra fokus på 

de länder där Sverige har utvecklingssamarbete.97  

Reduce violence in three cities in Indonesia 

Projektet Reduced violence against LGBT persons in three cities in Indonesia är ett samarbete mellan 

RFSL och indonesiska Arus Pelangi. Det främsta målet för projektet är att minska 

                                                 
97 RFSL 2010 s.1  
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diskrimineringen och våldet mot hbt-personer samt att öka medvetenheten om hbt-personers 

rättigheter.98  

PAL Project Uganda 

I projektsamarbetet mellan ugandiska FARUG (Freedom and Roam Uganda) och RFSL är det 

övergripande målet att genom kapacitetsutvecklande insatser stärka hbt-rörelsen i Uganda.99  

Rainbow against heterosexism 

Turkiska Kaos GL och RFSL arbetar för stärkandet av en anti-homofobisk och anti-transfobisk 

rörelse. Arbetet med detta sker främst genom informationsspridning via organisationens tidning 

Kaos GL Magazine samt hemsidan KaosGL.org.100 

6.1 Bakgrund och problemområden  

I detta stycke presenteras bakgrund och kontextbeskrivning till projekten, samt den problematik 

som tas upp rörande hbt-personers situation i samarbetsländerna. En del av de problemområden 

som tas upp behandlar också det svenska utvecklingssamarbetet. 

6.1.1. Hbt i världen 

Med detta projekt vill RFSL öka människors kunskap om hbt-frågor och minska 

diskrimineringen av hbt-personer. RFSL menar att den svenska politiken måste hantera hbt-

frågor på ett bättre sätt och att det finns stora kunskapsluckor inom utrikespolitiken vad gäller 

hbt-frågor. 101  RFSL:s ambition är att informationsprojektet ska lyfta fram hur svenskt 

utvecklingssamarbete kan möjliggöra insatser för lokala hbt-organisationer i utvecklingsländer.102 

Karaktären på projektet Hbt i världen skiljer sig från övriga tre projekt då det inte fokuserar på 

insatser i ett enstaka utvecklingsland utan om informationsspridning runtom i Sverige och 

världen. Hbt-personer är mer utsatta än många andra och riskerar i hög grad att hamna i 

fattigdom på grund av sin sexuella läggning. Detta, menar man i rapporten, beror på det 

heteronormativa samhällsklimatet som bidrar till kränkningar och diskriminering av hbt-

personers rättigheter. Därför anser RFSL det vara av högsta vikt att belysa problematiken och 

                                                 
98 RFSL 2009 s. 4 
99 RFSL 2013e s. 4  
100 RFSL 2011 s. 9 
101 RFSL 2010 s. 1ff 
102 RFSL 2013c s. 6f 
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sambandet mellan fattigdom och hbt-personers rättigheter.103 I projektansökan påpekas det att 

RFSL är relativt ensamma bland svenska biståndsaktörer inom arbetet med hbt-frågor men att 

det finns några andra svenska organisationer som verkar för att förbättra situationen för hbt-

personer. RFSL pekar på att okunskapen om frågorna samt dess kontroversiella karaktär gör att 

andra organisationer inte inkluderar hbt-perspektivet i sitt biståndsarbete och inte heller på det 

nationella planet.104  

6.1.2. Reduce violence against LGBT persons in three cities in 

Indonesia 

Arus Pelangi är en hbt-organisation belägen i Jakarta i Indonesien. Organisationen har tre 

stycken övergripande mål: att stärka hbt-nätverken och deras organisationer, att vara aktiva i 

processen som verkar för att förändra policys som värnar om hbt-personers rättigheter samt att 

spela en avgörande roll för att öka medvetenheten om hbt-frågor hos allmänheten.105 

I ansökan nämner RFSL att det inte finns några lagar i Indonesien som förbjuder samkönade 

handlingar men att det finns initiativ från vissa håll att införa sådana. I vissa regioner har det 

införts Sharialagar som antingen kan bötfälla samkönade handlingar eller ge fängelsestraff. I 

Indonesien finns det heller inga lagar som erkänner samkönade förhållanden och således finns 

det inget lagligt stöd som hindrar diskriminering eller hatbrott som baseras på sexuell läggning 

eller könsuttryck. Människor som verkar för hbt-personers rättigheter genom att organisera olika 

aktiviteter och evenemang, får ofta utstå hot och våld från religiösa grupper. Den värsta formen 

av homofobi och det största motståndet kommer från fundamentalistiska muslimska grupper, 

menar man i ansökan. Dessa grupper har utfört våldsamma attacker på flera evenemang som har 

förespråkat hbt-personers rättigheter och således lett till att dessa har fått ställas in.106   

Transpersoner får utstå mycket diskriminering och våld i det indonesiska samhället. Det beskrivs 

hur offentliga platser som till exempel barer och hotell har regler som förbjuder transpersoner att 

vistas där. För att kunna stärka hbt-nätverken i Indonesien lyfts därför hotell- och barägare fram 

som en målgrupp i projektets insatser.  Förutom dessa riktas även insatser mot studenter, 

                                                 
103 RFSL 2013c s. 7f 
104 RFSL 2010 s. 3f 
105 RFSL 2009 s. 4f 
106 RFSL 2012b s.5  
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föräldrar och lärare.107 Insatser kommer också beröra medlemmar från RFSL, Arus Pelangi som 

organisation, samt svenska aktörer som kan bidra förändringar i policies.108  

Relaterande till demokrati och mänskliga rättigheter beskrivs det återigen hur heteronormativ 

diskriminering både förstärker och kan vara en källa till fattigdom. Dessutom leder 

diskriminering till att demokratin i ett samhälle blir lidande. Att vara fattig kan också rent konkret 

hindra en person från att vara politiskt aktiv, då för stor del av tiden går åt att bara överleva. Att 

vara fattig och stå utanför normen kan också innebära låg läskunnighet och knapphändig tillgång 

till mediala kanaler, vilket gör det svårt att delta i den allmänna debatten. Information relaterande 

till demokratiska processer riskerar att undanhållas både hbt-personer såväl som andra 

minoriteter. En risk är även att den sociala exkluderingen medför att hbt-personer saknar vilja, 

eller den faktiska förmågan att engagera sig och känna sig delaktiga i det heteronormativa 

samhället.109   

I projektansökan står det att heteronormen förhindrar och begränsar hbt-personers rättigheter. 

