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Abstract  
The purpose of this thesis is to do a qualitative content analysis, with queer theory as a starting 

point, of the Swedish Migration Agency’s judicial stance regarding the procedure of assessing 

reliability and credibility as well as judicial stance regarding the investigation and examination of 

the forthcoming risk of persons claiming protection due to sexual orientation, gender identity or 

gender expressions. To conduct this analysis one research question were formulated: How can one 

from a theoretical perspective analyze the Swedish Migration Agency's method of assessing 

whether a person is likely to belong to the LGBTQI group?  

The study’s theoretical theorems are cumulated from Fanny Ambjörnsson’s book ”What is queer?” 

and six categories and themes were chosen to use as tools during the content analysis of the selected 

judicial stances. These six categories and themes are; the value of the language, the desire or the 

habit of classifying people, normalization, heteronormativity, silence and visibility as well as 

stereotyping. The study showed that comprise criticism can be directed towards the Swedish 

Migration Agency's method of assessing whether a person is likely to belong to the LGBTQI group 

and towards the procedure of assessing a asylum seekers reliability and credibility.  

English title  
LGBTQI’s and the asylum process: A queer theoretical review of the Swedish Migration Agency’s 

position regarding the assessment of LGBTQI’s rights to asylum 

Nyckelord 
Mänskliga rättigheter; HBTQI; queerteori; Migrationsverket; asylutredning; trovärdighet; 

tillförlitlighet; rättsligt ställningstagande.  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1. Inledning  

1.1. Bakgrund  
I och med de senaste årens ökade oroligheter runt om i världen, med fler väpnade konflikter och 

krig , har fler och fler människor behövt lämna sina hem och begett sig på flykt i hopp om att 1

skydda sina liv. Det här har gjort att våra nyhetsflöden har fyllts med berättelser från människor 

som vittnar om omänskliga förhållanden i flyktingläger och livsfarliga färdvägar till och i Europa. 

Dock slutar inte vittnesmålen där, utan ett stort antal av de som har sökt asyl här i Sverige berättar 

om hur de lever i rädsla på flyktingboenden och andra hur de gång på gång blir misstrodda under 

Migrationsverkets utredningar. Den grupp som är särskilt utsatta är de som söker asyl i Sverige på 

grund av sin sexuella läggning, könsöverskridande identitet och/eller sitt könsuttryck .  2

Sverige får kontinuerligt kritik från både nationella organisationer och det internationella samfundet 

för de utvisningar som sker av personer som har sökt asyl på grund av sin sexuella läggning, 

könsöverskridande identitet och/eller sitt könsuttryck. Kritiken riktas både till Migrationsverkets 

prövningar och bedömningar, att de har orimliga krav och handläggare med bristande utbildning i 

HBTQI-frågor  , och till det faktum att de utvisar HBTQI-personer till länder där homosexualitet är 3 4

kriminaliserat och straffbart med fängelse, kroppsstraff och i värsta fall döden .  5

År 2016 gjorde Victoria Malmquist en omfattande undersökning där hon granskade närmare 100 

domar från de fyra svenska migrationsdomstolarna där de asylsökande åberopade sin sexuella 

läggning, könsöverskridande identitet och/eller sitt könsuttryck som skyddsskäl och efterfrågade 

uppehållstillstånd. Hon fokuserade på begreppen förföljelse och trovärdig i sin studie, och ställde 

sig frågorna: ”Hur bedöms frågan om förföljelse, särskilt i relation till kriminaliserande lagstiftning, 

hemlighållande och myndighetsskydd? Och vad är avgörande i trovärdighetsbedömningar, med 

fokus på frågor kring den sökandes känslor?”. Av alla de domar hon granskade så utdelades endast 

tio permanenta uppehållstillstånd ut på grunden flykting.   6

 Uppsala Conflict Data Program, 2017, UCDP: Exploratory1

 Ahmad & Swahn, 2016, Sveriges Radio: Hbtq-personer utsatta på flyktingboenden2

 Ahldén & Thorén, 2017, Expressen: Homosexuella skickas tillbaka – klarar inte Sveriges homotest3

 Begreppet HBTQI kommer att tydliggöras i avsnittet ”1.6 Terminologi”.4

 Ahldén & Thorén, 2017, Expressen: Benon: Migrationsverket tvingar mig till farozonen5

 Malmquist, 2016, Frukan och skam - En granskning av migrationsdomstolarnas bedömningar av HBTQI-6

asylärenden, s. 31
!  av !5 36



Malmquist bedömer, efter sin granskning, att motsägande bedömningar gällande trovärdighet, 

förföljelse och landinformation inte var ovanligt samt att domarna överlag inte motiverades 

tillräckligt. Hon kunde även se att liknande fall inte behandlades lika.  Detta leder vidare in i den 7

här uppsatsen som kommer att titta närmare på de vägledande dokumenten som Migrationsverkets 

handläggare bör utgå sina utredningar och bedömningar från.  

1.2. Syfte och problemformulering  
Syftet med den här uppsatsen kommer vara att, med utgångspunkt i queerteorin, göra en kvalitativ 

innehållsanalys av ”Migrationsverkets rättsliga ställningstagande angående metod för prövning av 

tillförlitlighet och trovärdighet” (RCI 09/2013) samt ”Migrationsverkets rättsliga ställningstagande 

angående utredning och prövning av den framåtsyftande risken för personer som åberopar 

skyddsskäl på grund av sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller könsuttryck” (SR 

38/2015). För att utföra denna kvalitativa innehållsanalys formulerades en problemformulering:  

- Hur kan en utifrån ett queerteoretiskt perspektiv analysera Migrationsverkets metod för att 

bedöma om en person gör sig sannolik att tillhöra samhällsgruppen HBTQI-personer?  

1.3. Metod och material  

1.3.1.   Kvalitativ innehållsanalys  

För skrivandet av denna uppsats tillämpades en samhällsvetenskaplig kvalitativ innehållsanalys som 

metod och skedde i enlighet med Alan Brymans beskrivning av metoden. Alan Bryman skriver i sin 

bok ”Samhällsvetenskapliga metoder” att en kvalitativ innehållsanalys är ett tillvägagångssätt och 

en forskningsstrategi för att undersöka och analysera bakomliggande teman i det material som 

granskas. Bryman lyfter fram Altheides etnografiska innehållsanalys (ECA) som är en metod som 

kan anses vara karaktäristisk vid kvalitativ innehållsanalys. Altheide menar att hans metod skiljer 

sig från den kvantitativa formen av innehållsanalys då hans etnografiska metod tillåter författaren 

att kontinuerligt revidera de teman och kategorier som framkommer under granskningarna av 

dokumenten. Vid användning av den kvantitativa formen bestämmer författaren innan granskningen 

ett antal kategorier eller teman som ska appliceras på dokumenten. Altheides metod skiljer sig även 

från den kvantitativa formen då ECA lägger vikt på den kontext som dokumenten skapades, något 

som jag kommer att gå vidare in på nedan.   8

 Malmquist, 2016, s. 327

 Bryman, 2011, Samhällsvetenskapliga metoder, s. 5058
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Altheide presenterar även ett antal steg som författaren kan gå efter för att utföra sin 

innehållsanalys, steg som jag använde mig av när jag genomförde min granskning av 

Migrationsverkets rättsliga ställningstaganden. Det första steget är att formulera en 

problemformulering, i mitt fall formulerades problemformuleringen; hur kan en utifrån ett 

queerteoretiskt perspektiv analysera Migrationsverkets metod för att bedöma om en person gör sig 

sannolik att tillhöra samhällsgruppen HBTQI-personer?  

Det andra steget är att författaren ska undersöka varför dokumenten skapades, i detta fall 

Migrationsverkets rättsliga ställningstaganden. Migrationsverket skapade dem för att ge sina 

handläggare stöd och vägledning i hur de ska utreda och bedöma när en person söker asyl i Sverige. 

De är generella rekommendationer om hur tillämpningen av lagar och förordningar inom 

Migrationsverkets tillämpningsområde bör appliceras för att försöka säkerställa en enhetlig och 

likalydande rättstillämpning. Dock är de inte rättsligt bindande så det finns fortfarande utrymme för 

handläggare att göra enskilda bedömningar och bestämma hur de vill utföra sina utredningar, 

prövningar och bedömningar.   9

Det tredje steget är att författaren ska läsa sig in på ett mindre antal dokument, i mitt fall valde jag 

två stycken; ”Migrationsverkets rättsliga ställningstagande angående metod för prövning av 

tillförlitlighet och trovärdighet” (RCI 09/2013) samt ”Migrationsverkets rättsliga ställningstagande 

angående utredning och prövning av den framåtsyftande risken för personer som åberopar 

skyddsskäl på grund av sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller könsuttryck” (SR 

38/2015). 

Det fjärde steget är att författaren ska formulera några kategorier och teman och sedan utforma ett 

schema som ska styra granskningen av dokumenten . Utifrån Fanny Ambjörnssons bok ”Vad är 10

queer?” så valde jag initialt att formulera sex stycken kategorier och teman som jag sedan ska 

använda mig av när jag granskar Migrationsverkets ställningstaganden. De sex kategorierna och 

temana är; språkets betydelse, begäret eller vanan att kategorisera människor, normalisering, 

heteronormativitet, tystnad och synlighet samt stereotypisering. Det femte och sjätte steget är att 

författaren ska pröva sitt schema på ett visst antal dokument och reviderar om det är något som 

behövs revidera . Jag valde att behålla alla sex kategorier och temana men att placera huvudfokus 11

på normalisering, heteronormativitet samt tystnad och synlighet.  

 Bryman, 2011, s. 5059

 Bryman, 2011, s. 50610

 Bryman, 2011, s. 50611
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1.3.4.   Material  

Uppsatsen primära material består av ”Migrationsverkets rättsliga ställningstagande angående 

utredning och prövning av den framåtsyftande risken för personer som åberopar skyddsskäl på 

grund av sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller könsuttryck” (SR 38/2015) samt 

”Migrationsverkets rättsliga ställningstagande angående metod för prövning av tillförlitlighet och 

trovärdighet” (RCI 09/2013). För att utvärdera dokumentens kvalitet och reliabilitet använde jag 

mig av Scotts bedömningskriterier från Alan Bryman. Scotts bedömningskriterier är följande; 

autenticitet, trovärdighet, representativitet samt meningsfullhet. Är dokumentet äkta och av ett 

otvetydigt ursprung? Är dokumentet utan förvrängningar eller felaktigheter? Är dokumentet typiskt 

för kategorin? Är dokumentet tydligt och begripligt?  Min bedömning är att Migrationsverkets 12

rättsliga ställningstaganden uppfyller dessa kriterier och därmed kan bedömas som pålitliga och av 

bra kvalitet.  

Uppsatsen teoretiska teser är hämtade från Fanny Ambjörnssons bok ”Vad är queer?” och 

uppsatsens analytiska ramverk är hämtade från Alan Brymans bok ”Samhällsvetenskapliga 

metoder”. Fanny Ambjörnsson är fil.dr. i socialantropologi och docent i genusforskning vid 

Stockholms universitet. Ambjörnssons forskningsintressen har varierat i allt från hur 

genuskonstruktioner och normalitet skapas i relation till andra maktstrukturer i samhället till queer- 

och poststrukturalistisk feministisk teori. Boken ”Vad är queer?” gav först ut 2006 men tio år senare 

valde Ambjörnsson att ge ut en andra upplaga då det hade skett stora förändringar både på 

forskningsfronten och i samhället.   

De båda rättsliga ställningstagandena hänvisar till Förenta nationernas flyktingkommissaries 

(UNHCR) ”Handbok om förfarandet och kriterierna vid fastställande av flyktingars rättsliga 

ställning” och riktlinjer rörande bedömning av påståenden om förföljelse baserad på sexuell 

läggning och/eller könsidentitet (”Guidelines on International Protection no 9”) som är ett 

vägledande dokument för hur de anser asylprövningar och bedömingar ska utföras. Det rättsliga 

ställningstagandet SR 38/2015 hänvisar även till Regeringens proposition 2005/06:6, 

Utlänningslagen samt Europaparlamentet och rådets direktiv 2011/95/EU.  

I uppsatsen inledande kapitel hänvisar uppsatsen till ett fåtal nyhetsartiklar för att belysa det som 

media har rapporterat gällande asylsökandes situation och problematik i Sverige. För att bibehålla 

materialets reliabilitet och metodens validitet använde jag mig av väletablerade och större medier, 

 Bryman, 2011, s. 48912
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dagstidningar och informationsbanker, så som Sveriges Radio, Expressen, Vårdguiden, RFSL och 

Uppsala Conflict Data Program.  

1.4. Tidigare forskning  
Det finns, utifrån vad jag har kunnat finna, en lucka i den tidigare forskningen om asyl- och 

flyktingrätt, i det att det finns ett fåtal granskningar av Migrationsverkets rättsliga 

ställningstaganden. Jag anser att det delvis kan bero på att de granskningar som redan finns har 

skrivits inom juridiska  fakulteter och med en rättsdogmatisk metod och då inte varit passande, då 

de rättsliga ställningstagandena inte är juridiskt bindande utan endast är en övergripande riktlinje av 

Migrationsverket för deras utredare, hur de bör pröva och bedöma. Målet med min uppsats är att 

den ska agera som komplement, en förstärkning, till forskningen om asyl- och flyktingrätt och fylla 

denna lucka.  

År 2012 skrev Aino Gröndahl en uppsats om ”Asylprövning vid flyktingskap på grund av sexuell 

läggning - En analys av riskprövningen och möjligheten till skydd i hemlandet”. Hon har i den 

använt sig av 70 fall från migrationsdomstolarna samt av avslagsbesluten från Migrationsverket. 

Hennes uppsats har fått en nästintill ikonisk roll inom asyl- och flyktingforskningen och den 

hänvisas frekvent till när kritik ska ges till Migrationsverkets bedömingar. Då den har några år på 

nacken kommer jag endast att använda mig av den för att få en bredare förståelse av diskursen, 

vilket kommer underlätta att genomföra min egen analys.  

’Som tidigare nämnt skrev Victoria Malmquist år 2016 en uppsats om ”Fruktan och skam - En 

granskning av migrationsdomstolarnas bedömningar av HBTQI-asylärenden”. Hon gjorde en 

liknande studie där hon granskade närmare 100 domar från de fyra migrationsdomstolarna där de 

asylsökande åberopade sin sexuella läggning, könsöverskridande identitet och/eller sitt könsuttryck 

som skyddsskäl och efterfrågade uppehållstillstånd.  

Förenta nationernas flyktingkommissarie (UNHCR) har tagit fram en ”Handbok om förfarandet och 

kriterierna vid fastställande av flyktingars rättsliga ställning” samt riktlinjer rörande bedömning av 

påståenden om förföljelse baserad på sexuell läggning och/eller könsidentitet (”Guidelines on 

International Protection no 9: Claims to Refugee Status based on Sexual Orientation and/or Gender 

Identity within the context of Article 1A (2) of the 1951 Convention and/or its 1967 Protocol 

relating to the Status of Refugees”) om hur de anser att asylprövningar och bedömingar ska utföras. 

Då varken handboken och riktlinjerna är rättsligt bindande och de endast ska agera som vägledande 

dokument och är upp till varje fördragsslutande stat att inrätta lagstiftning som de anser är lämplig 
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med hänsyn till statens konstitutionella och administrativa bestämmelser . Med detta i åtanke, samt 13

med uppsatsen storlek, har jag valt att inte analysera dessa dokument i min egen granskning. Jag 

refererar dock till dessa i de hänseenden då Migrationsverket hänvisar till dem i sina rättsliga 

ställningstaganden. 

1.5. Avgränsningar  
Migrationsverket har ett stort antal rättsliga ställningstaganden som ska ge dem vägledning i hur de 

ska agera och bedöma när en person söker asyl i Sverige. Då denna uppsats berör HBTQI-personer 

som söker asyl har jag valt de två rättsliga ställningstaganden som främst används i deras prövning 

och bedömning. Dessa två är ”Migrationsverkets rättsliga ställningstagande angående metod för 

prövning av tillförlitlighet och trovärdighet” (RCI 09/2013) samt ”Migrationsverkets rättsliga 

ställningstagande angående utredning och prövning av den framåtsyftande risken för personer som 

åberopar skyddsskäl på grund av sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller 

könsuttryck” (SR 38/2015). Det är meningen att dessa ska användas tillsammans i utredningen, 

prövningen och  bedömningen . Jag fann det problematiskt att avgränsa mig till endast ett visst 14

antal dokument att basera min granskning på då många av dessa dokument ska användas i 

kombination med varandra. Men då jag anser att det finns en knapphet i antalet granskningar av 

Migrationsverkets egna vägledande dokument valde jag att endast använda mig av dessa.  

1.6. Terminologi  
Ett par begrepp som kommer att användas frekvent i den här uppsatsen är HBTQI och HBTQI-

person. Även om de är relativt gamla begrepp anser jag att det är nödvändigt att konkretisera vad 

dem betyder då de ständigt uppdateras och omformuleras. HBTQI är ett paraplybegrepp som 

används för personer som är homosexuella, bisexuella, trans, har queera uttryck och/eller identiteter 

samt intersexuella. Homosexualitet och bisexualitet har att göra med en persons sexuella läggning. 

En homosexuell person har förmågan att bli attraherad eller kär i personer av samma kön och en 

bisexuell person har förmågan att bli attraherad eller kär i personer av både samma och motsatt 

kön.   15

 UNHCR, Handbok om förfarandet och kriterierna vid fastställande av flyktingars rättsliga ställning, punkt 13

189

 SR 38/2015, Migrationsverkets rättsliga ställningstagande angående utredning och prövning av den 14

framåtsyftande risken för personer som åberopar skyddsskäl på grund av sexuell läggning, 
könsöverskridande identitet eller könsuttryck, s. 3 

 RFSL, 2015, Begreppsordlista15
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Ordet trans i paraplybegreppet kan både hänvisa till transpersoner och personer som är 

transsexuella. Att vara transperson rör en persons könsidentitet och könsuttryck och har inget med 

personens sexuella läggning att göra. Transperson i sig är ett paraplybegrepp med många 

undergrupper och en kan vara transperson på många olika sätt. Det handlar främst om att en person 

inte alls eller delvis inte identifierar sig med det kön den tilldelats vid födseln. Det kan vara en 

person som inte följer de rådande normer för hur en person med ett viss juridiskt kön ska vara och 

själv identifierar sig som transperson. En person som är transsexuell har fått den medicinska 

diagnosen könsdysfori, vilket en förutsättning för att få tillgång till könsbekräftande vård och ett 

nytt juridiskt kön. En person kan endast få diagnosen under eget medgivande. I Sverige kan 

transsexuella genomgå könsbekräftande vård så som exempelvis, hormonbehandling, röstträning, 

underlivskirurgi och överkroppskirurgi. Att vara transsexuell har ingenting med personens sexuella 

läggning att göra.   16

Ordet queer kan ha många olika betydelser beroende på vem en frågar. Queer är allt från en politisk 

rörelse som ifrågasätter samhällets rådande normer om normalitet till ett ord för att beskriva sin 

könstillhörighet, sitt könsuttryck eller sin sexuella läggning. Medan andra väljer att använda queer 

som identitet för att inte behöva identifiera sin könstillhörighet, sitt könsuttryck eller sin sexuella 

läggning.  Ordet queer finns även i den akademiska världen och tar då form som queerteori, något 17

som jag kommer gå vidare in på i avsnittet ”3. Teoretiska utgångspunkter”.  

Det senaste tillskottet i paraplybegreppet HBTQI är intersexuell vilket betyder ”mellan könen”. 

Intersexuella personer har ett medfött tillstånd i vilket deras könskromosomer, könskörtlar eller 

könsorgan är atypisk. Att vara intersexuell har ingenting med en persons sexuella läggning att 

göra.   18

 Kallenberg, 2016, Vårdguiden 1177: Könsdysfori och utredning16

 RFSL, 201517

 RFSL, 201518
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2. Queerteoretiska utgångspunkter  

2.1. Queerteoretiska kategorier och teman enligt Fanny Ambjörnsson  
Fanny Ambjörnsson inleder i sin bok ”Vad är queer?” med att försöka bena ut begreppet queer. 