Att förvägra människor deras rättigheter påverkar bland annat deras hälsa, jobbmöjligheter, rätt 

till utbildning och deltagande i sociala nätverk. Av denna anledning är det av största vikt att alla 

projekt som ämnar arbeta med fattigdomsbekämpning, beaktar huruvida deras insatser på något 

sätt bibehåller, eller till och med förstärker heteronormativa värderingar. I det långa loppet skulle 

den generella fattigdomsbekämpningen bli mer effektiv om heteronormen utmanades, menar 

man i ansökan.110 

6.1.3. PAL Project Uganda 

Organisationen FARUG:s huvudsakliga mål är att eftersträva lika rättigheter för hbt-kvinnor, att 

höja deras röster och att eliminera diskriminering baserad på sexuell läggning och 

könstillhörighet. Hbt-rörelsen i Uganda har under de senaste tio åren växt och deras röster hörs 

mer och mer runtom i världen, år 2012 blev ledaren för FARUG inbjuden som talare till FN:s 

råd för mänskliga rättigheter.111  

Hbt-personer i Uganda utsätts i hög grad för diskriminering, våldsamma trakasserier och, i vissa 

fall, blir mördade. Våldsbruk mot hbt-personer anses av den ugandiska regeringen vara 

legitimerat och år 2009 presenterades ett lagförslag som globalt kallas anti-homosexuality bill 

                                                 
107 RFSL 2012b s. 6  
108 RFSL 2009 s. 4f 
109 Ibid. s. 11 
110 Ibid. s. 4f 
111 RFSL 2013e s. 1 - 6 
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(AHB). 112  Detta är ett lagförslag som i realiteten skulle kunna komma att kriminalisera 

samkönade förhållanden, ge livstidsstraff eller dödsstraff för personer som utför homosexuella 

handlingar. Lagförslaget medför också risker för de organisationer som arbetar med hbt-frågor 

och yttrandefriheten hotas eftersom personer enligt lagförslaget skulle kunna fängslas på grund 

av att de förordar hbt-personers rättigheter. Om lagen skulle införas innebär det också att 

Ugandas invånare skulle vara tvungna att ange personer de misstänker är homosexuella, annars 

kan de själva riskera att bli straffade.113  

Ugandas heteronormativa och homofobiska värderingar leder till att hbt-personer i landet har 

dålig tillgång till sjukvård och inte alls finns medräknade i statens särskilda insatser mot 

HIV/AIDS. Med en ökande ohälsa breder också fattigdomen ut sig mer och mer hos hbt-

gruppen i Uganda. Fattigdomsrisken ökar också ytterligare eftersom gruppen ofta utesluts ur 

sociala sammanhang, från arbetsmarknaden och stöts bort av sina familjer. Hedersrelaterat våld 

mot hbt-personer är inte helt ovanligt i Uganda, dessutom ser många familjer våldtäkter och 

tvångsgiftermål som ett botemedel mot homosexualiteten. Utan stöd från varken familj eller  

samhället tenderar hbt-personer ofta hamna efter i både utbildnings- och arbetssammanhang. I 

skolan utsätts de dessutom för diskriminering och trakasserier vilket orsakar rädsla och ofta leder 

till att de inte går till skolan över huvud taget. Det beskrivs i projektansökan hur hbt-personer 

möter stora svårigheter när det gäller deltagande i politiska och demokratiska processer. 

Konferenser som hållits av FARUG har blivit avbrutna av Ugandiska ministrar och MR-

organisationer som engagerar sig i hbt-frågor får ofta utstå hot.114  

6.1.4. Rainbow against heterosexism  

Kaos GL arbetar för stärkandet av en anti-homofobisk och anti-transfobisk rörelse. Det uttrycks 

i ansökan att organisationen är en av de viktigaste hbt-organisationerna i landet och har funnits 

ända sedan 1993. Kaos GL är central för hbt-personers rättigheter i många delar av Turkiet och 

sprider främst sitt budskap genom sin egen tidning Kaos GL Magazine och hemsidan Kaos GL.org. 

Enligt organisationen själva spelar de en avgörande roll för hbt-personers mänskliga rättigheter 

och anser att det är av största vikt att hbt-organisationer stärks för att kunna arbeta vidare med 

hbt-frågorna.115  

                                                 
112 Anti-homosexuality bill har inte gått igenom som lag ännu, men anses av den Ugandiska regeringen vara en viktig 
prioriteringsfråga.   
113 RFSL 2013e s. 1 - 6 
114 Ibid. s. 1 - 6 
115 RFSL 2011 s. 6 
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Beskrivningen i projektansökan visar på ett samhälle där hbt-personer ignoreras av 

myndigheterna och att detta innebär att deras problem förblir dolda. Då deras situation inte 

uppmärksammas har hbt-personer svårt att göra sig hörda i demokratiska sammanhang och det 

blir problematiskt att under demokratiska forum, diskutera sina rättigheter. Hbt-personer i 

Turkiet utsätts för allvarlig diskriminering inom flera olika områden, till exempel inom 

arbetsmarknad, utbildning, boende och hälsa. Hbt-personers basala rättigheter och deras frihet är 

starkt begränsad vilket gör det svårt för hbt-personer att hävda sina rättigheter. Trots att det har 

skett vissa reformer i Turkiet på grund av landets ansökan om EU-medlemskap så är landet i ett 

stadie av liberal tillbakagång, menar man i projektansökan. Det nuvarande regerande partiet; the 

AK Party (Justice and Development Party) inför konservativa värderingar i samhället och friheten har 

blivit begränsad. Särskilt gör den ökade konservatismen inom områden som moralfrågor, 

etnicitet och familjestrukturer att hbt-personer och hbt-organisationer blir utsatta för än mer 

diskriminering.116 

I ansökan lyfts det fram att media i Turkiet antingen har ett homo- eller transfobiskt synsätt till 

hbt-personer eller ignorerar att de existerar. Språket som medierna använder är homofobiskt, 

transfobiskt, nationalistiskt, militäriskt och sexistiskt. När hbt-personer beskrivs, så sexualiseras 

de och framställs som ytliga. Det är således karikatyrer som allmänheten får se/läsa om. 

Anledningen till detta, som det står i ansökan, är att turkisk media är beroende, både ekonomiskt 

och ideologiskt, av staten. Till exempel så finns det en lag som förbjuder TV att visa material 

som är fördärvande för ungdomars moral och således anges detta som skäl för att censurera hbt-

relaterat material. Arbete, som verkar för hbt-personers rättigheter, som till exempel sociala eller 

politiska evenemang, rapporteras inte i den allmänna median.117 Då media har som policy att inte 

nämna ämnen som rör hbt-personers rättigheter eller upplevda kränkningar syns inte dessa i 

samhället. I ansökan uttrycks det som att turkisk media inte anser hbt-personers problem värda 

att tas upp och att de inte anser det vara en politisk sakfråga. Hbt-personer räknas inte som 

likvärdiga medborgare i Turkiet och således tas inte deras problem på allvar. Dessutom, menar 

man, har hbt-personer, akademiker och journalister dålig tillgång till relevanta källor och material 

som rör hbt-forskning. Det finns ingen gemensam arena där dessa människor kan utbyta 

information och dela kunskap med varandra.118 

En grupp som inte heller uppmärksammas av media i särskilt stor utsträckning är hbt-personer 

som lever på landsbygden. Denna grupp uppmärksammas inte heller inom den allmänna hbt-

                                                 
116 RFSL 2011 s. 8 
117 Ibid. s. 8 
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rörelsen. Anledningen till detta, menar man i ansökan, är bland annat att det i nuläget inte finns 

tillräckligt säkra plattformar på dessa mindre ställen där hbt-personer kan bygga nätverk på.119   

6.2. Mål och strategier  

Här presenteras de mål och strategier som organisationerna ämnar använda för att bekämpa de 

problemområden som hbt-personer upplever i samarbetsländerna. Här kommer även en del 

kontextbeskrivning  tas upp för att ge en tydligare bakgrund och koppling till de tilltänkta 

strategierna.   