Ordet queer har olika betydelser beroende på vem en frågar och beroende på hur frågan ställs. För 

vissa  personer och vid vissa tillfällen avser ordet olika sexuella handlingar, för andra personer och 

vid andra tillfällen avser ordet en identitet.  För resterande personer kan ordet queer handla om att 19

inte behöva kategorisera sina sexuella handlingar eller definiera sin läggning. Stundom är det bästa 

sättet att analysera sexualitet att se det som ett normsystem, där juridiska regelverk eller människors 

attityder sätter ramarna för vad som är legitimt och illegitimt. Ambjörnsson menar att en 

queerteoretiker snarare vill granska hur det vi i vårt samhälle benämner som sexualitet upplevs, 

regleras och organiseras.  20

Ambjörnsson skriver även ett avsnitt i sin bok om språkets betydelse i vårt samhälle och främst 

språkets brist på inneboende kärna som gör att ords betydelser är beroende av upprepning. 

Ambjörnsson ger här ett tydlig exempel då ”för att jag ska tänka på mig själv som flicka krävs helt 

enkelt att jag om och om igen tilltalas som just flicka” . Medan vissa ord betyder olika beroende på 21

vem en frågar. Vissa ord används här men inte där eller samma ord används både här som där men 

har olika betydelser. 

Ambjörnsson väljer även att nämna Michel Foucaults, en teoretiker som betytt mycket för 

queerteorin inom den akademiska världen, idéer om människans begär och vana att kategorisera 

människor. Foucault menar att detta begär att sortera och diagnosticera människor började redan av 

läkare på 1800-talet. Läkare började då att diagnosticera medborgare som exempelvis perversa, 

hysteriska och homosexuella. Detta resulterade i att en rad nya identiteter skapades och en person 

som tidigare endast såg sig själv som en person som hade sexuellt umgänge med personer av 

samma kön nu fick en identitet som ”homosexuell”. Foucault menar att detta hade ursprung i ett 

ökat begär att vilja ha kontroll och disciplin över medborgarna i ett land. Att kategorisera och 

sortera in människor i olika fack blev då normaliserat och övergick så småningom i fack som bra 

och dåliga människor, samt normala och onormala.  22

 Ambjörnsson, 2016, Vad är queer?, s. 3319

 Ambjörnsson, 2016, s. 3420

 Ambjörnsson, 2016, s. 3421

 Ambjörnsson, 2016, s. 4122
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Vilket leder vidare in i nästa kategori, normalisering. En av queerteorins grundpelare är idén att 

normalisering är kopplad till makt. Det är sällan så att makt är en ensidig relation mellan förtryckare 

och förtryckt. Det är snarare så att makt finns överallt i samhället - i vardagliga möten, i 

mellanmänskliga relationer, i samhällets institutioner, i familjen och inom dig själv. Exempelvis när 

din husläkare, utan att fråga, utgår från du lever tillsammans med en annan person av motsatt kön 

om du säger att du har en partner. Allt detta är olika former av maktutövningar som normaliserats så 

mycket att det ofta går under vår radar.  23

Ett av de stora temana i Ambjörnssons bok är heteronormativitet vilket är en problematisering av 

begreppet heterosexualitet. Genom att använda begreppet heteronormativitet istället för 

heterosexualitet inkluderas även det normsystem som befinner sig bakom begreppet. Det innebär 

dock inte att undanskjuta heterosexualiteten, utan istället undersöka hur den skapas, upprätthålls och 

fungerar. Det gör vi genom att använda begreppet heteronormativitet. Då ser vi bland annat på de 

relationer, strukturer, handlingar, lagar och institutioner som upprätthåller heterosexualiteten som 

något naturligt, enhetligt och universellt, att ett visst sorts heterosexuellt liv anses vara det mest äkta 

och lockande sättet att leva.   24

De mest grundläggande pelarna i heteronormativiteten handlar om; själva gränsen mellan homo- 

och heterosexualitet, det vill säga att en person som klassificeras som kvinna förväntas leva med en 

person som klassificeras som man, och hierarkin dem emellan. Ambjörnsson vill då lyfta fram att 

genus är minst lika grundläggande i heteronormativiteten som sexualitet.  Den första pelaren, 25

skriver Ambjörnsson, är att heteronormativiteten är ämnad för att belysa och upprätthålla de gränser 

som finns mellan normgivande heterosexualitet och allt övrigt som faller utanför denna. Den andra 

pelaren är den hierarki som finns mellan dessa motpoler. Ambjörnsson menar att hierarkin idag tar 

sig uttryck i en konsensus att leva med någon av motsatt kön betraktas som finare, bättre och mer 

naturligt än att leva med någon av samma kön. Hon menar dock att detta har tagit sig olika uttryck i 

olika tider. För hundra år sedan var homosexualitet så förskräckligt att det var straffbart och några 

årtionden senare var den belagt med en sjukdomsstämpel. I dagens Sverige anser många att denna 

hierarki inte längre existerar men Ambjörnsson hävdar att detta endast är delvis sant. Många av de 

diskriminerande lagar är avskaffade och sedan 2009 kan två personer av samma kön gifta sig och 

 Ambjörnsson, 2016, s. 4223

 Ambjörnsson, 2016, s. 4724

 Ambjörnsson, 2016, s. 5325
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sedan 2013 behöver inte längre personer som vill genomgå könsbekräftande behandling 

tvångssteriliseras.  26

Nästa tema som Ambjörnsson skriver om i sin bok handlar om tystnad och synlighet. Ambjörnsson 

menar att tystnad oftast är det exempel i historien som använts för att belysa det förtryck som icke-

heterosexuella utsatts för. Då sexualitet både är lätt att gömma och tala tyst om kan det enkelt 

ignoreras eller bortses från. Ambjörnsson tar fenomenet ”att vara i garderoben” som exempel för att 

tydliggöra detta. Hon menar att befinna sig ”i garderoben” både är en metaforisk bevisning av 

hemlighållandet av icke-heterosexualiteten samt en högst verklig plats dit en person riskerar att 

förvisas till om hen inte lever i enlighet med den heterosexuella normen. Ambjörnsson menar i 

dagens samhälle, som många anser är mycket mer tolererande för personer som står utanför den 

heterosexuella normen och där synligheten har ökat för dessa människor, ökar också kraven på 

HBTQI-personer att i alla lägen vara öppen med sin avvikande sexualitet, genus eller identitet. 

HBTQI-personer måste ständigt insistera på sin avvikelse för att den alls ska få existera för andra 

och Ambjörnsson menar att detta ställer extremt höga krav på den enskilda individen.  27

Det sista temat från Ambjörnsson som den här uppsatsen kommer att beröra är stereotypisering. 

Ambjörnsson förklarar stereotypisering som att någon eller några tar fasta på några få, erkända, 

enkla och lättförståeliga egenskaper hos en person eller en grupp och sedan gör att dessa egenskaper 

får representera allt hos denna person eller grupp. Genom att på detta sätt simplifiera, förlöjliga, 

överdriva och låsa fast personens identitet, reduceras personen till en fixerad och förutsägbar figur - 

en stereotyp. Inte nog med detta så är vanligtvis de egenskaper och kännetecken som tillskrivs en 

HBTQI-stereotyp mestadels stämplade som negativa av majoritetssamhället.   28

 Ambjörnsson, 2016, s. 5526

 Ambjörnsson, 2016, s. 6327

 Ambjörnsson, 2016, s. 6428
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3. Resultat 

Migrationsverket har ett stort antal rättsliga ställningstaganden som ska ge sina anställda stöd och 

vägledning i hur de ska utreda och bedöma när en person söker asyl i Sverige. De rättsliga 

ställningstagandena är endast generella rekommendationer för Migrationsverkets anställda om hur 

tillämpningen av lagar och förordningar inom verkets verksamhetsområde bör appliceras. Syftet 

med dem är att skapa en enhetlig och kongruent rättstillämpning. Då ställningstagandena inte är 

rättsligt bindande utan endast agerar som riktlinjer för rättstillämpningen finns det ändå utrymme 

för handläggarna att enskilt bestämma hur de vill utföra sina utredningar, prövningar och 

bedömningar. Dock råder Migrationsverket sin personal att följa dem i rättstillämpningen.  De två 29

ställningstaganden som främst är relevanta för utredning och bedömning av HBTQI-personer 

kommer att presenteras nedan.  

3.1.   Angående utredning och prövning av den framåtsyftande risken 
för personer som åberopar skyddsskäl på grund av sexuell 
läggning, könsöverskridande identitet eller könsuttryck  
- SR 38/2015  

3.1.1.   Ställningstagandets tillämpningsområde  

Det framgår i det rättsliga ställningstagandet att det ska tillämpas i de fall där det ”står klart eller 

finns indikationer”  på att den asylsökande åberopar förföljelse på grund av sin tillskrivna eller 30

faktiska sexuella läggning, könsöverskridande identitet eller könsuttryck. Migrationsverket 

tydliggör här att med sexuell läggning så menar de personer med homo-, bi- och heterosexuell 

läggning och hänvisar då till Regeringens proposition 2005/06:6 om ”Flyktingskap och förföljelse 

på grund av kön eller sexuell läggning” , vilket är förarbetet till utlänningslagen. Migrationsverket 31

fortsätter att referera till proposition 2005/06:6 när de förtydligar vad som menas begreppen 

könsöverskridande identitet eller könsuttryck. Enligt ställningstagandet avser kön både biologiskt 

och socialt kön, där socialt kön hänvisar till sociala eller kulturella förbestämda uppfattningar och 

stereotyper om hur män och kvinnor ska bete sig. Personer med könsöverskridande identitet och 

könstillhörighet, det vill säga avviker från vad det samhället anser är normen för det det kön som 

 Lifos, 2015, Rättsligt ställningstagande angående utredning och prövning av den framåtsyftande risken för 29

personer som åberopar skyddsskäl på grund av sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller 
könsuttryck - SR 38/2015

 SR 38/2015, s. 230

 Prop. 2005/06:6, Flyktingskap och förföljelse på grund av kön eller sexuell läggning, s. 2231
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personen tillskrevs vid födseln eller identifierar sig som transperson eller är intersexuell, ”bör i 

vissa fall också omfattas av begreppet kön i flyktingbestämmelsens mening” . Migrationsverket 32

ger här exempel på människor vars förhållningssätt till könsidentiteten gör dem till offer för 

förföljelse. Ställningstagandet klargör även att könsuttryck avser det sätt som en person uttrycker 

sitt kön med till exempel kroppsspråk, frisyr, röst och kläder.  

Migrationsverket förklarar sedan att det i många kulturer är tabubelagt och förenat med 

stigmatisering att prata om sexualitet och könsidentitet vilket gör det svårt för personer som 

kommer från dessa kulturer att prata om detta. Migrationsverket menar då att det finns anledning att 

”tolka dessa begrepp extensivt vid tillämpningen”  samt att det inte ska krävas att den asylsökande 33

själv använder eller känner till dessa begrepp. Ställningstagandet tydliggör att det som utmärker de 

personer som omfattas av skyddsskälet sexuella läggning, könsöverskridande identitet eller 

könsuttryck ofta av övriga samhället inte anses passa in i den förbestämda normen om hur män och 

kvinnor förväntas bete sig och leva, exempelvis vara heterosexuell eller identifiera sig med det kön 

som personen tillskrevs vid födseln. Personer som av andra tillskrivs en sexuell läggning och/eller 

könsidentitet som går emot de förbestämda normerna i samhället ska också omfattas av detta 

skyddsskäl, även om de själva inte definierar sig med gruppen.  

3.1.2.   Gällande rätt  

Migrationsverket hänvisar i avsnittet om gällande rätt till som det tillämpliga lagrum som är 

relevanta för asylprocessen vilken är 4 kapitlet 1§ i Utlänningslagen, som lyder:  

Med flykting avses i denna lag en utlänning som 
- befinner sig utanför det land som utlänningen är medborgare i, därför att han 

eller hon känner välgrundad fruktan för förföljelse på grund av ras, nationalitet, 
religiös eller politisk uppfattning eller på grund av kön, sexuell läggning eller 
annan tillhörighet till en viss samhällsgrupp, och 

- inte kan, eller på grund av sin fruktan inte vill, begagna sig av detta lands 
skydd.  34

Migrationsverket tydliggör att detta gäller oavsett om det är hemlandets myndigheter som är 

ansvariga för att den asylsökande riskerar att utsättas för förföljelse eller om myndigheterna inte kan 

antas erbjuda skydd mot förföljelse från enskilda individer. Detta omfattar även de asylsökande som 

benämns som statslösa.  

 SR 38/2015, s. 232

 SR 38/2015, s. 333

 Utlänningslagen, 4 kap. 1§34
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Migrationsverket hänvisar även i det här avsnittet till relevant EU-rätt och då till artikel 10.1 d i 

Europaparlamentet och rådets direktiv 2011/95/EU om att vid bedömningen av skälen till förföljelse 

ska ta hänsyn till om gruppen anses utgöra en särskild samhällsgrupp. Beroende på 

omständigheterna i hemlandet kan sexuell läggning anses utgöra en gemensam egenskap som gör 

de faller inom kategorin särskild samhällsgrupp. Det krävs att den gemensamma egenskapen är 

väsentlig och grundläggande för gruppens medlemmars identitet och att de inte får tvingas av 

avsäga sig den.    35

Migrationsverket har sedan ett avsnitt om uttalanden i förarbetena till utlänningslagen  där hänsyn 36

konkretiseras genom att homosexuella personer i många länder betraktas som en särskild 

samhällsgrupp av sin omgivning och att det är just deras sexuella läggning som utgör motivet till 

förföljelsen. Migrationsverket tydliggör att detta gäller även om den asylsökande har dolt sin 

sexuella läggning eller levt på ett sätt som minimerat risken för förföljelse i sitt hemland.   37

Från uttalandena i förarbetena uppmanas Migrationsverket även hur förföljelse i den privata sfären 

ska bedömas utifrån statens oförmåga eller ovilja att ge skydd, och skriver att det kan utgöra en 

grund för flyktingskap om oförmågan eller oviljan inte beror på resursbrist eller ineffektivitet hos 

myndigheterna, utan endast om den asylsökande har vägrats skydd ”som en uppenbar följd av 

rådande politiska, sociala, religiösa eller kulturella strukturer, vilka i detta sammanhang får sägas 

innefatta det som benämns könsmaktsstruktur” .  38

Migrationsverket uppmanas även att utredningarna i asylärenden som berör HBTQI-personer måste 

genomföras med hänsyn till att berättelserna och uppgifterna som de asylsökande uppger kan vara 

mycket känsliga för de sökande personligen och förknippade med starka skuldkänslor, samt att 

många sökande kommer från länder där homo(- , bi- och trans)sexualitet är tabubelagt och kan 

medföra trakasserier från både den egna familjekretsen som från landets myndigheter. 

Handläggarna manas då att utredningarna ska ske med hänsyn till att det kan vara svårt för den 

sökande att berätta om sina upplevelser och tankar kring sin sexuella läggning eller sin 

könsidentitet, inte minst då det ska ske inför en myndighetsperson.   39

 SR 38/2015, s. 1235

 20 juli 2016 ersattes vissa delar av utlänningslagen med Lag (2016:752) om tillfälliga begränsningar av 36

möjligheten att få uppehållstillstånd. Den nya tillfälliga lagen ska gälla i tre år från och med ikraftträdande och 
berör inte HBTQI-asylsökandes rätt till att söka asyl i Sverige. 

 SR 38/2015, s. 1337

 SR 38/2015, s. 1438

 SR 38/2015, s. 1439
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Migrationsverket ska även döma utifrån tidigare praxis och tidigare vägledande domar som är 

relevanta för utredning, prövning och bedömning av HBTQI-asylärenden går att finna i Bilaga 1 .  40

Slutligen under avsnittet om gällande rätt väljer Migrationsverket att kommentera de av Förenta 

nationernas flyktingkommissarie (UNHCR) utgivna ”Handbok om förfarandet och kriterierna vid 

fastställande av flyktingars rättsliga ställning” och riktlinjer rörande bedömning av påståenden om 

förföljelse baserad på sexuell läggning och/eller könsidentitet (”Guidelines on International 

Protection no 9 ”) som viktiga rättskällor att ha tillhands vid förfarandet för att fastställa om det 41

föreligger skyddsbehov för de sökande.   42

Migrationsverket ger även en kortfattad sammanfattning av innehållet av riktlinjerna och anger att 

sexuell läggning och könsidentitet är en inneboende egenskap hos en människa som antingen är 

medfödd eller oföränderlig och betonar att en person inte kan krävas avstå från eller dölja detta. 

Riktlinjerna tydliggör även att lagstiftning som kriminaliserar homosexualitet och normavvikande 

könsidentitet är diskriminerande och strider mot de mänskliga rättigheterna. Detta gäller även om 

dessa lagar aldrig, sällan eller oregelbundet tillämpas. Det kan ändå leda till en oacceptabel situation 

för HBTQI-personer och som då når upp till nivån för förföljelse. Riktlinjerna anser även att 

personer som riskerar förföljelse eller bestraffning såsom fängelsestraff, dödsstraff eller allvarlig 

kroppslig bestraffning är begreppet förföljelse särskilt tydligt. De understryker att det inte är ett 

giltigt skäl att avslå en asylansökan endast på grund av av att en person kan undvika förföljelse 

genom att dölja eller vara diskret med sin sexualitet eller könsidentitet, eller tidigare har agerat så i 

hemlandet.   43

Migrationsverket ger även en sammanfattning av hur riktlinjerna vill att tonen under utredningarna 

och bedömningarna ska vara. Riktlinjerna vill att bedömningen av de sökandes trovärdighet ”måste 

göras på ett individuellt och hänsynsfullt sätt” och ska fokusera kring de sökandes personliga 

känslor, upplevelser och uppfattning av stigma, skam och avvikelse, snarare än de sökandes 

sexuella aktiviteter. Sedan ger riktlinjerna några förslag på hur frågor kan ställas till de sökande och 

menar att både allmänna och specifika frågor som ställs ”på ett icke-fördömande sätt” gör det 

möjligt för de sökande att förklara sina uppgifter och berättelser. De ger även förslag på frågor ska 

 SR 38/2015, s. 15-2040

 ”Guidelines on International Protection no 9: Claims to Refugee Status based on Sexual Orientation and/or 41

Gender Identity within the context of Article 1A (2) of the 1951 Convention and/or its 1967 Protocol relating to 
the Status of Refugees”

 SR 38/2015, s. 2142

 SR 38/2015, s. 2143
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kan anses vara lämpliga att ställa, så som frågor till den sökande har ”kunskaper om homosexuella 

kontakter, grupper och aktiviteter i hemlandet, som t.ex. mötesplatser för homosexuella” och om 

den sökande har ingått i ett äktenskap eller har barn. I så fall ska den sökande kunna ge ”en 

sammanhängande och rimlig förklaring” till orsakerna till giftermålet och/eller sin barn, om detta 

uppfylls bör denna del av berättelsen godtas.   44

3.1.3.   Rekommenderad metod för den rättsliga bedömningen  

I detta avsnitt förklarar Migrationsverket att metoden för prövning av asylskäl står skrivet i 

Migrationsöverdomstolens vägledande dom MIG 2007:12 och att ytterligare vägledning för 

prövning finns i RCI 09/2013 angående metod för prövning av tillförlitlighet och trovärdighet, ett 

annat rättsligt ställningstagande som kommer att bearbetas i uppsatsens nästa kapitel. 

Migrationsverket presenterar nedan vad de anser är en lämplig metod för utredning och prövning av 

den framåtsyftande risken för asylsökanden som åberopar detta skyddsbehov.   45

Det första steget i den rättsliga bedömningen är att den asylsökande ska göra sin tillhörighet till en 

grupp som riskerar förföljelse på grund av sin faktiska eller tillskrivna sexuella läggning, 

könsöverskridande identitet eller könsuttryck sannolik. Migrationsverket understryker att de inte 

ska fastställa de sökandes sexuella läggning och/eller könsidentitet, att det vore omöjligt, utan att 

den sökande endast ska göra sin tillhörighet sannolik.  Inledningsvis skriver Migrationsverket att 46

det kan ”ofta framgå ganska tydligt”  i svensk lagstiftning och i dess förarbeten att en person med 47

den sexuella läggningen homo- och bisexualitet tillhör en särskild samhällsgrupp. Detta gäller även 

de personer som har en könsöverskridande identitet eller könsuttryck.  

Migrationsverket förtydligar, återigen, att de begrepp som är etablerade i Sverige och i andra 

västerländska länder, så som HBTQI, möjligtvis inte används eller har en motsvarighet i andra 

länder, exempelvis den sökandes hemland. Då asylberättelsen utgör grunden för det 

Migrationsverket har att bedöma efter i asylärenden som rör sexuell läggning och/eller 

könsöverskridande identitet eller könsuttryck är det mycket viktigt att ha detta i åtanke. Synen på 

sexuell läggning och könsidentitet varierar på vart i världen en befinner sig och det kan vara svårt 

för många att uttrycka sig i frågor som rör detta, särskilt inför en myndighetsperson.   48

 SR 38/2015, s. 2144

 SR 38/2015, s. 345

 SR 38/2015, s. 346

 SR 38/2015, s. 447

 SR 38/2015, s. 448

!  av !19 36



Migrationsverket går sedan in på något de kallar för ”relevanta teman vid utredningen”, vilka de har 

hämtat från UNHCR:s riktlinjer rörande bedömningen av påståenden om förföljelse baserad på 

sexuell läggning eller könsidentitet , och vilka de anser ska agera som utgångspunkt i 49

asylutredningen. Migrationsverket understryker även att en asylsökandes känslor och upplevelser är 

ytterst personliga och att det ska återspeglas i bedömningen av svaren på frågorna. För att bedöma 

en sökandes asylberättelse bör handläggarna då lyssna på hur personen beskriver sig själv, vilket är 

det första temat, men samtidigt ha i åtanke att detta kan påverkas av personens kulturella och 

sociala bakgrund så väl som ålder, etnicitet och kön samt hur känslor av skam kan spela in.  50

Exempelvis kan patriarkala strukturer i ett samhälle påverka en homosexuell man mer än hur det 

kan påverka en homosexuell kvinna, då förväntningarna och normerna för hur män och kvinnor 

antas leva är olika.  51

Nästa tema som Migrationsverket anser är lämpligt att ställa frågor om är den asylsökandens 

barndom och om hen kan ”beskriva en känsla av att vara annorlunda än andra redan tidigt i livet” . 52

De vill då veta om den sökande har upplevt en känsla av skam, isolering, utanförskap eller 

stigmatisering under uppväxten som följd av att personer i hens omgivningar förstår att hen inte 

följer normen för hur kvinnor eller män förväntas bete sig, se ut eller vara och att omgivningen inte 

accepterar detta. Omgivningen kan vara de okända personer som bor i samma samhälle som den 

sökande kommer ifrån men även den egna familjen och nära vänner. Migrationsverket uppmanar 

också att ställa frågor om när den sökande själv upptäckt eller förstått sin tillhörighet till gruppen 

HBTQI.  53

Det tredje temat är familjeliv och relationer. De uttrycker att utredningen inte ska beröra sexuella 

handlingar. Den sökande ska alltså inte behöva förklara sina tidigare sexuella erfarenheter eller 

vanor. Frågorna ska istället röra den sökandes tankar kring framtida relationer, exempelvis familj 

och vänner. Att en sökande är eller har varit gift med någon av motsatt kön, och/eller har barn med 

denna, ska inte spela roll i bedömningen om den sökande tillhör gruppen homosexuella. Inte heller 

om den sökande aldrig har haft en kärleks- eller sexuell relation med någon av samma kön ska ha 

betydelse. Dock uppmuntrar Migrationsverket sina handläggare att ställa frågor kring varför en 
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sökande har valt att inleda en relation med någon av motsatt kön och/eller fått barn med denna trots 

att hen åberopar grupptillhörigheten homo- eller bisexuell.  54

Ett annat tema är om den sökande har någon kunskap om organisationer och mötesplatser för 

HBTQI-personer i hemlandet. Dock understryker Migrationsverket att alla asylsökande ska 

bedömas utifrån sitt individuella sammanhang och alla kan inte förväntas ha kunskap om detta. 

Stundom spelar den asylsökandes kön in om denne kan förväntas ha kunskap om detta, då kvinnor i 

vissa länder kan vara förvisade till den privata sfären och då inte ha möjlighet att få eller söka 

information om organisationer eller mötesplatser. Medan män som förväntas arbeta och har 

möjlighet att röra sig fritt utanför hemmet kan, eller i alla fall har möjlighet att, söka sig till 

organisationer eller mötesplatser som stödjer eller kan hjälpa den asylsökande med sin sexuella 

läggning och/eller könsöverskridande identitet eller könsuttryck.  55

Ytterligare ett tema är religion då Migrationsverket anser att det är viktigt att utreda om den 

asylsökandes identitet är kopplad till en religiös åskådning. Då de anser att religion i vissa fall kan 

göra att HBTQI-personer har en ”komplex och kanske ambivalent hållning till sin egen identitet” . 56

Det slutgiltiga temat som Migrationsverket ger exempel på gäller de asylsökanden som åberopar 

transsexualitet som skyddsgrund och rör eventuella steg som har tagits för att korrigera  

könstillhörigheten, så som könsbekräftande medicinering eller kirurgiska ingrepp. Dock påpekar 

Migrationsverket att ha påbörjat eventuella steg för korrigera könstillhörigheten inte ska vara ett 

krav för att en person ska tillhöra gruppen och understryker att alla inte heller har en önskan att göra 

detta.  57

Därefter skriver Migrationsverket återigen att dessa teman endast kan fungera som utgångspunkt i 

en asylutredning och instruerar sedan sina handläggare att det inte finns ett facit på dessa frågor 

utan att göra en individuell bedömning i det enskilda ärendet med hänsyn till de svar som den 

sökande ger på frågorna kring dessa teman och att ”en persons tankar och känslor kring dessa teman 

är högst personliga och individuella” . Migrationsverket skriver sedan att det är viktigt vid 58

bedömningen om den asylsökanden har gjort sin tillhörighet till gruppen sannolik att urskilja de 

uppgifter i asylberättelsen som rör tillhörigheten till gruppen från uppgifter som ej är relevanta. För 
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att bedöma den sökandes tillhörighet till gruppen HBTQI-personer är det endast relevant att bedöma 

de uppgifter som rör just detta. De uppgifter som kan anses vara icke relevanta kan exempelvis vara 

hur den asylsökande tog sig till Sverige. Detta är särskilt viktigt i de fall där det kommer fram att 

det finns tillförlitlighetsbrister i asylberättelsen. Men om dessa brister inte finns i de delar som rör 

grupptillhörigheten kan den sökande ändå ha gjort sin tillhörighet till gruppen sannolik. Det vill 

säga, kan en person ha gjort sin tillhörighet till gruppen HBTQI-personer sannolik trots att det finns 

tillförlitlighetsbrister i asylberättelsen som rör personens flyktväg till Sverige.  

3.1.4.   Situationen för gruppen i hemlandet  

Om Migrationsverket bedömer att den asylsökande har gjort sin sexuella läggning och/eller 

könsöverskridande identitet eller könsuttryck sannolik är nästa steg att undersöka hur situationen är 

för gruppen i hemlandet. För att undersöka detta använder sig Migrationsverket av relevant och 

aktuell landinformation. Med hjälp av landinformation kan Migrationsverket ta reda på om gruppen 

utsätts för övergrepp som kan klassificeras som skyddsgrundande förföljelse samt om gruppen får 

ett effektivt myndighetsskydd. Migrationsverket uttrycker dock att det är svårt att få väsentlig och 

specifik landinformation om många länder då information och rapporter om övergrepp ofta inte 

rapporteras. De menar att det stigma som är förknippat med den här gruppen i hemlandet gör att 

många övergrepp inte rapporteras samt att informationen för vissa grupper, så som lesbiska, 

bisexuella, transpersoner och intersexuella, är ofta begränsad. De skriver även att det faktum att 

mannen ses som norm har gjort att kvinnors situation ofta är mindre utredd och synliggjord.  Sedan 59

skriver dem om problematiken med att avgöra vad som är relevant landinformation och ej. 

Landinformation kan vara relevant för en viss grupp men inte för en annan, exempelvis att 

information om övergrepp och våld mot homosexuella män inte alltid är relevant för homosexuella 

kvinnor. Migrationsverket uttrycker dock att bristen på landinformation får inte automatiskt 

resultera i bedömningen att det inte förekommer förföljelse för gruppen i hemlandet.   60

Migrationsverket ska även ha domar och uttalanden från EU-domstolen i åtanke i sina bedömningar 

och detta rättsliga ställningstagande nämner ett uttalande från EU-domstolen gällande 

kriminaliserande lagstiftning. Uttalandet lyder att endast lagstiftning som straffbelägger 

homosexuella handlingar inte är tillräcklig grund för att bedöma att den asylsökande riskerar 

förföljelse. Istället kan fängelsestraff som åläggs i samband med en lagstiftning som straffbelägger 
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homosexuella handlingar anses utgöra förföljelse, men endast om den lagstiftningen och 

straffläggningen faktiskt tillämpas.   61

Migrationsverket ska även göra en skattning om de anser att den asylsökande kan nyttja ett effektivt 

myndighetsskydd i hemlandet. För att göra denna skattning använder Migrationsverket återigen 

aktuell och väsentlig landinformation. Detta gäller oavsett om förföljelsen och hotbilden kommer 

från privatpersoner, icke-statliga organisationer eller staten. För att bedöma om den asylsökande kan 

nyttja ett myndighetsskydd tittar Migrationsverket ännu en gång på kriminaliserande lagstiftning. I 

detta avseende är det inte lika viktigt att straffläggningen faktiskt tillämpas i praktiken, är 

homosexuella handlingar förbjudna är det normalt en indikation på att ett effektivt 

myndighetsskydd inte är tillgängligt för HBTQI-personer.  Migrationsverket nämner att även om 

homosexuella handlingar eller relationer inte är kriminaliserande kan lagar med generell 

tillämpning, exempelvis lagar gällande allmän moral eller andra ordningslagar, användas selektivt 

och riktat mot HBTQI-personer på ett diskriminerande sätt. Migrationsverket understryker dock att 

en individuell bedömning måste göras i enskilda fallet.   62

Migrationsverket nämner även att vid bedömning av myndighetsskydd ska handläggare dessutom 

ha i åtanke att flera diskrimineringsgrunder och förtryck kan försiggå samtidigt. Exempelvis är det 

generellt svårare för kvinnor att nyttja ett myndighetsskydd och riskerna att söka upp myndigheter 

kan variera för olika grupper i vissa länder. Migrationsverket avslutar med att klargöra att 

avsaknaden av kriminaliserande eller diskriminerande lagstiftning mot HBTQI-personer är inte 

tillräckligt för att hävda att myndighetsskydd finns. Handläggare måste dessutom göra en 

bedömning om det finns en vilja och förmåga hos de statliga myndigheterna i hemlandet att erbjuda 

ett skydd samt en vilja och förmåga att beivra brott mot gruppen.  63

3.1.5.   Resterande punkter i ställningstagandet  

Om Migrationsverket bedömer att det inte finns en generell risk för personer att utsättas för 

förföljelse på grund av sin sexuella läggning och/eller könsöverskridande identitet eller könsuttryck 

i hemlandet måste givetvis en individuell bedömning göras av den asylsökandes framtida risk att 

utsättas för någon form av förföljelse. För att göra denna bedömning råder Migrationsverket sina 

handläggare att utföra den i enlighet med följande punkter; eventuell tidigare förföljelse, 
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framåtsyftande bedömning och möjlighet till myndighetsskydd och internflykt. Har den 

asylsökande gjort tidigare förföljelse eller utsatts för annan skyddsgrundande behandling som skett i 

hemlandet sannolik? Detta får inte grundas i spekulationer eller antaganden om hur en person 

kunnat antas utsättas för eller bli behandlad. Om den asylsökandes hotbild eller förföljelse kommer 

från privatpersoner eller icke-statliga organisationer, har den asylsökande försökt att få skydd av 

myndigheter i hemlandet? Om myndighetsskydd saknas, av exempelvis anledningar som nämnts 

ovan, kan det dock inte krävas att den asylsökande har sökt detta skydd.   64

För att utreda den framåtsyftande risken för förföljelse ska en individuell bedömning göras av den 

asylsökandes personliga risk. Känner den asylsökande en välgrundad fruktan att utsättas för 

förföljelse vid ett återvändande? Om den sökande redan har utsatts för förföljelse eller annan skada 

i hemlandet är det en indikation att dennes fruktan är välgrundad. Migrationsverket nämner dock att 

detta gäller såvida det inte finns goda skäl att anta att denna förföljelse eller behandling inte 

kommer att upprepas. Exempelvis kan goda skäl vara att det skett en väsentlig förbättring för den 

särskilda gruppen i praktiken, förändringar i lagstiftning är vanligtvis inte tillräcklig förbättring.  65

Migrationsverket lyfter även fram uttalanden från regeringen (från förarbetena till utlänningslagen), 

EU-domstolen och UNHCR som gemensamt har en kollektiv åsikt om att asylsökande som söker 

skydd på grund av sin sexuella läggning och/eller könsöverskridande identitet eller könsuttryck inte 

ska behöva leva på ett sätt som minimerar risken för förföljelse, exempelvis genom att leva diskret 

eller att hemlighålla detta. En person ska inte tvingas att avsvära sig sin sexuella läggning och/eller 

könsöverskridande identitet eller könsuttryck. Att leva dolt är inte ett långsiktigt alternativ.  66

Om Migrationsverket bedömer att den asylsökande har gjort sin faktiska eller tillskrivna sexuella 

läggning och/eller könsöverskridande identitet eller könsuttryck sannolik samt bedöms vara i behov 

av skydd på grund av en välgrundad fruktan för förföljelse måste de avsluta utredningen med att 

undersöka om det finns ett myndighetsskydd vid återvändande till hemvisten eller om ett 

internflyktsalternativ inom hemlandet är möjligt.  67

Slutligen, ger Migrationsverket råd om hur handläggare ska bedöma vid anspråk som åberopas i ett 

sent skede av processen eller på verkställighetsstadiet och vad som klassificeras som giltig ursäkt. 

Exempel på giltig ursäkt kan vara att den asylsökande kommer från ett land där homo- eller 
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bisexuell läggning är mycket tabubelagt eller är straffbart med fängelse, i värsta fall kropps- eller 

dödsstraff. Vad som anses vara en ”giltig ursäkt” ska dock bedömas utifrån omständigheterna i varje 

enskilt ärende. Migrationsverket avslutar med att upplysa om att även barn kan riskera förföljelse på 

grund av sin faktiska eller tillskrivna sexuella läggning och/eller könsöverskridande identitet eller 

könsuttryck. De anser att detta rättsliga ställningstagande även kan agera vägledning och ge ett stöd 

i ärenden som gäller barn, men att utredningen och bedömningen måste anpassas efter barnets ålder 

och mognad samt hur ett barns särskilda situation är i hemlandet.  68

3.2.   Angående metod för prövning av tillförlitlighet och trovärdighet 
- RCI 09/2013  

3.2.1.   Ställningstagandets utgångspunkter  

Migrationsverket börjar detta rättsliga ställningstagande med att belysa de utgångspunkter som bör 

ligga till grund för bedömningarna av tillförlitligheten och trovärdigheten i ett asylärende samt hur 

metoden för denna prövning bör gå till. Dessa utgångspunkter är; den utredande myndigheten (i 

detta fall Migrationsverket) är skyldig att bedöma tillförlitligheten och trovärdigheten i ett 

asylärende, den asylsökande har åberopsbördan och den primära bevisbördan för sina åberopade 

asylskäl, utredningsansvaret är delat mellan både den asylsökande och Migrationsverket samt att 

bevisningen i ett asylärende främst består av den sökandes asylberättelse men kan stödjas av 

exempelvis handlingar, vittnesmål och landinformation.  69

3.2.2.   Ställningstagandets bakgrund  

Migrationsverket börjar med att ge belägg varför det var nödvändigt att utforma det här rättsliga 

ställningstagandet då asylprocessen avviker från andra förvaltningsrättsliga ärenden i många 

avseenden. I asylprocessen saknas det ofta konkret bevisning, det är ofta svårt att styrka uppgifter 

om förföljelse, det krävs att det görs en framåtsyftande bedömning, den inkluderar fakta från många 

olika kunskapsområden så som sociala, kulturella och religiösa seder och företeelser, intyg från 

läkare och psykologer samt landinformation och, i synnerhet, felaktiga beslut får förödande 

konsekvenser. Som Migrationsverket själv skriver ”förekommer det då och då” att olika instanser , 

både nationella och internationella, gör en annan bedömning av tillförlitligheten och trovärdigheten 
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i ett ärende än vad Migrationsverket eller migrationsdomstolarna gjort i samma ärende. För att 

undvika detta och för att stärka rättssäkerheten finns det välgrundade skäl att utforma en metod för 

att göra bedömningarna av tillförlitlighet och trovärdighet.  70

Migrationsverket klargör att detta ställningstagande uteslutande ska användas som vägledning för 

bedömningen av en asylsökandes trovärdighet och tillförlitlighet i ett asylärende. Ställningstagandet 

berör därmed inte frågor gällande beviskrav, möjligheterna att erhålla tvivelmålets fördel, 

sannolikhetsbedömning eller en framåtsyftande bedömning.  71

3.2.3.   Gällande rätt  

Näst presenterar Migrationsverket principen om fri bevisprövning, som består av två delar; fri 

bevisföring och fri bevisvärdering. Det betyder att det inte finns några restriktioner om vad som får 

användas som bevisning för att få fram sanningen och att beslutsfattarna fritt får avgöra värdet i den 

bevisning som presenteras i ett asylärende.  72

Migrationsverket går vidare med att själva medge att begreppen trovärdighet och tillförlitlighet 

ibland används på ett otydligt sätt i deras beslut. Migrationsverket tydliggör att de ska göra en 

objektiv bedömning för att fastställa om den asylsökandes uppgifter är tillförlitliga genom att göra 

en värdering av asylberättelsen och den bevisning som läggs fram samt bedöma om den sökande 

lämnar uppgifterna på ett trovärdigt sätt. Migrationsverket menar i ställningstagandet att 

trovärdighet inte handlar om hur uppgifterna presenteras, exempelvis den asylsökandes gester eller 

blick, ”om dessa inte objektivt kan bedömas”. Däremot kan den asylsökande bedömas utifrån om 

hen har svårt att svara på frågor som ställs vid upprepande tillfällen samt om den sökande inte kan 

förklara varför. Migrationsverket adderar dock att handläggarna kan undersöka hur den asylsökande 

agerar i övrigt, så som att se närmare på hur lång tid det tog innan den sökande ansökte om skydd. 