6.2.1 Hbt i världen 

Det övergripande målet med Hbt i världen, är att hbt-personers rättigheter ska ha en legitim plats 

inom fältet för de mänskliga rättigheterna och att det ska genomsyra alla delar av den svenska 

utvecklingspolitiken.120  

Genom sina nära samarbeten med lokala organisationer i utvecklingsländer och i kombination 

med informationsinsatsen i Sverige anser sig RFSL kunna förmedla reliabel information om hur 

situationen ser ut för hbt-personer inom ramen för mänskliga rättigheter. Tanken är att den 

ökade kunskapshöjningen i Sverige ska resultera i ett ökat engagemang för att hbt-personers 

mänskliga rättigheter beaktas i de länder där Sverige bedriver utvecklingssamarbeten. Genom att 

informera om hur MR-situationen ser ut för hbt-personer i olika delar av världen vill RFSL att 

allmänheten ska vara medveten om hur svensk bistånds- och utvecklingspolitik kan arbeta med 

dessa frågor.121  

RFSL anser att även andra svenska frivillighetsorganisationer har ett ansvar och potential att 

jobba med hbt-frågor i de länder där de verkar. Organisationer måste kunna uppmärksamma det 

faktum att hbt-personer är en minoritetsgrupp som marginaliseras och att detta hämmar 

utveckling på jämlika villkor. Det krävs större medvetenhet om kopplingen mellan hur 

diskriminering av hbt-personers rättigheter leder till fattigdom. Vissa aktiviteter i projektet 

vänder sig därför till organisationer inom MR-området. De vill också se att svenska hbt-personer 

och andra privatpersoner, med intresse för dessa frågor, ska engagera sig för och ha en ökad 

medvetenhet om hur hbt-personers situation ser ut på andra platser i världen.122   

                                                 
119 RFSL 2011 s. 9 
120 RFSL 2010 s. 4f 
121 Ibid. s. 2 
122 Ibid. s. 4f 
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Ett viktigt delmål som lyfts fram är utbildning som syftar till att hjälpa organisationer och 

myndigheter med att motverka ett heteronormativt tankesätt i arbetet. RFSL vill erbjuda kunskap 

som kan användas för implementering, analys och beslut inom projektgenomförande. 

Information på engelska ska även tryckas upp och distribueras till exempelvis ambassader. Allt 

för att hbt-perspektivet ska inkluderas i det internationella utvecklingssamarbetet. RFSL har 

också som mål att informera allmänheten och sprida kunskap till alla som är intresserade, därför 

medverkar organisationen i strategiskt utvalda forum, där det finns möjlighet att synas.123  

I projektansökan ombeds organisationen förklara sin strategi för hur de ska kunna påverka till 

exempel politiker och beslutsprocesser, den offentliga debatten eller andra specifika målgruppers 

ställningstagande. RFSL skriver att de är den enda organisationen i Sverige som ständigt och 

konsekvent lyfter hbt-frågorna och menar också att de inte tar någon hänsyn till att det anses 

vara kontroversiella frågor. RFSL har genom sitt arbete dessutom väl etablerade kontakter och 

nätverk i både utvecklingsländer och inom Europa. Detta ger dem tillgång till information som 

andra kanske inte har och som RFSL vidareförmedlar till andra aktörer inom olika forum. Några 

av de forum som pekas ut är till exempel media, samt seminarier och konferenser som behandlar 

mänskliga rättigheter och utvecklingsfrågor. RFSL vill se att Sverige integrerar hbt-perspektivet i 

sin bistånds- och utrikespolitik. RFSL kan då hjälpa till med att ge kunskap och information till 

politiker och tjänstemän så att de får en bättre kunskapsbas angående hbt-frågor. Organisationen 

anser sig också ha kompetens att vara med och utveckla strategier för långsiktigt partnerskap och 

för att främja hbt-personers mänskliga rättigheter på global nivå.124    

6.2.2. Reduced violence against LGBT persons in three cities in 

Indonesia 

Projektsamarbetet mellan RFSL och Arus Pelangi har som övergripande mål att minska våldet 

och diskrimineringen mot hbt-personer samt att hbt-personer ska bli mer accepterade i det 

indonesiska samhället. I ansökan har projektet delats upp i fyra delmål, där det första målet 

innebär att fungerande hbt-nätverk ska byggas upp i de tre städerna med hjälp av de deltagande 

organisationerna. Det andra målet fokuserar på att minska våldet och diskrimineringen mot hbt-

personer på nattklubbar, barer och hotell. Det tredje målet handlar om att öka acceptansen mot 

hbt-personer, bland studenter, föräldrar och lärare och slutligen syftar det fjärde målet till att i 

Sverige och bland svenska biståndsaktörer, öka medvetenheten om hbt-personers situation i 
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Indonesien.125  

Under projektets första år är kapacitetsstärkande insatser inom Arus Pelangi huvudfrågan. Det hålls 

konkreta aktiviteter för att minska våldet och diskrimineringen mot hbt-personer under 

projektets andra år. Då stora delar av våldet sker i miljöer såsom hotell, barer och nattklubbar är 

en viktig insats att använda sig av påverkansarbete riktat mot nattklubbsägare och 

nattklubbsbesökare. Under projektets tredje och fjärde år utbildas studenter, föräldrar och lärare 

inom hbt-frågor för att öka deras medvetenhet gällande olika sexuella läggningar och 

könsidentiteter. På detta sätt hoppas man kunna öka acceptansen av hbt-personer.126 Man menar 

att myndigheter och politiska beslut kan influeras genom påverkansarbete samt genom att hbt-

organisationer blir starkare och att hbt-personers röster blir hörda. En ökad acceptans av hbt-

personer bland studenter tros också kunna leda till attitydförändringar bland ungdomar och i det 

långa loppet också till förändringar i utbildningspolicies. Genom att hbt-organisationerna och 

grupperna själva kommunicerar och bygger upp ett starkare nätverk stärks demokratin inom och 

utanför organisationerna.127 

En risk som lyfts fram i projektansökan är religionens inflytande på människorna i de tre 

städerna där projektet verkar. Man menar människor av religiösa skäl kan säga sig vara ovilliga att 

acceptera hbt-personers rättigheter och dess själva existens. Genom en förbättrad dialog med 

religiösa ledare kan dessa risker minskas menar man i projektansökan. En annan riskfaktor och 

ett faktum som det pekas på, är att regeringen i Indonesien inte tar diskrimineringen av hbt-

personer på allvar. De låter istället lokala lagar och riktlinjer fortsätta legitimera diskriminering av 

hbt-personer. I ansökan påpekar man att detta är svårt att motverka, men att det ändå kan 

förändras genom en ökad kommunikation med beslutsfattare och polismyndigheter.128   

6.2.3 PAL Project Uganda 

I samarbetsprojektet mellan RFSL och FARUG är det övergripande målet att stärka hbt-rörelsen 

i Uganda. Man har också som mål att fortsätta arbeta för hbt-personers rätt till lika rättigheter 

samt att anordna passande aktiviteter för att stärka hbt-rörelsen. Man kallar projektet för PAL 

Project Uganda.129 Genom PAL Project menar RFSL och FARUG att hbt-rörelsen i Uganda får 

ökad lärdom om hur de ska arbeta med att påverka politiker och gräsrotsorganisationer och 

deras inställning till hbt-frågor. Projektet bygger på ett aktivt deltagande av hbt-personer, hbt-
                                                 