Var det precis vid ankomst till Sverige eller var det först efter att hen påträffats av polis? Kan den 

asylsökande ge en rimlig förklaring till varför hen valde att vänta med att ansöka om skydd? Sedan 

kan handläggarna även se närmare på om den asylsökande har ansökt om skydd ett flertal gånger 

innan och det visar då att de tidigare åberopade asylskälen inte är korrekta, det vill säga om den 

sökande inte kan förklara detta. Migrationsverket tydliggör att tillförlitlighets-bedömningen är 
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överordnad trovärdighetsbedömningen och därför bör det begrepp som användas vid bedömningen 

vara att den asylsökandes uppgifter är tillförlitliga.  73

Migrationsverket hänvisar till UNHCR:s ”Handbok om förfarandet och kriterierna vid fastställandet 

av flyktingars rättsliga ställning” vid tillfällen då den asylsökandes berättelse verkar vara trovärdig 

och det inte finns goda skäl att anta det motsatta ska den sökande i dessa fall erhålla tvivelmålets 

fördel. Migrationsverket hänvisar även till handboken gällande att beviskravet inte bör tillämpas 

alltför strikt med åberopande av svårigheterna att lägga fram bevisning i den situation som den 

sökande befinner sig i. Migrationsverket tydliggör att det inte betyder att handläggare ska anta 

ostyrkta påståenden som sanningsenliga. Migrationsverket skriver även att en person som ansöker 

om skydd kan ha svårt att tala fritt och öppet samt ge en fullständig och tydlig redogörelse för sitt 

fall då personen i fråga känt fruktan för myndigheterna i hemlandet och kan fortfarande känna en 

ängslan gentemot andra myndigheter, dock skriver inte Migrationsverket hur handboken anser att de 

ska bedöma i dessa fall. Slutligen anser handboken att en intervju är tillräcklig för att få en 

förståelse om den asylsökandes fall men att ytterligare intervjuer eller samtal för att bena ut 

eventuella motsägelser och felaktiga påståenden. Samt, osanningsenliga påståenden är inte skäl nog 

att neka en asylsökande flyktingstatus. Handboken menar att det är utredarens ansvar att bedöma 

dessa påståenden i ljuset av alla omständigheter i ärendet.  74

Migrationsverket och dess handläggare kan även få vägledning i tillförlitlighets- och 

trovärdighetsbedömningarna av den omfattande nationella och internationella praxis som finns. De 

tidigare vägledande domar och beslut som är relevanta går att finna i Bilaga 2.  75

3.2.4.   Rekommenderad metod för tillförlitlighets- och trovärdighetsbedömning  

Migrationsverket inleder innan presentationen av sin metod med att återigen redovisa de tre 

utgångspunkter som de anser är nödvändiga att känna till innan deras handläggare gör en 

tillförlitlighets- och trovärdighetsbedömning, dessa är: i vilka fall kan handläggare göra undantag 

från kravet att genomföra denna bedömning, vem det är som har åberopsbördan, den primära 

bevisbördan samt utredningsansvaret och vad som är den huvudsakliga bevisningen och vad är 

kompletterande bevisning. Den första punkten gäller i vilka fall handläggare kan göra undantag från 

kravet om att tillförlitlighets- och trovärdighetsbedömning bör göras i alla ärenden. Det finns två 
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situationer då undantag kan göras, den första är om den asylsökande kommer från ett land eller 

område där det redan finns bestämmelser om att alla människor från detta land eller område måste 

ges rätt att stanna som skyddsbehövande. Den andra är om den asylsökande åberopar skäl som inte 

är skyddsgrundande för flyktingskap eller skyddsbehövande, exempelvis ekonomiska eller sociala 

skäl. Den andra punkten gäller vem det är som har åberopsbördan, bevisbördan samt 

utredningsansvaret. Det är den asylsökande som har åberopsbördan och den primära bevisbördan 

för sina åberopade asylskäl medan utredningsansvaret är delat mellan både den asylsökande och 

Migrationsverket.  Den tredje och sista punkten gäller vad som är den huvudsakliga bevisningen 76

och vad är kompletterande bevisning. Den huvudsakliga bevisningen består av den asylsökandes 

personliga berättelse om vad som hände i hemlandet innan hen flydde och kan kompletteras med 

inlämnade handlingar, vittnesmål, landinformation eller annan bevisning.  77

Migrationsverkets metod för att göra en tillförlitlighets- och trovärdighetsbedömning består av nio 

punkter. Den första punkten är att identifiera relevanta bevisteman i det enskilda ärendet då det inte 

är ”lämpligt” att bedöma den asylsökandes allmänna trovärdighet innan all bevisnings tillförlitlighet 

har värderats separat, då tillförlitlighetsbedömningen är överordnad trovärdighetsbedömningen . 78

Migrationsverket hänvisar till Målet RC mot Sverige för att ge exempel på relevanta bevisteman. I 

det fallet var det relevanta teman att den asylsökande; härstammade från Iran, hade deltagit i 

demonstrationer, inte hade varit medlem i något regimkritiskt parti, hade varit frihetsberövad, hade 

utsatts för tortyr, hade rymt från fängelset, hade levt gömd hos släktingar i två månader samt hade 

flytt från landet illegalt.  79

Den andra punkten berör bevisvärdering och Migrationsverket manar sina handläggare att alltid 

bedöma rationellt och med en objektiv grund och aldrig utifrån subjektivism, intuition eller 

godtycke. De råder också sina handläggare att alltid ha god och pålitlig landinformation att grunda 

sin bedömning på och aldrig förutsätta att andra myndigheter eller aktörer skulle agera på samma 

sätt som de skulle i en rättsstat i alla situationer. Migrationsverket vill även att sina handläggare ska 

ta hänsyn till personliga omständigheter som finns i alla enskilda fall, de kan exempelvis vara; kön, 

ålder, utbildning, psykiska handikapp, kulturell stigma eller har den asylsökande blivit utsatt för 

krig, våld och allvarliga hot.  80
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Likaså den tredje och fjärde punkten berör bevisvärdering då Migrationsverket i den tredje punkten 

ålägger sina handläggare att all bevisning ska ta hänsyn till, även de som har ett lågt bevisvärde. 

Även om bevisning som anses ha ett lågt bevisvärde inte kan styrka den sökandes asylberättelse, 

kan denna bevisning ge indikationer och till viss del stödja den muntliga berättelsen. I den fjärde 

punkten uppmanar Migrationsverket sin handläggare att analysera bevisningen runt varje relevant 

bevistema med hjälp av nedanstående frågor:  

• ”Är berättelsen sammanhängande eller splittrad?  

• Har den sökande lämnat en konkret och detaljerad berättelse eller är den vag 
och detaljfattig?  

• Innehåller berättelsen motstridiga uppgifter eller har den i huvudsak varit 
oförändrad under utredningens gång eller mellan utredningstillfällena?  

• Stöds berättelsen av allmänt kända fakta och aktuell landinformation eller 
strider delar av berättelsen mot sådan information?”  81

Migrationsverket menar att det krävs att handläggaren tar på sig en aktiv roll under utredningen för 

att undersöka varje händelse i asylberättelsen i detalj samt ställer följdfrågor där det uppstår 

oklarheter.  82

Den femte punkten berör situationer då det uppstår tillförlitlighetsbrister i uppgifterna som den 

asylsökande lämnar och hur detta ska bedömas. För att tillförlitlighetsbristerna ska påverka utsagan 

av asylärendet ska det vara brister i den relevanta delen av asylberättelsen, det vill säga att kärnan 

av berättelsen inte håller. Migrationsverket ger brister i hur den asylsökande lämnat hemlandet som 

exempel på tillförlitlighetsbrister som inte är tillräckliga för att förkasta en annars tillförlitlig 

berättelse.  Om det dock framgår att den asylsökande inte kan göra det sannolikt att hen befunnit 83

sig på en plats där händelser i asylberättelsen inträffat eller det framgår att den sökande har ljugit 

om sin identitet, medborgarskap eller hemland kan det medföra att asylberättelsen inte längre kan 

ligga till grund för prövningen.  84

Den sjätte punkten ger dock den asylsökande tillfälle att förklara eventuella tillförlitlighetsbrister i 

någon av asylberättelsens kärnfrågor, då Migrationsverket menar att det framgår både från 

UNHCR:s handbok och Europadomstolen att det ligger ett ansvar hos utredaren att ge den sökande 
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möjlighet att förklara vaga, osammanhängande och motstridiga uppgifter. I den sjunde punkten 

uppmanar Migrationsverket sina handläggare att värdera och bedöma dessa förklaringar är 

sannolika, rimliga och/eller har stöd i aktuell landinformation. Om de bedömer att förklaringarna är 

bristfälliga eller om den asylsökande väljer att avstå helt från att ge förklaringar kan tillförlitlighets- 

och trovärdighetsbristerna fastställas.  85

I den åttonde punkten ska Migrationsverkets handläggare göra en sammantagen bedömning av 

samtlig bevisning och eventuella förklaringar. För att göra denna bedömning kan handläggarna få 

hjälp av nedanstående frågor:  

• ”Rör det sig om brister i kärnfrågorna? 

• Är förklaringarna till bristerna rimliga? 

• Ger sökandes agerande i asylprocessen allvarliga skäl att ifrågasätta grunden 
för ansökan?  

• Är sökandes förklaring till sitt agerande rimligt?”  86

Den nionde och sista punkten i Migrationsverkets metod för att göra en tillförlitlighets- och 

trovärdighetsbedömning gäller om handläggaren bedömer att den asylsökande har lämnat en 

asylberättelse som inte är tillförlitlig och Migrationsverket menar då att den sökande har rätt till ett 

välmotiverat beslut. Handläggaren ska då motivera varje brist sakligt och noggrant. Om 

handläggaren väljer att bedöma tillförlitlighetsbrister som exempelvis vaga eller detaljfattiga, då ska 

en förklaring också ges om vad som är vagt och vad som är detaljfattigt samt varför den sökande 

borde kunna uppge mer fakta. Dock är det skillnad om handläggaren bedömer att den asylsökande 

inte är trovärdigt på grund av att uppgifterna som hen lämnat inte lämnats på ett trovärdigt sätt, kan 

inte det utgöra en god grund av ge avslag. Det måste även finnas tillförlitlighetsbrister i 

uppgifterna.  87
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4. En queerteoretisk tillämpning på Migrationsverkets 

rättsliga ställningstaganden  

Syftet med den här uppsatsen är att analysera de två utvalda rättsliga ställningstagandena från 

Migrationsverket utifrån ett queerteoretiskt perspektiv. För att genomföra den analysen formulerade 

jag sex olika teman och kategorier utifrån Fanny Ambjörnssons bok. Jag kommer att i tur och 

ordning bena ut dessa teman och kategorier och därmed även besvara på min problemformulering:  

- Hur kan en utifrån ett queerteoretiskt perspektiv analysera Migrationsverkets metod för att 

bedöma om en person gör sig sannolik att tillhöra samhällsgruppen HBTQI-personer?  

4.1.   Språkets betydelse  
I Migrationsverkets ställningstagande gällande utredning och prövning av den framåtsyftande risken 

för personer som åberopar skyddsskäl på grund av sexuell läggning, könsöverskridande identitet 

eller könsuttryck medger dock verket att det finns begrepp som är etablerade i Sverige och i andra 

västerländska länder, så som begreppet HBTQI, eventuellt inte används eller har en motsvarighet i 

andra länder, så som den asylsökandes hemland. Migrationsverket ger även i detta ställningstagande 

förslag på relevanta teman vid utredningen och ett av dessa teman är hur den asylsökande beskriver 

sig själv . Detta är ett tema där språkets betydelse är högst betydelsefullt. Hur kan den asylsökande 88

använda ord för att beskriva sig själv, sin sexuella läggning eller sin könstillhörighet för att göra sin 

skyddsgrund sannolik, om dessa ord inte existerar eller används, eller i värsta fall, har en annan 

innebörd i hemlandet än vad den har här i Sverige? Den asylsökande sätts då i en omöjlig situation 

då hen ska beskriva sig själv med ord eller begrepp som den själv inte har vetskap eller kunskap 

om. Det finns då även goda chanser att Migrationsverkets handläggare missuppfattar den 

asylsökande.  

4.2.   Stereotypisering  
Migrationsverket ägnar sig åt stereotypisering i sina ställningstaganden då de båda innehåller 

tillskrivna stereotyper om hur HBTQI-personer bör vara och bör beskriva sig själva, dock använder 

de inte liknande negativa exempel som Ambjörnsson gör i sin bok men det är stereotypisering 

likväl. I Migrationsverkets ställningstagande gällande utredning och prövning av den 

framåtsyftande risken för personer som åberopar skyddsskäl på grund av sexuell läggning, 

könsöverskridande identitet eller könsuttryck ger verket förslag på relevanta teman vid 
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utredningen . Dessa teman är ett tydligt tecken på stereotypisering då verket har bestämt en fast 89

och begränsad mall utifrån hur en HBTQI-person ska beskriva sig själv, att den ska ha känt sig 

annorlunda redan tidigt i livet, att den ska ha en rimlig förklaring om den har haft en relation 

tidigare i livet med en person av motsatt kön (om den sökande anger sig vara homosexuell), ska ha 

kunskap om organisationer och mötesplatser för HBTQI-personer i hemlandet och till och med kan 

frågor till en sökande som anger sig vara transperson ställas om hen har gjort eventuella steg för att 

korrigera sin könstillhörighet.  90

4.3.   Begäret och vanan att kategorisera människor  
Begäret och vanan att kategorisera människor styrks genom att dessa dokument enbart existerar, 

eller att Migrationsverket ens behöver ha en asylutredning med bland annat beviskrav och 

tillförlitlighets- och trovärdighetsbedömning. Att det finns ett övervägande begär och vilja att 

sortera in människor i kategorier. Dock är detta delvis förståeligt då reglerna kring att söka asyl 

kräver att den sökande uppger en grund, en kategori, för att ha ett gott skäl att få skydd i Sverige. 

Men själva principen att det finns några olika kategorier människor som gör det är godtagbart för 

dem att söka skydd. Tillhör du en sådan kategori av människor som kan få skydd behöver du även 

kunna bevisa det. Dock är det här en fin balansgång mellan logik och onödigt maktutövande. Som 

Foucault menar, har detta sitt ursprung i ett begär att vilja ha kontroll över medborgarna i ett land . 91

4.4.   Normalisering och heteronormativitet  
Även normalisering och heteronormativitet styrks genom att dessa dokument enbart existerar. Som 

Ambjörnsson hävdar finns olika former av maktutövning överallt i samhället - i mellanmänskliga 

relationer, i möten och framförallt i samhällets institutioner. Exempelvis när handläggaren på 

Migrationsverket ifrågasätter din sexuella läggning, könsidentitet och/eller sitt könsuttryck. Detta är 

olika former av normaliserande maktutövningar som skapats av att det heterosexuella normen . Det 92

är därför även viktigt att lyfta fram heteronormativitet i diskursen om genus och normer. 

Heteronormativitet synliggör och inkluderar de normsystem som befinner sig bakom begreppet 

heterosexualitet. Genom att använda heteronormativitet kan en även undersöka hur normer skapats, 

upprätthållits och ser ut i vardagen, exempelvis genom att titta närmare på institutioner, lagar och 

handlingar. Liknande som denna uppsats gör med Migrationsverkets ställningstaganden. Dessa 
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ställningstaganden utgår från att heterosexualitet är normen och för att en person ska anses vara 

något annat än heterosexuell måste bevisning läggas fram och bevisningen måste anses vara 

tillförlitlig. Migrationsverket utgår det vill säga från att en person är heterosexuell till motsatsen 

bevisats.  

4.5.   Tystnad och synlighet  
Något som är viktigt att lyfta fram är de höga krav som ställs på den asylsökande att tala fritt och 

öppet om sin, vad många anser är, avvikande sexuella läggning, könsöverskridande uttryck och/eller 

könsidentitet. Som Ambjörnsson skriver har dagens samhälle, som många anser är mycket mer 

tolererande för personer som står utanför den heterosexuella normen och där synligheten har ökat 

för dessa människor, ökar även kraven på HBTQI-personer att i alla lägen vara öppen med sin 

avvikande sexualitet, genus eller identitet. HBTQI-personer måste ständigt insistera på sin avvikelse 

för att den alls ska få existera för andra. Detta är i synnerhet påtagligt i asylprocessen. 

Migrationsverket kräver att sökande, som ofta flytt från länder där avvikande sexuellt beteende eller 

normbrytande könsidentiteter kan vara kriminaliserat och straffbart med fängelse, kroppsstraff eller 

i värsta fall döden. Eller så förväntas den asylsökande berätta uppgifter som kan vara mycket 

känsliga för de sökande personligen och förknippade med starka skuldkänslor, samt att många 

sökande kommer från länder där homo(- , bi- och trans)sexualitet är tabubelagt och kan medföra 

trakasserier från både den egna familjekretsen som från landets myndigheter. Att den asylsökande 

då förväntas vara öppen och ihärdigt insistera att sin sexuella läggning, könsöverskridande uttryck 

och/eller könsidentitet är trovärdig kan anses vara ett orimligt krav. Som tidigare nämnt, enligt 

Migrationsverket är en person är heterosexuell till motsatsen bevisats.  
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5. Förslag till vidare forskning  

Med denna uppsats som grund kan vidare forskning undersöka närmare hur Sveriges internationella 

åtaganden ställer sig i relation till dessa ställningstaganden. Det vill säga, kränker Migrationsverkets 

ställningstaganden, RCI 09/2013 och SR 38/2015, HBTQI-personers rätt till asyl? Även intressant 

att undersöka om det finns motsägelser i dessa vägledande dokument gällande hur utredningar och 

bedömningar bör gå till? Både motsägelser inom de valda rättsliga ställningstaganden, RCI 09/2013 

och SR 38/2015, och motsägelser mellan dem.  
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4. Gör en framåtsyftande bedömning av den sökandes personliga risk. 
Som i alla asylärenden ska en individuell prövning göras där frågan 
är om det gjorts sannolikt att den sökande känner en välgrundad 
fruktan att utsättas för förföljelse vid ett återvändande.  

 
5. Om sökanden bedöms vara i behov av skydd på grund av sin 

tillhörighet till en grupp, som riskerar förföljelse på grund av sexuell 
läggning, könsöverskridande identitet eller könsuttryck måste 
slutligen en bedömning göras av om det finns ett myndighetsskydd 
vid ett återvändande till hemorten eller ett internflyktsalternativ 
inom hemlandet.  

 
 
2. Ställningstagandets tillämpningsområde 
 
Detta ställningstagande ska tillämpas i de ärenden där det står klart eller 
finns indikationer på att sökanden åberopar förföljelse på grund av sin 
faktiska eller tillskrivna sexuella läggning, sin könsöverskridande identitet 
eller sitt könsuttryck. 
 
Sexuell läggning 
Med begreppet sexuell läggning avses enligt förarbetena till utlänningslagen 
homo-, bi- och heterosexuell läggning (prop. 2005/06:6 s 21).1 
 
Könsöverskridande identitet och könsuttryck 
I förarbetena anges att med begreppet kön i utlänningslagen avses förutom 
biologiskt kön även s.k. socialt kön. Det senare begreppet avser socialt eller 
kulturellt bestämda, stereotypa, föreställningar om hur män respektive 
kvinnor ska bete sig. Även transsexualism anses vara en fråga om 
könstillhörighet. Andra sådana förhållningssätt till könsidentiteten som 
avviker från vad som i ett samhälle anses vara normen för det 
födelseregistrerade könet och som förekommer inom kretsen av s.k. 
transpersoner, t.ex. transvestism, bör i vissa fall också omfattas av begreppet 
kön i flyktingbestämmelsens mening. Så kan vara fallet om en person utsätts 
för förföljelse just på grund av hans eller hennes förhållningssätt till 
könsidentiteten (a. prop. s 34).2 Med könsuttryck avses det sätt på vilket en 
person uttrycker sitt kön, t.ex. genom kläder, kroppsspråk och röst. Även 
intersexuella personer kan riskera att utsättas för förföljelse som har 
koppling till kön. 
 
                                                 
1 UNHCR använder i sina riktlinjer den definition av sexuell läggning som finns i de så kallade 
Yogyakartaprinciperna (Principer om tillämpning av det internationella skyddet av de mänskliga rättigheterna vad 
gäller sexuell läggning och könsidentitet) som har utarbetats av den Internationella juristkommissionen (ICJ): 
”sexuell läggning” avser varje enskild persons förmåga till djupt känslomässig, kärleksfull och sexuell attraktion 
till och intim och sexuell relation med enskilda personer av motsatt kön eller samma kön eller mer än ett kön. 
2 I Yogyakartaprinciperna anges att ”könsidentitet” avser var och ens djupt enskilda och individuella uppfattning 
av kön som kan eller inte kan överensstämma med det kön som tillskrivits vid födseln, inklusive den personliga 
uppfattningen om kroppen (som kan omfatta en frivilligt vald förändring av kroppens utseende eller funktion med 
hjälp av medicinska, kirurgiska eller andra medel) och andra könsrelaterade uttryckssätt som t.ex. klädsel, språk 
och manér. 
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I många kulturer är sexualitet och frågor kring könsidentitet tabubelagt och 
förknippat med stigma vilket kan göra att sökande kan ha svårt att prata om 
sådana skäl. Det finns därför anledning att tolka dessa begrepp extensivt vid 
tillämpningen av detta ställningstagande och det krävs inte att den sökande 
själv känner till och använder särskilda begrepp. Vad som kan utmärka de 
grupper som omfattas av ställningstagandet är ofta att medlemmarna i den 
av övriga samhället inte anses passa in i normen för män och kvinnor 
förväntas leva och bete sig, t.ex. att ha en heterosexuell läggning eller att 
identifiera sig som det kön personen antogs ha vid födseln. Personer som av 
andra anses tillhöra en sådan grupp omfattas även om de inte själva 
definierar sig som tillhörig gruppen, så kallad tillskriven sexuell läggning 
eller könsidentitet. 
 
Begreppet hbt-personer används som samlingsbenämning för personer som 
är homosexuella, bisexuella eller transpersoner.  
 
3. Gällande rätt  
 
Se bilaga   
 
4. Rättslig bedömning  
 
Både nationellt och internationellt har domstolar funnit att det finns ett behov 
av att utveckla metoder för prövning av asylskäl. Migrationsöverdomstolen 
har i MIG 2007:12 beskrivit metoden för asylprövning. Vägledning för 
prövning av asylärenden finns också i RCI 09/2013 angående metod för 
prövning av tillförlitlighet och trovärdighet. 
 
För personer som åberopar skyddsbehov på grund av sin faktiska eller 
tillskrivna sexuella läggning, könsöverskridande identitet eller könsuttryck 
är en lämplig metod för utredning och prövning av den framåtsyftande 
risken följande. 
 
4.1 Tillhörighet till grupp 
 
Inledningsvis ska den sökande göra sin tillhörighet till en grupp som riskerar 
förföljelse på grund av faktisk eller tillskriven sexuell läggning, 
könsöverskridande identitet eller könsuttryck sannolik. Det är viktigt att 
komma ihåg att Migrationsverket inte ska försöka fastställa en persons 
sexuella läggning eller könsidentitet vilket i många fall vore omöjligt. Det 
verket ska pröva i denna del är om en person som åberopar skyddsbehov 
pga. sin sexuella läggning, könsidentitet eller könsuttryck har gjort sin 
tillhörighet till en sådan grupp sannolik. EU-domstolen har också bekräftat 
att en sökandes påstående om sexuell läggning är en sådan omständighet 
som kan bli föremål för bedömning (C-148/13 – C-150/13).   
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4.1.1 Särskild samhällsgrupp 
 
Att homo- och bisexuella kan anses utgöra en särskild samhällsgrupp 
framgår av lagtexten och förarbetena där det anges att i situationer där 
förföljelsen har sin grund i den utsattes sexuella läggning kan det ofta 
framgå ganska tydligt att han eller hon tillhör en viss samhällsgrupp (prop. 
2005/06:6 s 26). Även personer som har en könsöverskridande identitet eller 
riskerar förföljelse pga. sitt könsuttryck uppfattas ofta som annorlunda och 
avvikande från den rådande normen i samhället för hur män och kvinnor ska 
vara och bete sig. De kan därmed anses utgöra en särskild samhällsgrupp 
som omfattas av begreppet kön.  
 
4.1.2 Allmänt om utredningen   
 
I många fall finns enbart den sökandes egen berättelse att bedöma i denna 
del. Synen på sexuell läggning och könsidentitet skiljer sig mellan olika 
kulturer och de begrepp som används i Sverige och andra västerländska 
länder har kanske ingen motsvarighet i den sökandes hemland. För många 
kan det vara svårt att prata om frågor som rör sexuell läggning och 
könsidentitet. I förarbetena till utlänningslagen betonas att utredningarna i 
dessa asylärenden måste bedrivas med hänsyn tagen till att det kan vara 
svårt för sökanden att berätta om sina upplevelser, inte minst när det ska  
ske inför en myndighetsperson (prop. 2005/06:6 s 29).  
 
4.1.3 Relevanta teman vid utredningen 
 
Vid den muntliga utredningen ska den sökande få möjlighet att berätta om 
sina erfarenheter och varför sökanden anser sig ha behov av skydd. Vid 
utredningen kan följande teman som beskrivs närmare i UNHCR:s riktlinjer 
rörande bedömningen av påståenden om förföljelse baserad på sexuell 
läggning eller könsidentitet3 fungera som utgångspunkt. Det är dock viktigt 
att komma ihåg att upplevelserna och känslorna inför sin läggning eller 
identitet är högst personliga och att det inte finns ett rätt eller fel svar på 
frågorna. 
 
En bra utgångspunkt för utredningen i denna del är hur personen beskriver 
sig själv. Hur en sökande beskriver sig själv påverkas dock till exempel av 
sökandens sociala eller kulturella bakgrund, kön, etnicitet eller ålder. Vissa 
personer kan också känna skam över sin läggning eller könstillhörighet 
vilket kan medföra att personen inte själv identifierar sig som t.ex. 
homosexuell eller transperson. 
 

                                                 
3 Guidelines on International Protection no 9: Claims to Refugee Status based on Sexual 
Orientation and/or Gender Identity within the context of Article 1A (2) of the 1951 
Convention and/or its 1967 Protocol relating to the Status of Refugees”, 23 oktober 2012, 
HCR/GIP/12/09 
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Frågor kring sökandens barndom kan ställas. I en del fall kan den sökande 
beskriva en känsla av att vara annorlunda än andra redan tidigt i livet. Detta 
kan ha lett till en känsla av stigmatisering under uppväxten när sökanden 
börjat förstå att omgivningen uppfattar att personen inte följer normen för 
hur män och kvinnor förväntas vara och bete sig och att omgivningen, och 
kanske även den egna familjen, därför inte accepterar sökanden. Det kan 
också leda till känslor av skam och isolering. Frågor om när sökanden själv 
upptäckt eller förstått sin tillhörighet till en utsatt grupp kan också ställas.  
 
Frågor kan även ställas kring familjeliv och relationer men utredningen ska 
inte beröra sexuella handlingar eller erfarenheter. Enligt EU-domstolen har 
myndigheter inte rätt att företa detaljerade förhör om den sökandes sexuella 
vanor eller godta bevis som t.ex. videoupptagningar av sexuella handlingar 
(C- 148/13- C-150/13). Mot bakgrund av att skyddsbehovet ofta snarare är 
kopplat till en fråga om identitet och att personen anses bryta mot rådande 
normer i samhället har utredningar som fokuserar på sexuella handlingar 
dessutom ett begränsat värde för bedömningen av personens skyddsbehov. 
Istället kan frågor röra funderingar inför framtiden vad gäller relationer så 
som vänner och familj. En person kan tillhöra gruppen homosexuella utan 
att tidigare ha haft kärleks- eller sexuella relationer med personer av samma 
kön. En person kan också vara gift med någon av motsatt kön och/eller ha 
barn och tillhöra gruppen. Är den sökande gift eller har barn kan frågor 
ställas om varför denna familjerelation valts. 
 
Frågor om organisationer och mötesplatser i hemlandet kan vara relevanta 
att ställa men alla kan inte förväntas ha kunskap om sådant. En sökandes 
förklaring till detta får bedömas i sitt sammanhang. När det gäller möjlighet 
till organisering och mötesplatser kan förutsättningarna för olika grupper 
och för män och kvinnor se väldigt olika ut. Till exempel är kvinnor i en del 
länder förvisade till den privata sfären medan män i högre grad vistas 
utanför hemmet. Detta påverkar naturligtvis också förutsättningarna för 
organisation och mötesplatser.  
 
Om en sökandes identitet också är kopplad till religion eller andra 
skyddsgrundande grupptillhörigheter kan det vara värdefullt att utreda detta 
med koppling till den sexuella läggningen eller könsidentiteten. Till 
exempel kan religion i vissa fall medföra att hbt-personer har en komplex 
och kanske ambivalent hållning till sin egen identitet.  
 
Om sökanden anför risk pga. sin transexualitet kan frågor ställas kring 
eventuella steg som tagits för att korrigera könstillhörigheten. Medicinska 
förändringar är dock inget krav för att en person ska tillhöra gruppen och 
alla har inte heller någon sådan önskan.   
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4.1.4 Bedömning 
 
Ovan beskrivna teman kan alltså fungera som utgångspunkt för utredningen. 
En persons tankar och känslor kring dessa teman är högst personliga och 
individuella och det finns inget facit kring vad som indikerar tillhörighet till 
gruppen eller inte utan en bedömning måste göras i det enskilda ärendet. 
 
Upplevelserna för personer som tillhör de grupper som omfattas av 
ställningstagandet kan se väldigt olika ut beroende på från vilket land en 
person kommer och i vilken miljö personen vistats. Patriarkala strukturer i 
samhället medför naturligvis också att situationen för en homosexuell man 
kan vara helt annorlunda än situationen för en homosexuell kvinna beroende 
på att förväntningarna på hur män och kvinnor förväntas leva är olika.  
 
Vid bedömningen av om sökanden gjort sin tillhörighet till gruppen 
sannolik är det viktigt att skilja på uppgifter om tillhörigheten till gruppen 
och andra uppgifter i asylberättelsen. Även om det finns 
tillförlitlighetsbrister i delar av asylberättelsen kan sökanden ändå vara 
tillförlitlig i de delar som rör grupptillhörigheten och därför ha gjort sin 
tillhörighet till gruppen sannolik.  
 
Migrationsöverdomstolen har i MIG 2013:25 bedömt att en sökande inte 
gjort sannolikt att han riskerar förföljelse pga. sin tillhörighet till en grupp 
som riskerar förföljelse pga. sexuell läggning. 
   
Om den sökande inte gjort sin tillhörighet till den aktuella gruppen sannolik 
kan personen inte bedömas vara flykting på denna grund. 
 
4.2 Situationen för gruppen i hemlandet 
 
Om sökanden har gjort sin tillhörighet till en särskild samhällsgrupp 
sannolik måste situationen för den gruppen i sökandens hemland utredas. 
Av relevant och aktuell landinformation bör fastställas om den aktuella 
gruppen i personens hemland är utsatt för övergrepp som till sin natur och 
sin omfattning utgör skyddsgrundande förföljelse och om den aktuella 
gruppen kan få ett effektivt skydd av myndigheter.  
 
4.2.1 Landinformation 
 
Det kan ibland vara svårt att hitta relevant och specifik landinformation om 
situationen för och behandlingen av de personer som omfattas av detta 
ställningstagande. I många länder är möjligheterna att få information om 
och dokumentera övergrepp mot hbt-personer begränsade. Det stigma som 
kan vara förknippat med att tillhöra dessa grupper kan också medföra att 
många övergrepp inte rapporteras. Angående vissa grupper, t.ex. bisexuella, 
lesbiska, transpersoner och intersexuella är informationen ofta särskilt 
begränsad. Även tillgången på landinformation påverkas av att mannen ses 
som norm. Kvinnors situation är ofta mindre synlig och utredd. 
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Landinformation gällande en grupp, t.ex. homosexuella män, är därför inte 
alltid relevant för homosexuella kvinnor eller transpersoner. Bristen på 
landinformation kan inte automatiskt leda till bedömningen att det inte 
förekommer förföljelse i landet. 
  
4.2.2. Kriminaliserande lagstiftning 
 
EU-domstolen har uttalat att en lagstiftning som straffbelägger 
homosexuella handlingar inte i sig anses ha en så betydande inverkan på den 
asylsökande att den kan utgöra förföljelse. Däremot kan själva det 
fängelsestraff som föreskrivs i anslutning till en viss lagbestämmelse som 
straffbelägger homosexuella handlingar utgöra förföljelse, förutsatt att det 
faktiskt tillämpas (C-199/12 – C-201/12). 
 
4.2.3 Myndighetsskydd 
 
I de fall hotbilden inte utgår från staten utan från privatpersoner eller icke-
statliga organisationer måste en bedömning av tillgång till myndighetsskydd 
göras utifrån uppdaterad och relevant landinformation (se också rättschefens 
rättsliga ställningstagande angående vad som utgör ett godtagbart 
myndighetsskydd och förutsättningar för avvisning med omedelbar 
verkställighet med hänvisning till befintligt myndighetsskydd, SR 01/2015). 
Att t.ex. homosexualitet är förbjudet i ett land påverkar naturligtvis 
möjligheten för hbt-personer att få myndighetsskydd även om straff inte 
utdöms i praktiken. Lagar som kriminaliserar relationer mellan personer av 
samma kön är därför normalt en indikation på att myndighetsskydd inte är 
tillgängligt för hbt-personer. Också när samkönade relationer inte 
uttryckligen är kriminaliserade kan lagar med generell tillämpning, t.ex. 
gällande allmän moral eller ordningslagar tillämpas selektivt och riktat mot 
hbt-personer på ett diskriminerande sätt. En sådan tillämpning kan också 
vara en indikation på att det inte är möjligt för dessa personer att få skydd av 
myndigheterna men en noggrann bedömning måste göras i det enskilda 
fallet.  
 
Vid bedömning av myndighetsskydd ska också beaktas att flera olika 
grunder för diskriminering och förtryck kan samverka. T.ex. kan kvinnor 
generellt ha svårare att få myndighetsskydd och riskerna med att uppsöka 
myndigheter kan se olika ut för olika grupper i ett land.  
 
Enbart upphävandet eller frånvaron av lagar som diskriminerar eller 
kriminaliserar t.ex. homosexualitet är inte tillräckligt för att man ska kunna 
konstatera att myndighetsskydd finns. En bedömning måste göras av om de 
rättsvårdanden myndigheterna har vilja och förmåga att beivra brott mot 
gruppen.  
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Även om det efter bedömningen enligt denna punkt skulle framkomma att 
det inte finns någon generell risk för personer som tillhör den aktuella 
gruppen måste naturligtvis även en individuell bedömning av sökandens 
uppgivna skäl och framtida risk göras i enlighet med de följande punkterna. 
 
4.3 Eventuell tidigare förföljelse 
 
Nästa steg är att bedöma om den sökande gjort tidigare  förföljelse eller 
skyddsgrundande behandling i hemlandet sannolik. Denna bedömning ska 
inte bygga på spekulationer om vilka risker en person kan antas utsätta sig 
för eller hur någon borde ha betett sig i en viss situation. Sådana antaganden 
är oundvikligen subjektiva och ska inte läggas till grund för bedömningen 
av om sökandens berättelse är trovärdig eller inte.  
 
Om den sökande utsatts för övergrepp från privatpersoner eller icke-statliga 
organisationer ska även utredas om den sökande har försökt att få skydd av 
myndigheterna i hemlandet. Om det är klart att myndighetsskydd saknas, 
t.ex. pga. lagar som kriminaliserar samkönade förhållanden eller i övrigt av 
landinformation framkommer att myndighetsskydd saknas för hbt-personer, 
kan det dock inte begäras att sökanden ska ha försökt få skydd av 
myndigheterna i hemlandet (jfr. SR 01/2015 angående vad som utgör ett 
godtagbart myndighetsskydd).  
 
4.4 Framåtsyftande bedömning  
 
Därefter ska en framåtsyftande bedömning av sökandens personliga risk 
göras. Som i alla asylärenden ska en individuell prövning göras där frågan 
är om det gjorts sannolikt att sökanden känner en välgrundad fruktan att 
utsättas för förföljelse vid ett återvändande.  
 
I skyddsgrundsdirektivet anges att det faktum att den sökande redan har 
varit utsatt för förföljelse eller annan allvarlig skada, eller för direkta hot om 
sådan förföljelse eller sådan skada, är en allvarlig indikation på att den 
sökandes fruktan för förföljelse är välgrundad eller att det finns en verklig 
risk för att han eller hon kommer att lida allvarlig skada, såvida det inte 
finns goda skäl till att anta att sådan förföljelse eller allvarlig skada inte 
kommer att upprepas (artikel 4.4). Även Migrationsöverdomstolen har 
uttalat att tidigare förföljelse är en indikation på risk (MIG 2007:16). 
 
Har sökanden gjort sannolikt tidigare förföljelse kan det alltså presumeras 
att det föreligger en risk även vid en framåtsyftande bedömning. För att 
bryta presumtionen krävs väsentligt förändrade förhållanden i hemlandet 
som medför att risken inte längre bedöms föreligga. Förändringar i 
lagstiftning är normalt inte tillräckligt om det inte också kan visas att det lett 
till förbättringar för gruppen även i praktiken.  
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Även om den sökande inte tidigare varit utsatt för förföljelse kan det finnas 
en subjektiv och objektiv risk för att sökanden har en välgrundad fruktan för 
att bli utsatt vid ett återvändande. Denna risk får bedömas mot bakgrund av 
den aktuella landinformationen och den personliga situation den sökande 
skulle befinna sig i vid ett återvändande. 
 
I förarbetena till utlänningslagen har regeringen uttalat att om en person i 
hemlandet har levt på ett sätt som minimerat risken för förföljelse, t.ex. 
genom att dölja sin sexuella läggning, kan denna omständighet ha betydelse 
vid riskbedömningen (prop. 2005/06:6 s 27). EU-domstolen har dock uttalat 
att det inte är tillåtet att förvänta sig att en asylsökande hemlighåller sin 
sexuella läggning. Domstolen uttalar vidare att begreppet sexuell läggning 
inte enbart omfattar handlingar som är hänförliga till den berörda personens 
privata sfär utan också handlingar som är hänförliga till den tillvaro som 
personen för offentligt. I domen anges också att ett krav på att 
medlemmarna i en samhällsgrupp som har samma sexuella läggning ska 
hemlighålla sin läggning strider mot själva erkännandet av att det är fråga 
om en egenskap som är så grundläggande för identiteten att de berörda 
personerna inte får tvingas avsvära sig den (mål C-199/12-C-201/12).  
 
Även UNHCR anger i sina riktlinjer att det faktum att en sökande kan 
undvika förföljelse genom att dölja eller vara ”diskret” med sin läggning 
eller könsidentitet, eller har gjort det tidigare, inte är en godtagbar anledning 
att neka flyktingstatus. I riktlinjerna anges också att även om en sökande 
hittills har kunnat undvika skada genom att dölja sin läggning kan 
förutsättningarna ändras över tid och att leva dolt kanske inte är ett 
alternativ på längre sikt. Det finns dessutom nästan alltid en möjlighet att 
upptäckas mot ens vilja, t.ex. genom ryktesspridning, olycka eller ökande 
misstänksamhet. Även om en hbt-person döljer sin läggning eller identitet 
kan de fortfarande vara utsatta för risk för att de inte följer de förväntade 
normerna, som att bilda familj. Även frånvaron av handlingar och 
uppträdande kan identifiera dem som annorlunda och utsätta dem för risk (p. 
31-32). 
 
Vid bedömningen av den framtida risken måste alltså en noggrann prövning 
göras av om sökanden riskerar förföljelse vid ett återvändande till 
hemlandet utifrån sökandens personliga omständigheter. Vid denna 
bedömning ska beaktas att det inte kan förväntas att sökanden ska leva på ett 
visst sätt för att undvika risken.  
 
4.5 Möjlighet till myndighetsskydd och internflykt 
 
Om sökanden bedöms vara i behov av skydd på grund av sin tillhörighet till 
en grupp, som riskerar förföljelse på grund av faktisk eller tillskriven 
sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller könsuttryck måste 
utredningen avslutas med en bedömning av om det finns ett 
myndighetsskydd vid ett återvändande till hemorten eller ett 
internflyktsalternativ inom hemlandet.  
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4.6 Risk för förföljelse eller allvarliga övergrepp som åberopas  
      sent i processen eller i ett verkställighetsärende 
 
Det förekommer att den sökande i ett sent skede av processen, eller först  
på verkställighetsstadiet, åberopar sexuell läggning, könsöverskridande 
identitet eller könsuttryck som skäl för att beviljas skydd i Sverige.  
 