125 RFSL 2009 s. 6 
126 RFSL 2012c s. 1 
127 Ibid. s. 9f 
128 RFSL 2009 s. 8 
129 RFSL 2013d s.1f 
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vänliga organisationer och MR-organisationer.130 I projektansökan nämns tre specifika delmål 

som tillsammans bidrar till det övergripande projektmålet. I det första delmålet uttrycks det att 

deltagarna i projektet ska stärkas kapacitetsmässigt och att deltagarna ska vara med och bidra till 

fler aktiviteter i organisationerna. Delmål två och tre innebär att deltagarna i projektet ska 

utveckla sin kunskap och att olika organisationer ska samarbeta med varandra.131 

På grund av vissa riskfaktorer som tas upp i ansökan måste särskilda säkerhetsstrategier utformas 

av FARUG. Den enskilt viktigaste riskfaktorn som det pekas på handlar om de homofobiska 

värderingarna som härskar i Uganda. Polis, statliga myndigheter och massmedia försöker ständigt 

kontrollera FARUG:s arbete och stoppa hbt-rörelsens möten och fortsatta spridning i samhället. 

FARUG har ett eget säkerhetsteam som håller sig uppdaterade om vilka faror som kan finnas för 

organisationen, bland annat använder man sig av särskilt utvalda lokaler och aldrig samma lokal 

två gånger. Det talas i ansökan även om att hålla möten i andra länder än i Uganda, för att 

undvika rapportering till regeringen. Lagförslaget Anti-homosexuality bill är också en riskfaktor som 

lyfts fram och som man menar kan störta detta projekt och hela verksamheten. Om AHB går 

igenom menar man i projektansökan att FARUG kommer bli tvungna att gå under jorden helt.132 

Eftersom situationen för hbt-personer i Uganda är så pass labil är samarbetet med internationella 

aktörer viktigt för FARUG. De internationella samarbetsparterna hjälper till att bidra med både 

långsiktiga förändringar och en ökad säkerhet i landet.133   

6.2.4. Rainbow against heterosexism 

Målgrupperna som projektet Rainbow against heterosexism ämnar påverka är i första hand 

homosexuella, bisexuella och transsexuella, men även människor som hyser homofobiska och 

transfobiska åsikter. Det finns även en andra målgrupp: den offentliga myndigheten, pressen, 

journalister, icke-statliga organisationer och det civila samhället. Organisationen ska nå sina 

målgrupper genom sin hemsida Kaosgl.org och tidningen Kaos GL Magazine. Ett nätverk för 

akademiker och icke-statliga organisationer ska byggas för att möjliggöra det fortsatta arbetet för 

anti-homofobiska evenemang. Vissa aktiviteter kommer att uppmana till ökat samarbete mellan 

hbt-personer, att de ska gå samman och finna kraft i varandra. Information om den anti-homo- 

och transfobiska rörelsen kommer också att spridas under specifika evenemang och andra 

aktiviteter kommer belysa det viktiga i att icke-statliga organisationer och akademiker engagerar 
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132 Ibid. s. 7f 
133 RFSL 2013e s. 3 



 

36 
 

sig i hbt-rörelsen och dess frågor.134 Organisationen menar att deras tidsskrift och hemsida är 

viktiga forum som syftar till att utveckla hbt-rörelsens agenda och stärka hbt-personer. Med 

tidningens hjälp vill Kaos GL även förändra den allmänna medias homofobiska språkbruk och 

upplysa allmänheten om vad homosexualitet är.135  

Organisationen ska även bidra till utveckling genom att utvärdera och rapportera om kränkningar 

av hbt-personers mänskliga rättigheter samt övervaka juridiska- och rättsliga institutioner. Data 

som samlas in ska sedan användas för att påverka olika aktuella aktörer i samhället som till 

exempel justitieministeriet, ministeriet för hälsa, familj och socialpolitik samt EU-ministern och 

andra möjligt berörda parter. Det planeras även att trycka upp material som informerar om olika 

ämnen som mänskliga rättigheter, hatbrott, arbetsrättigheter, hälsa och rättvisa.136    

6.3. Kritik mot hur hbt-frågor hanteras inom det svenska biståndet 

Utifrån tre olika typer av källor presenteras i detta avsnitt kritik och analyser relaterande till hur 

hbt-perspektivet inkluderas i svenskt utvecklingssamarbete.  

6.3.1. Kritik framförd av Sida 

År 2009 utkom en utvärdering av Sidas handlingsplan för hbt-frågor. I rapporten har man 

utvärderat hur både det interna och externa arbetet har fungerat under handlingsplanens 

verksamhetsår 2007 - 2009. 

Det nämns i utvärderingen att arbetet med  hbt-frågor har ökat från Sidas håll, men inte alls när 

det gäller insatser från svenska CSO:s.  Detta tros bero på att handlingsplanen mestadels 

fokuserat på att implementera hbt-frågorna inom Sida, men inte att sprida information och 

inspirera samarbetspartners. Vid en omorganisation på Sida år 2009 gjordes en 

enkätundersökning, där 900 anställda fick möjligheten att svara på hur välinformerade och 

kunniga de ansåg sig vara inom hbt-området. 39 personer svarade på enkäten och resultatet 

pekar på väldigt varierad kunskap om hbt-frågorna. Vid en annan undersökning där intervjuer 

utfördes gav respondenterna svaret att kunskapen om hbt-frågorna generellt är låg inom 

organisationen. I utvärderingen framkommer det också att de respondenter som deltagit anser att 

hbt-frågan inte är tillräckligt förankrad inom någon avdelning och att det är svårt att veta vem 

som innehar det yttersta ansvaret för att riktlinjer följs. I handlingsplanen talades det mycket om 
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vikten av att bjuda in externa experter och talare vid tillfällen då Sida kunde anse det vara 

nödvändigt. I utvärderingen påpekas det att detta inte har efterföljts i särskilt stor utsträckning 

och att RFSL endast varit inbjudna som experter vid ett tillfälle. Inte heller i det direkta 

utvecklingssamarbetet har expertis använts i någon större skala, bara två landteam hade vid 

tidpunkten för utvärderingen bjudit in experter.  I en summering gällande Sidas kompetens och 

kapacitet menar man att kunskapen om hbt-frågor inom organisationen är otillräcklig och att det 

krävs mer än att bara ett fåtal anställda engagerar sig.137 I en senare del av utvärderingen påpekas 

det att diskriminerande attityder mot hbt-personer förekommer inom Sida. De seminarier som 

har hållits angående hbt-frågor har endast haft ett fåtal deltagande och det har dessutom varit 

problematiskt att engagera avdelningschefer och få dem att delta. Återigen trycks det på 

problematiken med att handlingsplanen inte har tillräcklig tyngd inom organisationen och det 

faktum att den inte är antagen av generaldirektören utan av avdelningschefen för demokrati och 

social utveckling.138  

I utvärderingen föreslås förslag på vidare insatser. Först och främst menar upphovsmännen till 

rapporten att Sida bör förlänga handlingsplanen och tydliggöra dess indikatorer och mål. 

Ambassader bör arbeta för att avkriminalisera homosexualitet och inkludera hbt och SRHR i 

jämställdhetsarbetet, det är dessutom viktigt att i de länder där samarbete redan finns fördjupa 

detta. Personer med kunskap inom hbt-frågor bör delta i arbetet med att skapa nya strategier och 

policies.139 

6.3.2. Kritik framförd i projektansökningar 

I ansökan till projekten Hbt i världen nämns det att uppmärksammandet av och kunskapen om 

hbt-frågor i svenskt utvecklingssamarbete är låg, både hos mindre icke-statliga organisationer 

såväl som Sida och andra myndigheter. RFSL uttrycker det som att: ”Det saknas stora pusselbitar 

i svensk utrikespolitik som behöver fyllas i.” 140  Organisationen menar att hbt-frågans 

kontroversiella naturt i internationella sammanhang resulterar i att många aktörer undviker att 

inkludera den i sitt arbete. Detta gör RFSL relativt ensamma i Sverige att verka för hbt-personers 

rättigheter i utvecklingssamarbete.141  

RFSL skriver i ansökningen att det finns potential hos svensk utrikes- och utvecklingspolitik att 

förbättra levnadsvillkoren för hbt-personer i sina samarbetsländer. Även svenska 
                                                 
137 Sida 2010 s. 20 - 24 
138 Ibid. s. 30f 
139 Ibid. s. 40ff 
140 Ibid. s. 3 
141 Ibid. s. 3f 
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frivillighetsorganisationer har ett ansvar för uppmärksammandet av hbt-personers 

marginalisering och för att se den som ett hinder för utveckling. RFSL menar dock att det krävs 

mer kunskap om hbt-frågor och den koppling som finns mellan kränkning av hbt-personers 

rättigheter och deras fattigdomstillstånd.142  

Trots att Sverige har relativt omfattande utvecklingsinsatser och samarbetar med ett stort antal 

länder i utvecklingsfrågor, skriver RFSL att det fortfarande ofta saknas ett hbt-perspektiv i 

svenska insatser. Detta beror delvis på att det finns för lite kompetens och kunskap om hur hbt-

perspektivet skulle kunna integreras. Trots att det har skett en förändring i Sverige på hur man 

betraktar hbt-personers mänskliga rättigheter, är det fortfarande ovanligt att svenska initiativ 

görs, i till exempel FN. Detta är något som RFSL anser måste förändras och organisationen 

menar också att Sverige kan bli bättre på att föra dessa frågor i samarbete med sina bilaterala 

kontakter.143 Denna ståndpunkt tas även upp i projektansökningen från Arus Pelangi och RFSL. 

Där menar man att beaktandet av hbt-personers mänskliga rättigheter är ett förhållandevis nytt 

tankesätt i Sverige och att allmänheten generellt är dåligt informerade om hbt-personers situation 

i andra länder. Det är således viktigt att ge kunskap i dessa frågor för att de ska kunna bli en 

integrerad del i bestämmandet av internationella policies men även inom svenska myndigheter, 

som till exempel migrationsverket.144  

6.3.3. Analys av hbt-perspektiv i svenskt utvecklingssamarbete - 

Karin Lenke  

En del av kritiken som nämns ovan uppkommer även under intervjun med RFSL:s 

internationella projektledare Karin Lenke. Hon menar att RFSL har fått kämpa i många år med 

att sprida information om hur hbt-frågor är kopplat till fattigdomsbekämpning, demokrati och 

mänskliga rättigheter. hon menar att RFSL:s påverkansarbete gentemot politiker och tjänstemän 

på Sida starkt bidrog till den förstudie som gjordes på uppdrag av Sida 2005 och som beskriver 

situationen och behoven för hbt-personer.   

Under intervjun diskuteras problematiken kring att det finns de som menar att västvärldens 

arbete med hbt-frågor i utvecklingsländer är en utökad form av kolonialism, att det är en 

västerländsk version av hbt som man försöker införa. Hon säger också att denna typ av retorik är 

något som till exempel hbt-rörelsen i Uganda får slåss emot, att hbt är oafrikanskt, en import 

från väst och så vidare. Lenke påpekar att detta argument tas fram även i Sverige och att det 
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finns kritik mot att man överhuvudtaget ska arbeta med dessa frågor, vilket Lenke menar är 

upprörande och oansvarigt. 

Vidare säger Lenke att RFSL arbetar med att ta fram riktlinjer för hur hbt-frågorna ska hanteras i 

utvecklingssamarbetet på ett ansvarsfullt sätt. Hon menar att det viktigaste i arbetet med hbt-

frågor är att ha kännedom om den kontext där man arbetar, vilket kräver personliga kontakter. 

Detta, säger hon, är något som vissa ambassader är bra på och som kan spela en väldigt viktig 

roll i hbt-aktivisternas nätverk. Engagemanget varierar dock periodvis, beroende på vilka som för 

tillfället arbetar på ambassaden. Hon menar också att Sidas kompetens inom hbt-frågor också 

kan variera mycket beroende på person.  Vissa anställda kan få mycket gjort, men eftersom Sidas 

personal ofta förflyttas försvinner både kompetens och de relationer som dessa människor byggt 

upp. Enligt Lenke har det hela tiden funnits en designerad person på Sida som arbetat hbt-frågor 

och som fungerat som kontakt för RFSL. Men hon menar ändå att det hade varit en fördel om 

det funnits fler personer på organisationen med expertkompetens. Den handlingsplan från 2006 

som omnämns tidigare i texten hade inte någon stor pondus då den inte var undertecknad av 

Sidas generaldirektör. Den handlingsplan som ska komma i år 2013, kommer däremot vara 

utfärdad av Sidas generaldirektör, vilket Lenke hoppas innebär att planen får större 

genomslagskraft.  

Både Sida och ramorganisationen Forum Syd har brister i sin hbt-kompetens, säger Lenke. Detta 

leder till att vissa av de krav som finns för att bevilja bistånd försvårar för hbt-organisationer. 

Ofta krävs det att organisationen som ansöker om medel ska vara registrerad, vilket kan vara 

problematiskt för hbt-organisationer. En registrering kan innebära en risk för deras medlemmar, 

eller vara något som förvägras dem från myndigheters sida. Sidas ekonomiska åtstramningar och 

policy om att ha större volym på varje insats medför också problematik för hbt-organisationer, 

eftersom de ofta består av väldigt små nätverk. Forum Syd bistår med pengar till mindre projekt, 

men ger oftast pengar till organisationer där medlemmarna arbetar ideellt. Detta, menar Lenke, 

innebär att en professionell organisation som RFSL kan ha svårt att driva hbt-projekt med stöd 

från Forum Syd. 

Att informationsbidraget dessutom har dragits in menar Lenke får negativa konsekvenser för 

hbt-rörelsens sak eftersom det finns väldigt lite kännedom i Sverige om hbt-personer situation 

och länken till fattigdom och brist på mänskliga rättigheter. Lenke menar att det har skett en 
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positiv utveckling i Sverige gällande arbetet med hbt-frågor, men säger också att det vore 

önskvärt med mer handlingskraft och mindre tomma ord.145  

7. Diskussion 
I denna diskussionsdel kommer de tre frågeställningarna att diskuteras i förhållande till den 

tidigare forskningen, bakgrundsdelen och utifrån de olika teorierna nämnda i teoriavsnittet. 