Att nya asylskäl åberopas sent i processen kan ibland medföra att 
trovärdigheten i dem kan ifrågasättas. När det gäller sexuell läggning eller 
könsidentitet måste dock beaktas att det är något som kan upplevas som 
skamligt att tala om även i förhållandevis liberala samhällen och därför kan 
vara svårt att berätta om. Till detta kommer i Migrationsverkets ärenden att 
flera av de asylsökande kommer från kulturer där t.ex. homo- och bisexuell 
läggning är mycket tabubelagt och straffbart, i vissa fall även med 
dödsstraff. Om sökanden kan lämna en förklaring till varför dessa asylskäl 
inte åberopats tidigare bör uppgifterna inte anses som mindre trovärdiga 
enbart på grund av att de anförs sent i processen. Att enbart den 
omständigheten att den sexuella läggningen åberopas som grund för 
skyddsbehov sent i processen inte medför att sökandens uppgifter inte är 
trovärdiga har också bekräftats av EU-domstolen (mål C-148/13-C-150/13). 
 
Mot denna bakgrund kan det i många fall inte ställas särskilt höga krav för 
att en person i ett verkställighetsärende ska göra behovet av skydd antagligt 
vilket krävs för att en ny prövning ska kunna beviljas. Enbart ett påstående 
om att sökanden tillhör en grupp som omfattas av detta ställningstagande är 
normalt inte tillräckligt men om det följs av en förklaring till varför det inte 
anförts tidigare och varför det kan medföra behov av skydd kan kravet ofta 
anses uppfyllt. Detta måste dock bedömas utifrån omständigheterna i varje 
enskilt fall. 
 
När det i ett verkställighetsärende åberopas att det finns hinder för 
verkställighet på grund av sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck 
uppkommer även frågan om personen haft giltig ursäkt för att inte åberopa 
omständigheten tidigare. Migrationsöverdomstolen har i MIG 2007:13 
anfört att begreppet "giltig ursäkt" ska ges en restriktiv tolkning. Det ska 
dock vägas mot domstolens uttalande om att giltig ursäkt kan godtas i 
undantagsfall och hänvisningen till förarbetsuttalandena om att den som 
utsatts för traumatiska upplevelser kan ha haft svårt att berätta om detta i ett 
tidigare skede. Även sexuell läggning eller könsidentitet kan i vissa fall vara 
svårt att berätta om. Den som förtigit och dolt sin sexuella läggning eller 
könsidentitet i hela sitt liv borde därför i allmänhet ha giltig ursäkt för att 
inte ha åberopat detta tidigare i processen, medan den som i hemlandet varit 
öppen med sin läggning eller identitet (t.ex. deltagit i offentliga aktiviteter 
för hbt-personer) i allmänhet inte kan anses ha sådan giltig ursäkt.  
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5. Barnkonsekvensanalys 
 
Även barn kan riskera förföljelse kopplat till sin sexuella läggning eller 
könsidentitet. Vid utredningen och bedömningen i sådana ärenden bör  
detta ställningstagande kunna vara ett stöd även om utredningen och 
bedömningen som i andra fall måste anpassas efter barnets ålder och 
mognad och ett barns särskilda situation i hemlandet. En 
barnkonsekvensanalys talar inte emot antagandet av detta ställningstagande.  
 
Detta ställningstagande har beslutats av undertecknad rättschef efter 
föredragning av verksjuristen . Ställningstagande upphäver 
RCI 03/2011. 
 
 
 

 
Rättschef 
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                Bilaga till SR 38/2015 
 
3 Gällande rätt  
 
3.1 Tillämpliga lagrum - 4 kap. 1 § utlänningslagen  
 
Enligt 4 kap 1 § utlänningslagen (2005:716) avses med flykting i denna lag 
en utlänning som  
– befinner sig utanför det land som utlänningen är medborgare i, därför att 
han eller hon känner välgrundad fruktan för förföljelse på grund av ras, 
nationalitet, religiös eller politisk uppfattning eller på grund av kön, sexuell 
läggning eller annan tillhörighet till en viss samhällsgrupp, och  
– inte kan, eller på grund av sin fruktan inte vill, begagna sig av detta lands 
skydd.  
Detta gäller oberoende av om det är landets myndigheter som är ansvariga 
för att utlänningen riskerar att utsättas för förföljelse eller om dessa inte kan 
antas erbjuda trygghet mot förföljelse från enskilda.  
Som flykting ska även anses en utlänning som är statslös och som  
– av samma skäl som anges i första stycket befinner sig utanför det land där 
han eller hon tidigare har haft sin vanliga vistelseort, och  
– inte kan, eller på grund av sin fruktan inte vill, återvända dit.  
 
3.2 Relevant EU-rätt 
 
I artikel 10.1 d i skyddsgrundsdirektivet4 anges följande. EU:s 
medlemsstater ska vid bedömningen av skälen till förföljelse bl.a. ta 
hänsyn till att en grupp ska anses utgöra en särskild samhällsgrupp, särskilt 
när gruppens medlemmar har en gemensam väsentlig egenskap eller en 
gemensam bakgrund som inte kan ändras, eller består av personer som har 
en gemensam egenskap eller övertygelse som är så grundläggande för 
identiteten eller samvetet att de inte får tvingas att avsvära sig den. Gruppen 
kan vidare ha en särskild identitet i det berörda landet eftersom den 
uppfattas som annorlunda av omgivingen. Beroende på omständigheterna i 
ursprungslandet kan en särskild samhällsgrupp omfatta en grupp grundad på 
en gemensam egenskap, t.ex. sexuell läggning. 
 
3.3 Uttalanden i förarbetena till utlänningslagen  
 
I förarbetena till utlänningslagen (prop. 2005/06:6, sid 23 – 29) anför 
regeringen bl.a. följande.  
 

                                                 
4 Europaparlamentet och rådets direktiv 2011/95/EU av den 13 december 2011 om normer 
för när tredjelandsmedborgare eller statslösa personer ska anses berättigade till 
internationellt skydd, för en enhetlig status för flyktingar eller personer som uppfyller 
kraven för att betecknas som subsidiärt skyddsbehövande, och för innehållet i det beviljade 
skyddet 
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Förföljelse på grund av kön eller sexuell läggning innebär att orsaken, eller 
delar av orsaken, till att förföljelsen riktar sig mot personen i fråga står att 
finna i hans eller hennes könstillhörighet eller sexuella läggning. Enligt 
vedertagen svensk och internationell praxis är kravet på orsakssamband 
uppfyllt om någon av de grunder för förföljelse som räknas upp i 
flyktingdefinitionen är en bidragande orsak till förföljelsen (s. 23). 
 
Kön och sexuell läggning, ensamt eller i förening med andra kännetecken, 
skall kunna grunda tillhörighet till en viss samhällsgrupp även i den svenska 
utlänningslagens mening, och den som söker skydd undan sådan förföljelse 
skall därmed på denna grund kunna ges flyktingstatus (s 25). 
 
I situationer där förföljelsen har sin grund i den utsattes sexuella läggning 
kan det ofta framgå ganska tydligt att han eller hon tillhör en viss 
samhällsgrupp. Exempelvis betraktas homosexuella i många länder av sin 
omgivning som en särskild samhällsgrupp och det är just deras sexuella 
läggning som utgör motivet till förföljelsen. Regeringen vill betona att 
sexuell läggning skall betraktas som en grundläggande egenskap hos 
individen som det aldrig kan komma i fråga att kräva att han eller hon avstår 
från. Sexuell läggning är alltså en sådan egenskap som kan definiera en 
samhällsgrupp i flyktingbestämmelsens mening. Detta gäller även om en 
homosexuell person i hemlandet har dolt sin sexuella läggning, eller har levt 
på ett sätt som minimerat risken för förföljelse (s. 26). 
 
Flyktingbestämmelsens krav att fruktan för förföljelse skall vara 
välgrundad, dvs. att fruktan skall ha fog för sig, gäller vid påståenden om 
förföljelse på grund av kön eller sexuell läggning, på samma sätt som 
beträffande övriga grunder för förföljelse. Vid prövningen av om fruktan är 
välgrundad skall alltså göras en bedömning av risken för att sökanden kan 
komma att utsättas för förföljelse vid ett återvändande till hemlandet. 
Förhållandena i hemlandet och den enskildes personliga förhållanden skall 
vägas in i denna bedömning. Om en person i hemlandet har levt på ett sätt 
som minimerat risken för förföljelse, t.ex. genom att dölja sin sexuella 
läggning, kan denna omständighet ha betydelse vid riskbedömningen. Det 
hindrar dock inte att den enskilde, på grund av sin sexuella läggning, skall 
anses tillhöra en viss samhällsgrupp och det får aldrig krävas att personen i 
fråga skall göra avkall på en sådan grundläggande egenskap vid ett 
återvändande. Riskbedömningen måste göras med utgångspunkt i 
omständigheterna i det enskilda fallet och de närmare gränsdragningarna för 
prövningen i detta avseende av asylskäl som rör förföljelse på grund av kön 
eller sexuell läggning får överlämnas åt rättstillämpningen att göra (s. 27).  
 
Även kravet på avsaknad av hemlandets skydd och frågan om det finns ett 
s.k. inre flyktalternativ skall bedömas på samma sätt oavsett vilken grund 
för förföljelse som är aktuell. Det inre flyktalternativet, dvs. att den enskilde 
kan få skydd på en annan plats i hemlandet, är en internationellt vedertagen 
princip.  
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För att inre flykt skall bli aktuell som alternativ till flyktingskapet måste den 
enskilde ha tillgång till ett effektivt skydd mot förföljelse i hemlandet. 
Därutöver måste han eller hon också ha en realistisk möjlighet till 
försörjning och förutsättningar att leva på ett sätt som inte innebär onödigt 
lidande eller umbäranden. Hänvisningar till ett inre flyktalternativ måste 
göras med försiktighet och med beaktande av den enskildes personliga 
förhållanden och de allmänna förhållandena i hemlandet (s. 28). 
 
Som några av remissinstanserna påpekat är det beträffande förföljelse på 
grund av kön eller sexuell läggning viktigt att beakta samhällsstrukturen i 
den asylsökandes hemland och dess betydelse för statens vilja och förmåga 
att erbjuda invånarna skydd (s. 28). 
 
Förföljelse som sker inom den privata sfären kan utgöra grund för 
flyktingskap beroende på de motiv som ligger bakom statens oförmåga eller 
ovilja att ge skydd. Statens oförmåga kan bero på t.ex. resursbrist eller 
ineffektivitet vilket inte kan knytas till någon förföljelsegrund. Den utsatte 
är då inte en flykting i lagens mening. En person, som riskerar att bli utsatt 
av enskilda för förföljelse på grund av kön eller sexuell läggning, vägras 
emellertid i vissa fall skydd i hemlandet som en uppenbar följd av rådande 
politiska, sociala, religiösa eller kulturella strukturer, vilka i detta 
sammanhang får sägas innefatta det som benämns könsmaktsstruktur. I 
sådana fall kan personen vara att betrakta som flykting. Det förekommer 
t.ex. i vissa länder att könsstympning är förbjuden, men att traditionen är så 
djupt rotad att förbudet inte efterlevs. Om landets myndigheter genom att 
inte heller vidta nödvändiga åtgärder för att åstadkomma efterlevnad, i 
realiteten accepterar övergreppet har kvinnan ingen faktisk möjlighet att 
erhålla statens skydd mot förföljelsen. Likaså är mannens rätt att utöva makt 
över kvinnan i vissa kulturer en så obestridd och grundläggande del av 
samhällsstrukturen att det är omöjligt för kvinnan att få statens skydd mot 
våld och frihetsinskränkningar eller hedersrelaterade repressalier från män i 
hennes anhörigkrets. Tradition och maktstrukturer kan få samma 
konsekvenser i fråga om våld och trakasserier som riktas mot homo- och 
bisexuella personer (s. 28). 
 
Vid bedömningen av asylärenden där det förekommer uppgifter om 
förföljelse på grund av kön eller sexuell läggning måste även beaktas att 
uppgifterna kan vara mycket känsliga för sökanden personligen. Exempelvis 
är människor med homo- eller bisexuell läggning oftast en mycket utsatt 
grupp. Många gånger kommer dessa personer från länder där 
homosexualitet är en tabubelagd företeelse och de kan på grund av sin 
sexuella läggning ha drabbats av trakasserier såväl från den egna 
familjekretsen som från myndigheter. Den egna sexuella läggningen kan 
vara förknippad med starka skuldkänslor. Utredningarna i dessa asylärenden 
måste därför bedrivas med hänsyn tagen till att det kan vara svårt för 
sökanden att berätta om sina upplevelser, inte minst när det skall ske inför 
en myndighetsperson (s. 29).  
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Genom tillägget lagfästs att kön och sexuell läggning utgör grund för 
förföljelse enligt definitionen eftersom såväl kön som sexuell läggning är 
sådana grundläggande egenskaper som kan identifiera en samhällsgrupp i 
flyktingdefinitionens mening (s. 31). 
 
3.4 Praxis från Migrationsöverdomstolen 
 
3.4.1 Prövning av asylskäl 
 
MIG 2006:1: Det är en vedertagen bevisrättslig princip inom 
förvaltningsprocessrätten att den som ansöker om en förmån har 
bevisbördan för att han eller hon uppfyller de krav som uppställs i lagen för 
att förmånen skall beviljas. Bevisbördan ligger därför initialt på sökanden 
även när frågan avser uppehållstillstånd på grund av skyddsskäl. 
 
MIG 2007:12: Den sökande har bevisbördan, vilket innebär att det är han 
eller hon själv som i första hand har att tillhandahålla relevanta uppgifter till 
ledning för bedömningen av hans eller hennes behov av skydd. För att en 
sökande skall kunna få uppehållstillstånd som flykting eller 
skyddsbehövande i övrigt måste krav ställas på att denne talar sanning och 
hjälper utredaren så att alla fakta i ärendet kan klarläggas. Detta inbegriper 
även att den asylsökande måste göra sin identitet sannolik. Med hänsyn till 
de problem en sökande kan ha att tillhandahålla bevisning kan 
Migrationsverket och i vissa fall även en migrationsdomstol - trots att 
sökanden har den initiala bevisbördan - i vissa fall få dela ansvaret att 
fastställa vissa fakta bl.a. avseende inhämtande av landinformation. 
Utredningsansvaret avseende fakta kan också innebära att det allmänna i 
vissa fall måste bistå sökanden med att få autenciteten i originalhandlingar 
bedömda av svenska ambassader eller låta sökanden få besvara frågor vid en 
förhandling. Det ligger i sakens natur att många av de förhållanden som 
åberopas av en asylsökande angående sitt skyddsbehov inte kan göras 
sannolika med skriftlig eller annan bevisning. I förarbetena till lagen 
framhålls därför att beviskraven inte kan ställas allt för högt när det gäller 
påståenden om risk för förföljelse, eftersom någon fullständig bevisning 
som klart kan styrka att det finns en sådan risk sällan kan läggas fram. 
Motsvarande synsätt måste även anläggas när den sökande gör gällande att 
han eller hon är skyddsbehövande i övrigt. Sökandens berättelse får därför 
godtas om den framstår som trovärdig och sannolik. Inom asylrätten finns 
därför en bevislättnadsregel till förmån för den asylsökande, tvivelsmålets 
fördel (benefit of the doubt). En förutsättning för att den asylsökande skall 
kunna få förmånen av denna bevislättnadsregel är att han eller hon gjort ett 
ärligt försök att styrka sin berättelse och att hans eller hennes allmänna 
trovärdighet inte ifrågasätts.  
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MIG 2007:16: En indikation på att en risk för förföljelse finns är naturligt 
nog att den person som söker asyl tidigare har blivit förföljd. Denna 
omständighet räcker dock inte. Det krävs även att de missförhållanden som 
varit grogrund för denna förföljelse fortfarande är aktuella. En förutsättning 
för uppehållstillstånd i Sverige är följaktligen att förhållandena i hemlandet 
består och att det finns skäl att anta att sådan förföljelse kommer att 
upprepas. 
 
MIG 2008:21: Det är endast under vissa omständigheter som 
diskriminerande åtgärder innebär förföljelse. Detta kan vara fallet om en 
person utsätts för diskriminerande åtgärder som är av avsevärt menlig natur, 
till exempel allvarliga inskränkningar i rätten att förtjäna sitt uppehälle eller 
att utöva sin religion eller då personen utesluts från det allmänna 
undervisningssystemet (UNHCR:s Handbok artikel 54).  
 
MIG 2008:29: När myndigheternas ovilja att bereda en enskild skydd beror 
på sociala och kulturella strukturer och det förhållandet att den enskilda är 
en kvinna, har flyktinggrundande förföljelse på grund av kön ansetts 
föreligga. Ett rimligt internt flyktalternativ har bedömts tillräckligt, eftersom 
den enskilda kunnat erbjudas myndigheternas skydd i en annan del av 
hemlandet även om hon saknade social förankring där, då hon inte vid ett 
återvändande skulle komma att mötas av otillbörliga umbäranden ur 
humanitär synvinkel.  
 
3.4.2 Praxis angående förföljelse pga. sexuell läggning 
 
MIG 2013:25: Fråga om utlänningen har gjort sannolikt att han tillhör en 
grupp som riskerar förföljelse på grund av sin sexuella läggning. Även 
metod för prövning av fråga om förföljelse på grund av sexuell läggning. 
  
Målet rör en man från Nigeria som i allmän domstol dömts till fängelse och 
utvisning. Innan domen vunnit laga kraft ansökte han om asyl i Sverige och 
angav att han riskerade skyddsgrundande behandling pga. sin sexuella 
läggning. Enligt då gällande bestämmelser lämnades ärendet över till 
migrationsdomstolen med ett yttrande från Migrationsverket. 
Migrationsdomstolen lät företa en ambassadutredning avseende artiklar som 
mannen lämnat in. Ambassadutredningen kunde inte verifiera artiklarna och 
domstolen ifrågasatte att de publicerats på så sätt som mannen angett. 
Domstolen ansåg att det även fanns andra skäl att ifrågasätta mannens 
trovärdighet och att han inte gjort sannolikt att han hade behov av skydd. 
Hans ansökan avslogs. Mannen överklagade till Migrationsöverdomstolen 
där det i denna typ av ärenden inte krävdes prövningstillstånd.  
 
Migrationsöverdomstolen konstaterar inledningsvis att det är den sökande 
som ska göra sannolikt att han tillhör en grupp som riskerar förföljelse pga. 
sin sexuella läggning.  
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Migrationsöverdomstolen anser att det finns anledning att ifrågasätta delar 
av den skriftliga bevisningen och att han genom den inte gjort sannolikt att 
han är homosexuell och därmed riskerar skyddsgrundande behandling. 
Migrationsöverdomstolen prövar därefter om han genom sin berättelse gjort 
detta sannolikt. Domstolen noterar att han inte i nämnvärd utsträckning 
kunnat svara på allmänna frågor om sin sexuella läggning och hur den har 
påverkat hans liv. Han har även i övrigt under processen lämnat påfallande 
vaga uppgifter om sin personliga uppfattning om och sina känslor relaterade 
till sin sexuella läggning, vilket framstår som märkligt då den sexuella 
läggningen måste anses vara en grundläggande egenskap hos en individ. I 
detta fall är det särskilt anmärkningsvärt mot bakgrund av vad han anfört 
om inställningen till homosexuella personer i Nigeria. Mannen har istället i 
huvudsak redogjort för de övergrepp som han uppger att han har blivit utsatt 
för på grund av att han är homosexuell. I detta hänseende har han under 
processen lämnat motstridiga uppgifter på ett flertal punkter. 
 
Mannen har dessutom väntat med att söka asyl till dess hovrätten fastställde 
hans utvisningsbeslut och hade då vistats i Sverige i drygt sex månader. 
Hans förklaring att han inväntade ett lagförslag om kriminalisering i 
hemlandet är inte rimlig. Den medför dessutom ytterligare en brist i hans 
trovärdighet då homosexuella handlingar har varit kriminaliserade i Nigeria 
sedan länge vilket han borde känt till om han som han uppgivit varit aktiv 
för att främja homosexuellas rättigheter i hemlandet. Att han väntat med att 
söka asyl talar emot att han skulle känna välgrundad fruktan vid ett 
återvändande. Ytterligare en omständighet som ger anledning att tvivla på 
hans berättelse är att han vid ett flertal tillfällen lämnat olika uppgifter om 
sin familjesituation och när hans barn är födda. Detta föranleder domstolen 
att ifrågasätta mannens allmänna trovärdighet. Vid en samlad bedömning 
anser Migrationsöverdomstolen att A inte gjort sannolikt att han är 
homosexuell eller att han i hemlandet tillskrivits en sådan läggning. 
Domstolen tar därför inte ställning till om situationen för homosexuella i 
Nigeria är sådan att det föreligger risk för förföljelse där. 
 