Utifrån vad som står i de fyra projektansökningarna som har använts i denna uppsats har olika 

återkommande teman kunnat utläsas som är relevanta för att ta upp till diskussion. Det förs även 

en diskussion angående den kritik riktat mot svenskt utvecklingssamarbete och hbt-frågor som 

har tagits upp i undersökningens resultatdel.   

7.1. Diskussion om bakgrund och problemområden  

I bakgrunds- och problembeskrivningar som återfinns i projektansökningarna finns det många 

komponenter som är genomgående i texterna. Utifrån tidigare forskning och de olika teorierna 

kan detta tolkas som att det finns vissa återkommande problem relaterat till hbt-frågor och 

internationellt utvecklingssamarbete. Dessa problem verkar, i högre eller lägre grad, vara ett 

faktum för alla hbt-personer, oavsett var i världen man befinner sig. Gemensamma faktorer som 

lyfts fram i projektansökningarna är framförallt hur diskriminering av hbt-personer leder till 

fattigdom, hur hbt-personer trakasseras och utsätts för olika former av våld, hur de förvägras 

rätten att organisera sig och har en starkt begränsad yttrandefrihet. Det diskuteras också kring 

både svenska och internationella policys i hbt-frågor och kopplat till det, samhällets ointresse att 

engagera sig i hbt-personers situation.   

Vid ett flertal tillfällen står det i ansökningarna att samhället diskriminerar hbt-personer inom 

områden som till exempel hälsa, utbildning och arbete, vilket leder till försämrade 

försörjningsmöjligheter. Hbt-personer ställs också ofta utanför sociala nätverk och som det 

uttrycks av Jolly kan konsekvensen av att inte följa normen bli att man utesluts ur både familj 

och samhälle. Upphovet till detta anses vara den hegemoniska heteronormativiteten, vilket kan 

utläsas både utifrån projektansökningarna och i teoriavsnittet. Queerteorin utgår från att 

heteronormativitet består av maktstrukturer, där heterosexualitet är överordnat och alternativa 

sexuella läggningar betraktas som underlägsna. I teoriavsnittet citeras Rosenberg i sin beskrivning 

av heteronormativitet: ”Heteronormativitet är enkelt uttryckt antagandet att alla är heterosexuella 
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och att det naturliga sättet att leva är heterosexuellt.” 146  Människor med alternativa sexuella 

läggningar, än den heterosexuella, stigmatiseras och diskrimineras, medan de som följer normen 

privilegieras. Det finns en tydlig uppdelning inom heteronormativitetens ramar, antingen så är du 

inkluderad eller exkluderad. Det är fokus på skillnader, medan likheter ignoreras och de som är 

privilegierade tänker i termer av vi och dem. De som avviker från normen kommer alltid betraktas 

som annorlunda och således riskerar att förtryckas av övriga samhället. Dessa mekanismer 

återfinns i den ansökan som rör projektsamarbetet mellan RFSL och Kaos GL. Den senare 

organisationen påpekar att hbt-personer inte räknas som likvärdiga medborgare i det turkiska 

samhället. Hbt-personers problem blir ignorerade av turkiska myndigheter och eftersom deras 

situation inte uppmärksammas är det svårt att diskutera sina rättigheter i demokratiska 

sammanhang.  

Något som också är ett återkommande problem för hbt-personer är det våld och hot som de 

utsätts för och som bygger på homofobiska värderingar i övriga samhället. Till exempel beskrivs 

det i projektansökan från Arus Pelangi och RFSL att den värsta formen av homofobi kommer 

från fundamentalistiska religiösa grupper och hur införandet av Sharialagar har lett till att 

våldshandlingar och hatbrott mot hbt-personer har legitimerats. Även i ansökan från RFSL och 

FARUG står det uttryckt att hbt-personer i landet blir utsatta för en hög grad av diskriminering, 

våldsamma trakasserier och i vissa fall, även blir mördade för sin sexuella läggning. I FN-

rapporten som behandlar hur situationen ser ut för hbt-personer runt om i världen, står det 

uttalat att det våld som homosexuella och transpersoner utsätts för, i relation till andra likartat 

motiverade hatbrott, är extraordinärt brutala. Detta kan kopplas till teorier om homofobi som i 

likhet med begreppet xenofobi uttrycker en stark ogrundad rädsla för den andre. Denna rädsla kan 

resultera i allt från ett milt förakt för homosexuella och människor med ett annorlunda 

könsuttryck till en ren avsky. Homofobi, som många forskare anser vara kulturellt betingat, kan 

se olika ut i olika samhällen och arta sig genom till exempel juridiska restriktioner eller genom 

våld och trakasserier. Enligt Foucault har det funnits väldigt olika syner på homosexualitet 

genom historien och han menar att restriktioner mot samkönade handlingar infördes till stor del 

genom kristna och muslimska doktriner under medeltiden. Foucault var också övertygad om att 

sexualitet inte kunde beskrivas som en naturkraft utan att det handlar om maktstrukturer mellan 

människor. Han menar också att det genom tiderna har varit väldigt viktigt att skapa ett slags 

regelverk kring sexualiteten, en reglering för vad som är okej och vad som inte är det. Genom att 

det har funnits, och finns, ekonomiska, tekniska och politiska incitament skapas det 
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klassificeringar och specificeringar från 1800-talets början och framåt. Således skapades diskurser 

som särskilde ett stort antal sexuella läggningar och som bedömde vissa som normala och andra 

som perversa, vilket kan förklara hur våld mot homosexuella och transpersoner motiveras.   

Dessa mekanismer som beskrivs ovan kan också förklara det ointresse som finns i samhället och 

hos politiker för att engagera sig i hbt-frågor eller för att relatera till hbt-personers oro för att 

hbt-personer diskrimineras men att väldigt lite görs för att förhindra detta. Då det kommer till 

svensk utrikespolitik menar RFSL att Sverige måste hantera hbt-frågor bättre och att det finns 

stora kunskapsluckor inom detta ämne. I projektansökan från Arus Pelangi och RFSL säger man 

också att heteronormen begränsar hbt-personers rättigheter och att detta påverkar deras 

livssituation. Därför menar man att det är väldigt viktigt att projekt som ämnar arbeta med 

fattigdomsbekämpning funderar över huruvida deras insatser förstärker eller bibehåller 

heteronormativa värderingar. Detta får stöd i Jollys artikel där hon hävdar att mycket av det 

internationella biståndet bygger på heteronormativa grunder. Dessa grunder ger uttryck för 

specifika värderingar och riskerar att exkludera människor som lever utanför den normativa 

ramen.  

I relation till att hbt-personer förvägras sina rättigheter att organisera sig och att tala för sin sak 

kan olika teorier om makt tolkas in. Foucault menar att i och med att samhället har skapat en 

diskurs kring den homosexuelle, började personer som utförde homosexuella handlingar betrakta sig 

själva som homosexuella. Således bildades en minoritetsgrupp med en kollektiv identitet som 

krävde rättigheter och acceptans av det heteronormativa samhället. Queeraktivismens rörelse har 

genom tiderna fört kritik mot rådande maktstruktur och krävt en omfördelning av makt. Vilket 

kan antas, inte gillas av maktinnehavarna. Utifrån det vi vet om heteronormativitet, antas det att 

de privilegierade som följer normen, särskiljer sig själva från de som anses vara avvikande, vilket 

marginaliserar vissa grupper och ökar klyftorna i samhället.  