3.5 Praxis från EU-domstolen 
 
Dom den 7 november 2013 i X, Y och Z (de förenade målen C-199/12, C-
200/12 och C-201-12) 
 
EU-domstolen har den 7 november 2013 meddelat dom efter begäran om 
förhandsavgörande avseende tolkningen av skyddsgrundsdirektivet bl.a. i 
fråga om vad som utgör förföljelse på grund av homosexuella aktiviteter 
(mål C-199/12, C-200/12 och C-201/12). Målen gällde asylsökande från 
Sierra Leone, Uganda och Senegal, där det i de nationella domstolarna hade 
klarlagts att personerna i fråga var homosexuella. I domen anges bl.a. 
följande. 
 
En persons sexuella läggning utgör en egenskap som är så grundläggande 
för identiteten att han eller hon inte får tvingas att avsvära sig den (p. 46). 
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Det faktum att det existerar en sådan strafflagstiftning som i de nationella 
målen, med bestämmelser som riktar sig särskilt till homosexuella personer, 
gör att dessa personer kan anses utgöra en separat grupp som uppfattas som 
annorlunda av omgivningen (p. 48). Artikel 10.1 d i skyddsgrundsdirektivet 
ska därför tolkas så, att det faktum att det existerar en sådan 
strafflagstiftning som den som är i fråga i de nationella målen, med 
bestämmelser som riktar sig särskilt till homosexuella personer, gör att 
dessa personer ska anses utgöra en viss samhällsgrupp (p. 49). 
 
En lagstiftning som straffbelägger homosexuella handlingar kan inte i sig 
anses ha en så betydande inverkan på den asylsökande att den 
allvarlighetsgrad som krävs för att kriminaliseringen ska utgöra förföljelse 
enligt artikel 9.1 i direktivet är uppnådd (p. 55). Däremot kan själva det 
fängelsestraff som föreskrivs i anslutning till en viss lagbestämmelse som 
straffbelägger homosexuella handlingar utgöra förföljelse enligt denna 
artikel, förutsatt att det faktiskt tillämpas i det ursprungsland som har antagit 
straffbudet (p. 56). Det ankommer på de nationella myndigheterna att vid 
bedömningen av fakta och omständigheter särskilt undersöka huruvida det 
fängelsestraff som föreskrivs i lagstiftningen i den asylsökandes 
ursprungsland tillämpas i praktiken. Dessa aspekter beaktas när de 
nationella myndigheterna bedömer huruvida den asylsökande verkligen 
hyser välgrundad fruktan för att utsättas för förföljelse vid ett återvändande 
till ursprungslandet (p. 58–60). Ett fängelsestraff som föreskrivs för 
homosexuella handlingar och som verkligen tillämpas i det ursprungsland 
som har antagit en sådan lagstiftning betraktas som ett straff som är 
oproportionerligt eller diskriminerande och som därmed utgör förföljelse (p. 
61). 
 
Ett krav på att medlemmarna av en samhällsgrupp som har samma sexuella 
läggning ska hemlighålla sin läggning strider mot själva erkännandet av att 
det är fråga om en egenskap som är så grundläggande för identiteten att de 
berörda personerna inte får tvingas avsvära sig den. Det är således inte 
tillåtet att förvänta sig att en asylsökande hemlighåller sin homosexualitet i 
ursprungslandet för att undvika förföljelse (p. 70–71). En asylsökande ska 
tillerkännas flyktingstatus när det är fastställt att han eller hon kommer att 
löpa en verklig risk för förföljelse på grund av sin homosexualitet vid ett 
återvändande till sitt ursprungsland. I det avseendet ska hänsyn inte tas till 
att sökanden skulle kunna undvika risken genom att iaktta större 
återhållsamhet än en heterosexuell person gör när han eller hon ger uttryck 
för sin sexuella läggning (p. 75). Det är endast sådana homosexuella 
handlingar som är brottsliga enligt medlemsstaternas nationella lagstiftning 
som är undantagna från direktivets tillämpningsområde. De behöriga 
myndigheterna kan inte, vid prövningen av en ansökan om flyktingstatus, 
rimligen förvänta sig att en asylsökande för att undvika förföljelse 
hemlighåller sin homosexualitet i ursprungslandet eller iakttar 
återhållsamhet när han eller hon ger uttryck för sin sexuella läggning (p. 
76). 
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Dom den 2 december 2014 i A, B och C (de förenade målen C-148/13 – C-
150/13) 

I domen uttalar EU-domstolen att artikel 4 i skyddsgrundsdirektivet jämförd 
med artikel 1 och 7 i EU-s rättighetsstadga utgör hinder för myndigheterna 
vid prövning av en asylansökan, då det åberopats sexuell läggning som 
grund för skyddsskäl, att företa detaljerade förhör om den sökandes sexuella 
vanor eller godta bevis som t.ex. videoupptagningar av sexuella/intima 
handlingar.  

Domstolen uttalar också att det förhållandet att den sökande inte från början 
åberopade sin sexuella läggning som stöd för skyddsskäl, inte kan leda till 
slutsatsen att den sökande inte är trovärdig.  

A, B och C ansökte om asyl i Nederländerna och åberopade risk för 
förföljelse i deras hemländer på grund av deras homosexuella läggning. 
Deras asylansökningar avslogs på grund av bristande trovärdighet.  

EU-domstolens dom rör vilka metoder myndigheterna enligt artikel 4 i 
skyddsgrundsdirektivet jämförd med artikel 13.3 a i asylprocedurdirektivet 
får använda vid prövning av skyddsskäl på grund av sexuell läggning.   

I artikel 4.1 i skyddsgrundsdirektivet anges att det är medlemsstaternas 
skyldighet att i samarbete med den sökande bedöma de relevanta faktorerna 
i ansökan. Domstolen konstaterar att även om det ankommer på den 
asylsökande att informera om sin sexuella läggning, som är en personlig 
angelägenhet, kan asylansökningar på denna grund bli föremål för en 
bedömningsprocess enligt artikel 4. De metoder som myndigheterna 
använder måste iaktta rätten till människans värdighet och rätten till respekt 
för privatlivet och familjelivet enligt artikel 1 resp. 7 i EU:s rättighetsstadga, 
(p. 53 i domen).  

I artikel 4.3. c i skyddsgrundsdirektivet anges att myndigheterna vid 
prövningen ska beakta sökandens personliga förhållanden. I artikel 13.3 i 
asylprocedurdirektivet anges att den sökandes personliga och allmänna 
omständigheter ska beaktas vid den personliga intervjun. EU-domstolen 
anser att detaljerade förhör om den sökandes sexuella vanor strider mot 
artikel 7 i rättighetsstadgan. Bevis som t.ex. videoupptagningar av 
sexuella/intima handlingar har inte nödvändigtvis något bevisvärde och 
strider också mot artikel 1 i rättighetsstadgan. Prövningen får heller inte 
uteslutande grundas på förhör som baseras på stereotypa uppfattningar om 
homosexuella (p. 62-65 i domen).  

EU-domstolen bedömde vidare det förhållandet att den sökande inte från 
början åberopade sin sexuella läggning som stöd för skyddsskäl.  
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Skyldigheten för den sökande i artikel 4.1 i skyddsgrundsdirektivet, att så 
snart som möjligt lägga fram alla relevanta faktorer, mildras av kravet på att 
de prövande myndigheterna enligt artikel 13.3 a i asylprocedurdirektivet och 
artikel 4.3 i skyddsgrundsdirektivet ska beakta den sökandes personliga 
förhållanden, inklusive sökandens utsatta ställning, samt att göra en 
individuell prövning av en asylansökan.   Med hänsyn till att frågor som rör 
en persons sexualitet är känsliga, kan man inte dra slutsatsen att en person 
inte är trovärdig på grund av att han/hon inte omedelbart har berättat om sin 
sexuella läggning.  En sådan slutsats strider också mot kravet på 
myndigheterna i artikel 13.3 i asylprocedurdirektivet (p. 69-71).  
 
3.6 Praxis från Europadomstolen 
 
Europadomstolens dom i M.K.N. mot Sverige 
 
Europadomstolen har i målet M.K.N. mot Sverige, dom den 27 juni 2013 
(appl. nr. 72413/10), prövat frågan om sökanden hade gjort troligt att han, 
på grund av sin sexuella läggning, riskerade behandling i strid med artikel 3 
i Europakonventionen. Domstolen noterade inledningsvis att den sökande 
hade uttryckt en avsikt att bo med sin hustru och sina barn. Än viktigare var 
dock att han i den nationella processen hade väntat med att göra gällande att 
han var homosexuell till dess han överklagade Migrationsverkets negativa 
beslut, vilket var mer än ett år efter hans ankomst till Sverige. Han nämnde 
inte heller sitt homosexuella förhållande under handläggningen i 
Europadomstolen förrän ett och ett halvt år efter att processen hade inletts. I 
ansökan hade han uppgett att det fanns hot från Al-Tawahid och Al-Jihad 
men han nämnde inte hot från Mujahedin. Europadomstolen instämde därför 
i migrationsdomstolens bedömning att sökanden inte hade gett en rimlig 
förklaring till varför han väntade med att berätta om sin sexuella läggning i 
den nationella processen. Domstolen ansåg därför att vad sökanden gjort 
gällande om sitt homosexuella förhållande inte var trovärdigt. På grund av 
dessa trovärdighetsbrister ansåg domstolen att det inte fanns anledning att ta 
ställning till om situationen i hemlandet för homosexuella var sådan att ett 
avlägsnande dit skulle vara i strid med artikel 3 i Europakonventionen. 
 
3.7 Övrig praxis 
 
UKSC 31: Supreme Court i Storbritannien har i dom den 7 juli 2010 
redogjort för den metod som ska användas vid prövning av risk för 
förföljelse på grund av sexuell läggning. Beskrivningen av metoden inriktar 
sig på den framåtsyftande prövningen. 
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3.8 UNHCR:s handbok och riktlinjer 
 
Den av Förenta nationernas flyktingkommissarie (UNHCR) utgivna 
”Handbok om förfarandet och kriterierna vid fastställande av flyktingars 
rättsliga ställning” (handboken) är en viktig rättskälla när det gäller 
förfarandet för att fastställa om det föreligger skyddsbehov (se MIG 
2006:1). 
 
Som komplement till handboken har UNCHR gett ut riktlinjer rörande 
bedömningen av påståenden om förföljelse baserad på sexuell läggning 
och/eller könsidentitet (”Guidelines on International Protection no 9: Claims 
to Refugee Status based on Sexual Orientation and/or Gender Identity 
within the context of Article 1A (2) of the 1951 Convention and/or its 1967 
Protocol relating to the Status of Refugees”, 23 oktober 2012, 
HCR/GIP/12/09). I riktlinjerna anges bl.a. följande. 
 
Sexuell läggning och könsidentitet är en grundläggande egenskap hos en 
individ som antingen är medfödd eller oföränderlig och som en person inte 
kan krävas avstå från eller dölja (p. 12). Många homosexuella sökande 
kommer från länder där sådana relationer är kriminaliserade. Det är allmänt 
accepterat att sådan kriminalisering är diskriminerande och strider mot 
internationella normer för mänskliga rättigheter. I de fall en person riskerar 
förföljelse eller bestraffning såsom dödsstraff, fängelsestraff eller allvarlig 
kroppslig bestraffning är karaktären av förföljelse särskilt tydlig (p. 26). 
Även om dessa lagar oregelbundet, sällan eller aldrig tillämpas kan ett 
förbud mot homosexuella relationer leda till en oacceptabel situation som 
når upp till nivån av förföljelse (p. 27). Det faktum att en sökande kan 
undvika förföljelse genom att dölja eller vara diskret med sin sexuella 
läggning eller tidigare har agerat så är inte ett giltigt skäl att avslå en 
asylansökan (p. 31). 
 
Att bedöma en sökandes hbt-bakgrund är i huvudsak en fråga om 
trovärdighet. Bedömningen av trovärdighet måste göras på ett individuellt 
och hänsynsfullt sätt, genom att undersöka omständigheter kring sökandens 
personliga uppfattning, känslor och upplevelser av olikhet, stigma och skam 
mer än fokus på sexuella aktiviteter (p. 62). Sökandens egna berättelse är 
den huvudsakliga och ofta enda beviskällan. Både allmänna och specifika 
frågor som är utformade på ett icke-fördömande sätt möjliggör för sökanden 
att förklara sina uppgifter. Att sökanden är gift, skild eller har barn betyder 
inte att sökanden inte är homosexuell. Det kan vara lämpligt att ställa några 
frågor angående orsaken till giftermålet. Om sökanden kan ge en 
sammanhängande och rimlig förklaring till giftermålet och/eller sina barn 
bör den delen av berättelsen godtas. Det kan också vara bra att ställa frågor 
om sökandens kunskaper om homosexuella kontakter, grupper och 
aktiviteter i hemlandet, som t.ex. mötesplatser för homosexuella (p. 63). 
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3.9 Verkställighetsärenden 
 
3.9.1 Tillämpliga bestämmelser 
 
I 12 kap. 18 § utlänningslagen anges bl.a. att om det i ett ärende om 
verkställighet av ett beslut om avvisning eller utvisning som fått laga kraft 
kommer fram nya omständigheter som innebär att det finns ett hinder mot 
verkställighet enligt 1, 2 eller 3 § får Migrationsverket, om hindret är 
bestående, bevilja permanent uppehållstillstånd. 
 
I 12 kap. 19 § utlänningslagen anges att om utlänningen i ett ärende om 
verkställighet av ett beslut om avvisning eller utvisning som vunnit laga 
kraft åberopar nya omständigheter som kan antas utgöra ett bestående 
sådant hinder mot verkställigheten som avses i 1, 2 eller 3 §, och dessa 
omständigheter inte kunnat åberopas av utlänningen tidigare, eller 
utlänningen visar giltig ursäkt för att inte ha åberopat omständigheterna 
tidigare, ska Migrationsverket, om beslut om uppehållstillstånd inte kan 
meddelas enligt 18 §, ta upp frågan om uppehållstillstånd till ny prövning. 
 
3.9.2 Uttalanden i förarbetena  
 
I förarbetena till den nya utlänningslagen (prop. 2004/05:170, sid. 227) 
anger regeringen bl.a. följande beträffande kravet på giltig ursäkt i 12 kap 
19 § utlänningslagen. ”Vad som kan anses som giltig ursäkt får avgöras i det 
enskilda ärendet. En giltig ursäkt i det enskilda fallet kan vara att 
utlänningen i hemlandet utsatts för traumatiska upplevelser som varit svåra 
att berätta om i ett tidigare skede.”  
 
Regeringen har även uttalat (prop. 2005/06:6 s. 29) att ”Vid bedömningen 
av asylärenden där det förekommer uppgifter om förföljelse på grund av kön 
eller sexuell läggning måste även beaktas att uppgifterna kan vara mycket 
känsliga för sökanden personligen. Exempelvis är människor med homo- 
eller bisexuell läggning oftast en mycket utsatt grupp. Många gånger 
kommer dessa personer från länder där homosexualitet är en tabubelagd 
företeelse och de kan på grund av sin sexuella läggning ha drabbats av 
trakasserier såväl från den egna familjekretsen som från myndigheter. Den 
egna sexuella läggningen kan vara förknippad med starka skuldkänslor. 
Utredningarna i dessa asylärenden måste därför bedrivas med hänsyn tagen 
till att det kan vara svårt för sökanden att berätta om sina upplevelser, inte 
minst när det skall ske inför en myndighetsperson.”  
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3.9.3 Praxis 
 
MIG 2008:6: Bedömningen av huruvida åberopade omständigheter är att 
anses som nya bör enligt Migrationsöverdomstolens mening inte enbart 
hänföra sig till det som prövats genom det lagakraftvunna beslutet om 
avvisning eller utvisning utan även till det som prövats genom beslut som 
fattats under verkställighetsstadiet, då den åberopade omständigheten 
bedömts utan någon begränsning i sak. 
 
MIG 2007:13: Fråga om ”giltig ursäkt”. Asylprocessen är utformad så att 
den innefattar garantier för att prövningen skall kunna ske på ett så 
rättssäkert sätt som möjligt redan inom den ordinarie processen, hos 
Migrationsverket och migrationsdomstolarna. En asylsökande kan därför 
endast i undantagsfall anses ha giltig ursäkt för att inte ha åberopat alla för 
prövningen relevanta omständigheter innan ett sådant lagakraftvunnet beslut 
föreligger. När ett ärende har nått verkställighetsstadiet skall det alltså 
endast undantagsvis kunna bli fråga om prövning av omständigheter som 
inte har kunnat åberopas tidigare. Om utlänningen kan anses ha visat "giltig 
ursäkt" för att inte ha åberopat dessa tidigare får avgöras i det enskilda 
ärendet. I förarbetena nämns som exempel att utlänningen i hemlandet 
utsatts för traumatiska upplevelser som varit svåra att berätta om i ett 
tidigare skede eller att det rör sig om nya tidigare okända sakuppgifter som 
utlänningen inte kunnat eller bort känna till (prop. 2004/05:170 s. 227). 
Migrationsöverdomstolen gör därför bedömningen att innebörden av 
begreppet "giltig ursäkt" skall ges en restriktiv tolkning.  
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Bakgrund 
 

Asylprocessen skiljer sig från många andra förvaltningsrättsliga ärenden av 

följande skäl:  

- Det saknas ofta materiell bevisning  

- Det är ofta svårt att verifiera uppgifter om förföljelse 

- Det krävs en framåtsyftande bedömning 

- Frågorna inkluderar fakta från många olika discipliner, såsom t.ex. 

intyg utfärdade av läkare eller psykolog, information om kulturella, 

religiösa och sociala företeelser samt landinformation  

- Felaktiga beslut får allvarliga konsekvenser. 

 

Trots detta ska enligt såväl internationell rätt som nationell rätt en 

asylprövning innefatta en bedömning av tillförlitligheten och trovärdigheten 

i nästan alla asylärenden. Någon metod för prövningen har hittills inte 

fastställts.  

 

Även om många domar i nationella och internationella instanser bekräftar 

de bedömningar av tillförlitlighet och trovärdighet som gjorts av 

Migrationsverket och migrationsdomstolarna förekommer det då och då att 

dessa instanser gör en annan bedömning och till exempel kommer fram till 

att en person löper risk att utsättas för skyddsgrundande behandling om han 

eller hon återvänder till sitt hemland.  

 

Eftersom konsekvenserna av en felaktig bedömning är allvarliga och 

tillförlitlighetsprövningarna kräver hög rättssäkerhet finns det anledning att 

ge vägledning genom att utarbeta en metod för bedömningarna av 

tillförlitlighet och trovärdighet.  

 

Det finns ett antal rättsfall på området, från såväl nationella som 

internationella domstolar. Flera av dem ger god vägledning när 

Migrationsverket nu gör ett försök att skapa en rättssäker metod för 

bevisprövningen, även om det naturligtvis inte varit domstolens 

huvudsakliga skäl för prövning av det individuella ärendet. Rättsfallen 

måste läsas tillsammans och det är inte möjligt att endast använda sig av ett 

enskilt mål för att fastställa en rättssäker metod.  

 

Detta rättsliga ställningstagande har också utarbetats med beaktande av de 

råd och rekommendationer som framkommer i den rapport som utarbetats 

av CREDO-projektet – ett projekt som finansierats av flyktingfonden samt 

kommissionen och som bedrivits genom ett samarbete mellan Hungarian 

Helsinki Committee, UNHCR och International Association of Refugee 

Law Judges. Ställningstagandet avser att ge Migrationsverkets handläggare 

och beslutsfattare stöd för den nödvändiga bevisprövningen i asylärenden.  
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Ställningstagandet ger enbart vägledning för bedömning av trovärdigheten 

och hanterar därför inte frågor rörande beviskravet och möjligheterna att 

erhålla tvivelsmålets fördel som ska prövas när tillförlitligheten och 

trovärdigheten bedömts. Därmed faller även sannolikhetsbedömningen och 

den framåtsyftande bedömningen utanför detta rättsliga ställningstagande.  