7.2. Diskussion om mål och strategier 

Det övergripande målet som de fyra projekten hoppas åstadkomma är att diskriminering och 

trakasserier mot hbt-personer ska upphöra samt att gruppen ska bli accepterad av det övriga 

samhället. Den mest framträdande satsningen fokuserar på informationsspridning relaterande till 

hbt-frågor och hbt-personers rättigheter. Det läggs vikt på att den heteronormativitet som råder i 

samhället måste utmanas. Det anses också vara viktigt att internationella aktörer får upp ögonen 

för hur hbt-personers situation ser ut och att hbt-personer på ett tydligare sätt inkluderas i de 

mänskliga rättigheterna.  



 

43 
 

Om man utgår från Foucaults teorier så är dagens diskurs om sexualitet en konstruktion. Detta 

bygger han på information som går att hitta om hur synen på samkönade handlingar har 

förändrats under tidens gång. Detta synsätt på sexualitet tar många queeraktivister avstamp i då 

de försöker utmana givna normer. I avsnittet om homofobi nämns det att kultur och religion är 

stora faktorer i vår syn på homosexualitet, vilket också visar sig tydligt om man tittar på 

projektansökningarnas problemområden. I ansökan som kommer från Arus Pelangi och RFSL 

omnämns just det stora inflytande som religionen har på människorna i Indonesien. På grund av 

religiösa skäl finns det en stor risk att människor vägrar acceptera hbt-personers rättigheter eller 

deras existens överhuvudtaget. Strategin för att ta itu med detta problem innebär en förbättrad 

dialog med religiösa ledare, som har stort inflytande över folket. 

Enligt Butlers queerteoretiska perspektiv är det viktigt att särskilja begreppen som rör sexualitet 

för att utmana normer och kunna öka förståelsen för olika sexuella läggningar, vilket också är 

syftet med många av de insatser som görs. I ansökningarna nämns utbildning som en insats för 

att förklara och ge förståelse för sexuella läggningar och olika könsidentiteter. Genom att lyfta 

fram hbt-frågorna och krossa fördomar och myter som ofta omger hbt-personer kan projekt av 

typen som nämnts ovan leda till att homofobin minskar. I projektsamarbetet mellan RFSL och 

Kaos GL nämns media som en viktig aktör för att påverka människors syn på homosexualitet 

och transpersoner. Turkisk media får hbt-personer att framstå som karikatyrer. Projektet vill 

därför förändra den allmänna medians homofobiska språkbruk och upplysa allmänheten om vad 

homosexualitet verkligen innebär. Det handlar om att få bort idén om hbt-personer som de andra. 

Som det står om homofobi och xenofobi så handlar dessa fenomen om en stark ogrundad rädsla 

för det som känns främmande och konstigt, vilket således mer kunskap kan ändra på.  

Många av de mål och strategier som lyfts fram i projektansökningarna nämns även i den tidigare 

forskningen. I Jonssons uppsats föreslås utbildning av Sida-personal, samarbete med lokala 

organisationer och bättre politiska strategier som några punkter för att förbättra situationen för 

hbt-personer i världen. Jonsson skriver också att heteronormativiteten bör uppmärksammas och 

ifrågasättas mer i det svenska utvecklingssamarbetet. Detta diskuterar även Jolly och menar att 

många inte är medvetna om de normer vi lever under så därför bör heteronormativitet som 

begrepp lyftas fram och diskuteras för att bättre kunna inkludera hbt-personer i samhället. I 

Samelius och Wågbergs undersökning skrivs det också att man önskar integrera hbt-frågorna i 

allt svenskt utvecklingssamarbete och att hbt-personers rättigheter bör synliggöras mer inom de 

mänskliga rättigheterna.  
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Som redan nämnts anser RFSL det vara en viktig insats att stärka hbt-organisationer och nätverk, 

vilket är ytterligare ett exempel på hur heteronormativiteten kan utmanas. Heteronormens 

exkludering av avvikande grupper innebär att skillnaderna mellan grupperna betonas, medan 

likheterna inte lyfts fram. Genom att stärka icke-heteronorma grupper och sprida kunskap om 

hbt-personer kan därigenom likheter betonas, snarare än den enda skillnaden som rör personers 

sexualitet. En ytterligare aspekt på varför stärkande av hbt-nätverk är en bra insats går att finna i 

Foucaults resonemang. Han menar att hbt-personer skapar en kollektiv identitet, genom att 

själva definiera sig som just homo-, bi-, eller transsexuella. Att hbt-nätverken stärks och därmed 

definierar sig själva som grupp gör att de kan kräva sina rättigheter och plats i samhället på ett 

annat sätt än om hbt-personer agerar som individer.  

7.3. Diskussion om den kritik som framkommer om hur hbt-frågor 

hanteras inom det svenska utvecklingssamarbetet  

Genom att förklara vissa företeelser med hjälp av teorierna är det enklare att se ett samband 

mellan djupt rotade maktstrukturer som finns i Sverige och inom organisationer.  Sådant som ses 

som annorlunda ignoreras eller uppges inte ens existera menar Butler, vilket är en förklaring till 

att hbt-frågorna inte framträder särskilt tydligt i det svenska utvecklingssamarbetet.  

Det förefaller tydligt att den kritik som framkommit mot svenskt utvecklingssamsarbetes 

hantering av hbt-frågor är lika aktuell nu som den var när tidigare forskning gjordes under åren 

2005 och 2006. Genom att jämföra tidigare forskning och resultaten i denna undersökning går 

det att också att skönja mönster i vilka bakomliggande faktorer bristen på hbt-perspektiv kan 

tänkas bero på. I Samelius och Wågbergs undersökning framkommer omfattande kritik mot hur 

Sida internt behandlar hbt-frågan och hur lite uppmärksamhet den får. Sedan undersökningen 

gjordes har Sida presenterat både policyunderlag och en handlingsplan för hur hbt-perspektivet 

ska hanteras inom svenskt utvecklingssamarbete, det drivs också fler och fler projekt med fokus 

på hbt-personers rättigheter. Trots dessa framsteg framkommer mycket av kritiken som nämndes 

år 2005 fram även nu, åtta år senare. Det finns fortfarande brist på kunskap om hbt-frågor bland 

personal på Sida och som Lenke nämner finns det bland personalen en vanlig uppfattning om att 

hbt-frågan är kontroversiell och svår att arbeta med. I kritiken som framförs i de undersökta 

projektansökningarna nämns det att Sverige bör bli bättre på att föra fram hbt-frågan 

internationellt, exempelvis inom FN, vilket även påpekades i undersökningen 2005. Även 

Jonssons undersökning lyfter fram mycket av den kritik som beskrivits ovan. Kunskapsbrist, 

homofobi och fördomar bland personal pekas ut som några orsaker till att hbt-frågan är så 
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åsidosatt. Jonsson drar slutsatserna att bristen på hbt-perspektiv i det svenska 

utvecklingssamarbetet beror på heteronormativa värderingar. Olika maktstrukturer inom Sida 

och andra organisationer tros också vara en orsak till att heteronormen ytterligare förstärks.  

Kritiken visar att det finns stora brister inom svenskt utvecklingssamarbete. Precis som Jonsson 

påpekar kan heteronormativitet och de maktstrukturer som Foucault beskriver vara förklaringar till 

dessa brister. Förekomsten av begreppet heteronormativitet är frekvent i de texter som har lästs, 

tidigare forskning liksom projektansökningar pekar på hur heteronormativa värderingar innebär 

att hbt-personer blir lidande inom det svenska utvecklingssamarbetet. Jolly lyfter i sin artikel 

också fram sambandet mellan hur heteronormativitet påverkar hanteringen av hbt-frågorna inom 

utvecklingssamarbete. Det finns, i kritiken mot det svenska utvecklingssamarbetet, många bevis 

på hur starkt befäst heteronormen är. Bland annat nämner RFSL att de är i stort sett ensamma 

om att arbeta med hbt-frågor, och att andra organisationer sällan prioriterar hbt-personer i sitt 

arbete. Många människorättsorganisationer undviker också frågorna, trots att grymma brott 

begås mot hbt-personer. De svagheter som går att finna inom Sida gällande kunskapsbrist och 

brist på engagemang i hbt-frågor är ett ytterligare exempel på hur heteronormativt samhället är, 

och hur viktigt det är att hbt-perspektivet integreras inom utvecklingsarbete.  

Enligt Focuaults teorier finns det också ytterligare förklaringar till att Sidas arbete med hbt-frågor 

inte går framåt i snabbare takt. Hierarkier skapas mellan olika typer av sexualitet och att den 

heterosexuella personen belönas framför den homosexuella. Det ges i kritiken exempel på hur 

arbetet med hbt-frågor är beroende av vilken person som arbetar med det och att frågan ännu 

inte lyfts upp på tillräckligt hög nivå inom Sida. Maktordningen kan också innebära att den som 

har mindre makt inte vill arbeta med saker som anses vara kontroversiella, eller som denne inte 

tror att de på högre positioner skulle uppskatta. Detta är något som även Jonsson påpekar i sin 

uppsats.  

De interna strukturer som leder till delvis ignorering av hbt-perspektiv inom Sida och andra 

svenska organisationer kan vara ett resultat av vad som beskrivs i Butlers queerteori. Hon menar 

att i regel vill människor se tydliga uppdelningar mellan män och kvinnor samt vad som anses 

vara manligt repsektive kvinnligt. Den heterosexuella matrisen innebär att avvikande beteende, 

som i det här fallet hbt-relationer, leder till förvirring och anses stötande i det heteronormativa 

samhället. Sedgwick stödjer detta påstående med sin egen slutsats om att till synes obestämbara 

beteenden och sexualiteter är för många skrämmande och förvirrande. Detta kan vara en 

anledning till att organisationer förbiser hbt-personers situation och rättigheter i sitt arbete, vilket 
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till exempel kan ta uttryck i den ovilja som personal inom Sida har hyst mot att deltaga på 

seminarier och informationsträffar om hbt-frågor.  
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8. Slutsats 
Att hbt-personer runtom i världen diskrimineras, trakasseras och utsätts för våld är ett faktum. 

Trots detta har arbetet med hbt-frågor i internationellt utvecklingssamarbete hitintills varit 

väldigt begränsat. Heteronormativa värderingar i samhället och i organisationer har visat sig vara 

ett hinder för att människor ska intressera sig för frågor som rör hbt-personers rättigheter. 

Heteronormativitet innebär att heterosexualiteten privilegieras och andra sexuella läggningar blir 

klassade som annorlunda och marginaliseras. Heteronormativitet i kombination med att hbt-

gruppen diskrimineras inom flera samhällsområden, leder till att hbt-personer löper stor risk att 

drabbas av fattigdom. 

I det svenska utvecklingssamarbetet har hbt-frågan börjat uppmärksammas de senaste åren. År 

2006 utkom en handlingsplan för hur Sida skulle integrera hbt-perspektivet inom alla sina 

arbetsområden och göra länken tydligare till deras arbete med fattigdomsbekämpning. Dock har 

senare utvärderingar, både utförda av Sida själva såväl som andra aktörer, visat att initiativet inte 

har varit tillräckligt och att väldigt lite har gjorts praktiskt för att några verkliga förändringar ska 

ha kunnat ske.  

RFSL är den mest framträdande organisationen för hbt-frågor i Sverige och de har ställt sig 

väldigt kritiska till det svenska biståndets passivitet då det kommer till hbt-frågor. Detta 

framkommer bland annat av deras projektansökningar där de beskriver problematiken med att 

hbt-personer inte uppmärksammas i det generella utvecklingssamarbetet. I de fyra 

projektansökningarna som har använts för denna uppsats har det också framkommit att det finns 

många gemensamma beröringspunkter för upplevda problemområden och för de strategier som 

används för att motverka dessa. I relation till detta kan det konstateras att det är många 

mekanismer som bidrar till den diskriminering som förekommer mot hbt-personer. Framförallt 

kan diskrimineringen och trakasserierna förklaras utifrån teorier om heteronormativitet och 

homofobi. Foucaults teorier om makt och sexualitet spelar också in och erbjuder en förklaring 

till varför hbt-personer anses vara så särskiljda från den heterosexuella normen. I den tidigare 

forskningen hittar vi stöd för vad som står i ansökningarna om hur internationella aktörer är 

dåliga på att inkludera hbt-frågan i sina insatser och riskerar att befästa heteronormativa 

värderingar. Det är således möjligt att, utifrån projektansökningarna, hitta vissa problemområden 

som är genomgående för frågor som rör hbt-personers brist på rättigheter och att uttrycka 

relevanta förklaringar till dem.  
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Relaterande till mål och strategier har det kunnat utläsas vissa förenande ambitioner i de fyra 

projektansökningarna. Det slutgiltiga målet för hbt-personer är att trakasserier och 

diskriminering ska upphöra. De vill bli en accepterad del av samhället. Till stor del handlar 

projektens strategier om kunskapsspridning och ett synliggörande av hbt-personers situation och 

rättigheter. Man vill påverka både officiella institutioner och beslutsfattare, såväl som samhället i 

stort. Genom att utgå från teorier som säger att sexualitet är konstruerat vill hbt-aktivister 

ifrågasätta rådande normer och utmana maktstrukturer. Strategier syftar också ofta till att få bort 

hbt-personers stämpel som den andre. Genom att sprida information och kunskap till alla nivåer 

av samhället hoppas man att likheter mellan olika grupper ska bli tydligare och att avgränsande 

skillnader ska suddas ut. 

Att det finns ett behov att jobba med hbt-frågor i utvecklingssammanhang råder det ingen 

tvekan om. Detta har också de svenska biståndsorganisationerna kommit underfund med. Hos 

Sida kan det skönjas initiativ som syftar till att på ett tydligare sätt få in hbt-perspektivet i sitt 

arbete. Det kan dock konstaterats att det trots den retoriska utveckling som skett, så finns det 

fortfarande en lång väg att gå innan det praktiska arbetet har hunnit ikapp. Heteronormativiteten 

som återfinns i samhället och som genomsyrar tänkandet på alla institutioner måste ifrågasättas, 

utmanas och slutligen också, förändras.    
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