 

 

Gällande rätt 

Fri bevisprövning 

Fri bevisprövning består av två delar: fri bevisföring och fri bevisvärdering. 

Med fri bevisföring menas att det inte uppställs några begränsningar i fråga 

om de källor som får användas för att få fram sanningen. Fri bevisvärdering 

innebär i sin tur att beslutsfattaren fritt har att avgöra värdet av den 

bevisning som lagts fram i ett ärende (jfr 30 § förvaltningsprocesslagen, 

1971:291). 

Tillförlitlighet och trovärdighet 

I Migrationsverkets beslut används ibland begreppen trovärdighet och 

tillförlitlighet på ett något oklart sätt. Den bedömning som verket ska göra 

är en objektiv bedömning av om sökandens uppgifter är tillförlitliga. Den 

innefattar normalt en prövning inte bara av sökandens berättelse utan också 

en värdering av bevisningen i övrigt. Som ett led i denna bedömning kan det 

dock finnas anledning att göra en bedömning av om sökanden lämnar 

uppgifterna på ett trovärdigt sätt.  

 

Trovärdighet handlar inte om hur uppgifter presenteras (sökandes gester, 

blick etc.) om dessa inte objektivt kan bedömas. Däremot om det kan 

dokumenteras i ärendet att sökanden inte svarar på frågor som ställts vid 

upprepade tillfällen och inte kan förklara varför kan det fastställas en 

objektiv grund för bedömningen av om uppgifterna lämnats på ett trovärdigt 

sätt. Vidare kan sökandens agerande i övrigt beaktas. Det kan t.ex. handla 

om att ansöka först efter att ha påträffats av polis eller att inte ge en rimlig 

förklaring till varför han eller hon väntat så länge att med ansöka om skydd. 

Ett annat exempel kan vara upprepade asylansökningar som visar att 

sökandens tidigare åberopade skäl inte är korrekta och som inte kan 

förklaras. I sådana fall kan objektiv grund erhållas för att bedöma om 

uppgifterna lämnas på ett trovärdigt sätt. Tillförlitlighetsbedömningen av 

uppgifterna är överordnad trovärdighetsbedömningen. Det begrepp som 

därför normalt bör användas vid bedömning är om sökandens uppgifter är 

tillförlitliga. 

UNHCR:s handbok 

Av UNHCR:s ”Handbok om förfarandet och kriterierna vid fastställande av 

flyktingars rättsliga ställning” (Punkterna 196 – 199) framgår bl.a. följande.  

 Bevisbördan ligger på den sökande.  

 Skyldigheten att ta reda på och värdera alla relevanta fakta delas 

mellan den sökande och utredaren. 
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 Om den sökandes redogörelse förefaller trovärdig och det inte finns 

goda skäl att anta det motsatta, bör den sökande i sådana fall ges en 

fördel av det uppkomna tvivelsmålet.  

 Beviskravet bör inte tillämpas alltför strikt med tanke på 

svårigheterna i bevishänseende som följer av den speciella situation 

den sökande befinner sig i. Att man tillåter bristande bevisning 

innebär emellertid inte att man nödvändigtvis måste acceptera 

ostyrkta påståenden som sanna om dessa är oförenliga med den 

allmänna redogörelse som den sökande framlagt.  

 En person, som på grund av sina upplevelser känt fruktan för 

myndigheterna i hemlandet, kan fortfarande känna ängslan gentemot 

varje annan myndighet och därför vara rädd för att tala öppet och ge 

en fullständig och precis redogörelse för sitt fall.  

 Normalt bör den första intervjun vara tillräcklig för att få klarhet om 

den sökandes berättelse. Utredaren kan emellertid bli tvungen att 

genomföra ytterligare en intervju för att klara ut motsägelser och 

finna förklaringar till felaktiga påståenden och underlåtenhet att 

uppge väsentliga sakförhållanden.  

 Osanna påståenden är i sig inte skäl nog att vägra en person 

flyktingstatus. Det är utredarens ansvar att bedöma sådana 

påståenden i ljuset av samtliga omständigheter i fallet. 

 

UNHCR skriver i handledningsdokumentet “Interpreting Article 1 of the 

1951 Convention Relating to the Status of Refugees” från april 2001 bl.a. 

följande (p.10). Avsaknad av förmåga att komma ihåg alla datum eller 

mindre detaljer, mindre motsägelsefulla påståenden, vagheter och 

felaktigheter i detaljer som inte är fundamentala för de avgörande frågorna 

bör inte användas som avgörande faktorer vid bedömningen av trovärdighet. 

Däremot kan de bli beaktade tillsammans med andra faktorer i den 

sammantagna bedömningen.  

Praxis 

Det finns en omfattande nationell och internationell praxis som ger 

vägledning för tillförlitlighets- och trovärdighetsbedömningarna. De domar 

och beslut som använts vid utarbetande av metoden nedan anges här endast 

med domstolens namn, målnummer eller referensnummer och i 

förekommande fall med namn. För vidare information tag del av domarna 

och besluten genom Lifos.  

 

Migrationsöverdomstolen: 

 

 MIG 2006:1 

 

 MIG 2007:12  

 

 MIG 2007:33 

 

 MIG 2011:6.  
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Europadomstolen: 

 

 Matsiukhina and Matsiukhin mot Sverige, nr. 31260/04, den 21 juni 

2005  

 

 N. mot Finland, nr. 38885/02, den 26 juli 2005 

 

 N.A. mot Storbritannien, nr. 25904/07, den 17 juli 2008 

 

 R.C. mot Sverige, nr. 41827/07, den 9 mars 2010 

 

 F.N. och andra mot Sverige, nr 28774/09, den 18 december 2012. 

 

Bedömning 
 

Följande utgångspunkter är nödvändiga att känna till innan man gör en 

tillförlitlighets- och trovärdighetsbedömning:  

 

1. Migrationsöverdomstolen har i sin praxis (MIG 2007:12) klarlagt att 

det i normalfallet är nödvändigt att göra trovärdighetsbedömningar i 

samtliga asylärenden med undantag för: 

a) de fall där det är klarlagt att personen härstammar från ett visst 

land eller område och alla personer från detta land eller område 

måste ges rätt att stanna som skyddsbehövande  

b) de fall där de åberopade asylskälen inte kan utgöra grund för 

flyktingskap eller ställning som skyddsbehövande, t.ex. enbart 

sociala och ekonomiska skäl. 

 

Eftersom det i varje ärende ska göras en individuell bedömning av 

om personen är flykting och således har rätt till 

flyktingstatusförklaring måste Migrationsöverdomstolens avgörande 

tolkas så att tillförlitlighets- och trovärdighetsbedömningar bör göras 

i alla ärenden utom de där det klarlagts att personen kommer från en 

viss plats och samtliga som kommer från denna plats beviljas status 

som flyktingar.  I dessa fall är det dock viktigt att tänka på att 

faktainsamlingen under utredningen trots allt måste vara komplett. 

Vidare måste Migrationsöverdomstolens avgörande tolkas så att det 

andra undantaget huvudsakligen gäller sådana mål där ansökan om 

asyl måste tolkas som uppenbart ogrundad.  

 

2. Det är genom såväl nationell som internationell praxis (se t.ex. MIG 

2006:1, MIG 2007:1, N. mot Finland och UNHCR:s handbok punkt 

196) klarlagt att den sökande har åberopsbördan och den initiala 

bevisbördan för sina åberopade asylskäl. Detta innebär att det åligger 

den sökande att berätta allt som kan vara relevant i ärendet och så 

långt det är möjligt lägga fram bevis som stödjer berättelsen. 

Utredningsansvaret delas mellan den sökande och den utredande 

myndigheten. 
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3. Migrationsöverdomstolen har i MIG 2007:12 angett att: 

”Migrationsverket och migrationsdomstolarna måste noga skilja på 

vad som utgör bevismedel och vad som är sökandes utsaga.”  

 

Uttalandet måste dock läsas med beaktande av vad UNHCR anger i 

sin handbok om att det är den sökandes redogörelse som ska 

bedömas samt Skyddsgrundsdirektivets uttalanden om den sökandes 

utsaga. Migrationsverket anser därför att det istället är viktigt att 

tänka på att den huvudsakliga bevisningen i ett asylärende utgörs av 

den enskildes berättelse om vad som hänt innan han eller hon 

lämnade hemlandet. Inlämnade handlingar, åberopade vittnesmål 

och annat utgör komplement till den muntliga berättelsen.  

  

Metoden för att göra en tillförlitlighets- och trovärdighetsbedömning kan 

sammanfattas i följande punkter:  

 

1. Migrationsöverdomstolen har i praxis (MIG 2007:33) klargjort att 

det inte är lämpligt att göra en bedömning av den sökandes allmänna 

trovärdighet innan bevisningen värderats och tillförlitligheten av 

denna prövats. Detta uttalande ligger i linje med internationell praxis 

som också talar om ”general credibility”, men först sedan all 

bevisning (dvs. framförallt den muntliga berättelsen) analyserats.  

 

Eftersom domstolarna hänvisar till bevisprövningen får deras 

uttalande innebära att det ska göras en tillförlitlighetsbedömning av 

bevisningen som slutligen kopplas till den sökandes allmänna 

trovärdighet.  

 

Detta innebär därför att det är nödvändigt att i varje asylberättelse 

identifiera relevanta bevisteman. Målet RC mot Sverige kan vara ett 

exempel för att illustrera detta. I målet åberopades följande relevanta 

bevisteman: 

Sökanden 

• härstammade från Iran 

• hade inte varit medlem i något regimkritiskt parti 

• hade deltagit i demonstrationer 

• hade varit frihetsberövad 

• hade blivit torterad 

• hade rymt från fängelset 

• hade gömt sig hos släkting i två månader 

• hade lämnat landet illegalt.  

Innan sökandes allmänna trovärdighet kan bedömas måste varje del 

analyseras och prövas.  
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2. Metoden för bevisvärdering får aldrig bygga på subjektivism, 

godtycke och intuition. Metoden måste i varje enskilt fall bygga på 

rationell, objektiv grund. Eftersom det i asylärenden är nödvändigt 

att pröva händelser som skett i andra länder är det också viktigt att 

vid bedömningen ha så god landkunskap att det är möjligt att sätta 

sig in i situationen i det andra landet och inte förutsätta att 

myndigheter och andra aktörer agerar på samma sätt som i en 

rättsstat i alla situationer.   

 

Det är i all tillförlitlighets- och trovärdighetsprövning också 

nödvändigt att ta hänsyn till personliga omständigheter hos den 

sökande. En person som varit utsatt för krig, våld och allvarliga hot 

mot sin egen person kan ha svårt att komma ihåg vissa detaljer och 

ha problem med ordningsföljden i skeenden. Andra personliga 

omständigheter, som kan inverka på redogörelsens detaljrikedom är 

t.ex. kön, utbildning, kulturella stigma, psykiska handikapp och 

ålder. Därigenom kan personliga omständigheter ibland medföra att 

en person uppfattas som mindre trovärdig på grund av det sätt som 

han eller hon lämnar uppgifterna. I dessa fall kräver myndighetens 

utredningsansvar ofta att utredningen får kompletteras på det sätt 

som anvisas under punkten sex och att hänsyn tas till personliga 

omständigheter.   

 

3. Den fria bevisvärderingen innebär också att alla bevis ska beaktas – 

även de som har ett lågt bevisvärde. I målen RC mot Sverige och FN 

och andra mot Sverige hade ett antal bevis lämnats in och i stort sett 

underkänts av nationella instanser. I RC mot Sverige rörde det sig 

om ett läkarintyg från en allmänläkare på en vårdcentral. I FN och 

andra mot Sverige rörde det sig om anställningsböcker, ett läkarintyg 

från hemlandet och en kallelse till polismyndigheten. 

Europadomstolen anser att detta var felaktigt. Även om den 

materiella bevisningen i dessa mål inte bedöms styrka något 

förhållande finner Europadomstolen att den ger sådana indikationer 

att den inte helt kan underkännas utan till viss del bör bedömas 

stödja den muntliga berättelsen. 

 

4. Den analys som ska göras ska enligt praxis (se t.ex. MIG 2007:12) 

koncentreras runt följande frågor: 

 Är berättelsen sammanhängande eller splittrad? 

 Har den sökande lämnat en konkret och detaljerad berättelse eller är 

den vag och detaljfattig? 

 Innehåller berättelsen motstridiga uppgifter eller har den i huvudsak 

varit oförändrad under utredningens gång eller mellan 

utredningstillfällena? 

 Stöds berättelsen av allmänt kända fakta och aktuell landinformation 

eller strider delar av berättelsen mot sådan information? 
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Utredningen kräver därför en aktiv roll av utredaren. Händelser 

måste utredas i detalj, t.ex. var och när händelsen inträffade och  

vem som var närvarande. Oklarheter kräver följdfrågor från 

utredaren. Även händelser som gäller anhöriga måste konkretiseras 

med detaljfrågor för att utredaren ska kunna avgöra om det påverkar 

den sökandes situation.  

 

5. Prövningen innebär i huvudsak en bedömning av om det finns 

tillförlitlighetsbrister i uppgifterna. Den sökandes trovärdighet är en 

betydligt mer begränsad fråga. I många internationella domar och 

andra styrdokument talas rent generellt om ”the applicant’s general 

credibility”. Migrationsöverdomstolen talar också om ”sökandes 

allmänna trovärdighet”. Trovärdighetsbedömningen är dock bara ett 

led i bedömningen. Uttalandena om sökandes allmänna trovärdighet 

innebär inte nödvändigtvis att samtliga uppgifter brister i 

tillförlitlighet. En prövning måste därför ske av vad som kan 

bedömas vara sant och vad som kan bedömas vara osant. Vid denna 

prövning ska varje del i berättelsen analyseras noggrant.  

 

Det är i normalfallet inte tillräckligt att endast ifrågasätta ett 

bevistema i den sökandes utsaga. Undantag från detta utgör dock 

situationen när ett enskilt bevistema omintetgör hela berättelsen. Det 

krävs i normalfallet tillförlitlighetsbrister i den relevanta delen av 

berättelsen. För att uttrycka detta med andra ord krävs det att kärnan 

i berättelsen inte håller.  

 

Det innebär t.ex. att tillförlitlighetsbrister i uppgifterna om hur 

sökande lämnat hemlandet inte är tillräckligt för att underkänna en i 

övrigt tillförlitlig berättelse. Om utredande myndighet, som i RC mot 

Sverige, bara ifrågasätter flykten från ett fängelse, men inte 

fängslandet i sig, får det till följd att myndigheten får en fortsatt 

utredningsskyldighet för det som personen åberopar har inträffat i 

fängelset. Om utredande myndighet, som i FN och andra mot 

Sverige, endast ifrågasatt omständigheter vid sidan om kärnan i 

berättelsen, har tillförlitlighetsbristerna inte bedömts vara så 

omfattande att sökandena inte gjort sin berättelse sannolik. Ett 

liknande exempel kan hämtas från Migrationsöverdomstolen i MIG 

2011:6. Migrationsöverdomstolen fann i detta mål att sökandena i 

allt väsentligt lämnat tillförlitliga berättelser som framstår som 

självupplevda. Deras berättelser hade under hela asylprövningens 

gång varit sammanhängande och i stort sett inte förändrats och 

uppgifterna stred inte heller mot vad som genom landinformationen 

eller annars är känt om förhållandena i deras hemland. Eftersom 

endast en specifik enskild händelse haft uppenbara 

tillförlitlighetsbrister fann Migrationsöverdomstolen det inte fanns 

grund för att ifrågasätta sökandenas allmänna trovärdighet.  
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Det finns dock fall i praxis där tillförlitlighetsbrister runt ett enda 

bevistema kan medföra att berättelsen i sin helhet inte kan läggas till 

grund för prövningen. Det rör sig då oftast om att den sökande inte 

lyckats göra sannolikt att han eller hon befunnit sig på den plats där 

händelserna inträffat, se t.ex. Migrationsöverdomstolens dom (UM 

10483-10) gällande en kvinna som inte kunde göra sannolikt att hon 

härstammade från östra delen av Demokratiska Republiken Kongo. 

Migrationsöverdomstolen har i sin dom i MIG 2007:12 även gett 

stöd för en sådan bedömning: ”Om det kan fastställas att sökanden 

ljugit om sin identitet och/eller sitt medborgarskap/hemland och 

ovisshet alltjämt kvarstår i nämnda delar, är det sällan meningsfullt 

att pröva berättelsen specifikt mot förhållandena i det uppgivna 

hemlandet.” 

 

6. I de fall handläggare eller beslutsfattare identifierar 

tillförlitlighetsbrister i någon av berättelsens kärnfrågor ska den 

sökande få tillfälle att förklara bristerna.     

 

Europadomstolen har i sin praxis (se Matsiukihina och Matsiukhin 

mot Sverige) klart uttalat att det ligger ett ansvar på utredaren att ge 

den asylsökande en möjlighet att förklara motstridiga, vaga och 

osammanhängande påståenden. Detta framgår också av UNHCR:s 

handbok (p 199).  

 

Det innebär att utredaren måste ge den sökande en chans – helst vid 

den muntliga utredningen – att förklara motstridiga uppgifter och 

uppgifter som strider mot kända fakta eller relevant och aktuell 

landinformation. Vidare ska den sökande vid utredning uppmanas att 

beskriva vaga uppgifter mer i detalj. Om utredaren inte hinner med 

detta vid den muntliga utredningen ska en ny utredning hållas.  

 

7. Förklaringarna till de brister som påtalats måste därefter bedömas. 

Migrationsöverdomstolen har i MIG 2006:1 angett att bevisbördans 

placering förändras om den sökande lyckas göra de förhållanden han 

åberopar sannolika. Europadomstolen anför i t.ex. NA mot 

Storbritannien att om sådan bevisning inkommer är det upp till de 

statliga myndigheterna att framföra eventuella tvivel om 

bevisningen. I FN och andra mot Sverige har Europadomstolen 

funnit att de nationella prövningsinstanserna tagit alltför liten hänsyn 

till sökandes förklaringar av bristerna i den åberopade bevisningen.  

 

Om den sökandes förklaringar är rimliga, sannolika och/eller har 

stöd i befintlig landinformation ska de beaktas. Det blir då upp till 

Migrationsverket att framföra eventuella tvivel mot förklaringarna.  

 

Rättsfallet Matsiukhina och Matsiukhin mot Sverige visar dock att 

avsaknad av förklaring eller bristfällig förklaring medför att 

tillförlitlighets- och trovärdighetsbristerna kan fastställas.  

 



   10 (10) 

 

8. Slutligen ska det göras en sammantagen bedömning av samtlig 

bevisning och samtliga förklaringar. Vid denna bedömning ska 

följande frågor särskilt prövas.  

a) Rör det sig om brister i kärnfrågorna? 

b) Är förklaringarna till bristerna rimliga? 

c) Ger sökandens agerande i asylprocessen allvarliga skäl att 

ifrågasätta grunden för ansökan?  

d) Är sökandes förklaring till sitt agerande rimligt? 

 

Ny bevisning som lämnas in under ärendets gång kräver alltid en ny 

sammantagen bedömning.  

 

9. Den som bedöms ha lämnat en berättelse som inte är tillförlitlig och 

som därför inte heller kan läggas till grund för bedömningen i 

asyldelen har rätt till ett välmotiverat beslut. Motivera därför 

noggrant varje brist. Om man väljer att använda uttryck som ”vag 

och detaljfattig” måste dessa kompletteras med en bedömning av vad 

som är vagt och vad som är detaljfattigt och varför sökande borde 

kunna uppge mer fakta i denna del. Om den sökande inte bedöms 

vara trovärdig på grund av att uppgifterna inte lämnats på ett 

trovärdigt sätt kan det vara en del av bedömningen men inte utgöra 

en självständig grund om det inte finns tillförlitlighetsbrister i 

uppgifterna.  

 

Detta rättsliga ställningstagande har beslutats av undertecknad tf. rättschef 

efter föredragning av verksjuristen  och asylexperten 

 

 

 

 

 

 

Tf. rättschef 

 

 


