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Summary  
According to Swedish law, those who are persecuted because of their actual or attributed 

sexual orientation have the right to obtain refugee status. However, such asylum cases are 

often difficult to assess, as there is often no evidence. The court shall therefore make a 

credibility assessment of the asylum seeker’s claim about the sexual orientation. The 

assessments have been criticized, because of the fact that the evaluation of evidence seems to 

be based on the decision-maker’s stereotypical perceptions. This essay shall therefore analyze 

the methods used by the migration courts to assess the asylum seeker’s sexual orientation in 

asylum cases. This essay shall be based on a legal dogmatic and a forensic analytical method, 

which provides space for analysing the issues from a gender scientific perspective.  

 

It is the asylum seeker who shall make his or her sexual orientation probable, while the 

migration court shall examine whether the applicant has made his or her affiliation to a 

specific social group probable. The court is responsible to ensure that the case is properly 

investigated. The court must therefore make sure to use methods and ask questions to the 

applicant, without violating the applicant’s right to the integrity of the person and respect for 

private life. The court shall not use methods and ask questions to examine the applicant’s 

sexual habits or to demand the applicant to demonstrate his or her sexual orientation. On the 

other hand, it is accepted to ask about the applicant’s insight and feelings regarding the sexual 

orientation and to ask about the applicant’s childhood and relationships, in order to examine 

the applicant’s sexual orientation. 

 

The court’s assessment of the sexual orientation is based on a credibility assessment of the 

applicant’s oral statement. The credibility assessment is based on a number of different 

criteria. The criteria the court has considered in its credibility assessment are the applicant’s 

general credibility and whether the statement appears to be detailed, coherent, unchanged and 

whether the story is without conflicting information. Regarding the credibility assessment of 

the applicant’s sexual orientation, specific criteria has been used by the court. In the 

assessment, the court has taken into account how the applicant narrates about his or her 

internal process, his or her insight about the sexual orientation, the process of ”coming out”, 

about his or her relationships with persons of the same sex and what reflections the applicant 

has made regarding his or her sexual orientation in the home country.  
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In the essay, a case study is made of the Swedish migration courts’ assessments of asylum 

cases based on sexual orientation as a basis for protection. There are no clear guidelines for 

the courts, regarding the credibility assessment. The assessment differs in each case and 

depends partly on the applicant’s ability to narrate and partly on the decision-maker’s 

interpretation of the concept of credibility. What constitutes a credible statement, can 

therefore differ in each case. Therefore, there is no predictability in the implementation.  

 

After analyzing the different criteria, it can be concluded that the judgments in several cases 

are based on the judge’s stereotypical perceptions and prejudices about how homosexual and 

bisexual individuals should feel and think, in regard to their sexual orientation. The judge’s 

stereotypical perceptions are based on societal norms regarding gender and sexuality. The 

judge’s stereotypical perceptions can be explained as an expectation that homosexual and 

bisexual individuals should feel and think in a specific way, because their sexual orientation 

deviates from the prevailing norm in the society.   
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Sammanfattning	
Enligt svensk rätt har den som utsätts för förföljelse på grund av sin faktiska eller tillskrivna 

sexuella läggning rätt att erhålla flyktingstatus. En svårighet med att bedöma asylsökandens 

sexuella läggning är att det ofta saknas bevisning. Domstolen får därför göra en 

trovärdighetsbedömning av asylsökandens påstående om den sexuella läggningen. 

Bedömningarna i dessa mål har kritiserats för att bevisvärderingen verkar grundas på 

beslutsfattarens stereotypa uppfattningar. Uppsatsen ska därför analysera 

migrationsdomstolarnas metoder för att bedöma asylsökandens sexuella läggning i 

asylärenden. Uppsatsen ska utgå från en rättsdogmatisk och en rättsanalytisk metod, där det 

ges utrymme för att analysera frågeställningarna utifrån en genusrättsvetenskaplig metod.  

 

Det är den asylsökande som ska göra sin sexuella läggning sannolik, medan det är 

migrationsdomstolen som ska pröva om sökanden har gjort sin tillhörighet till sådan grupp 

sannolik. Det är domstolen som ska utreda och se till att ärendet blir tillräckligt utrett. 

Domstolen ska använda metoder och ställa frågor till den sökande som inte inskränker 

sökandens rätt till integritet och privatliv. Domstolen ska inte använda metoder och ställa 

frågor för att utreda sökandens sexuella vanor eller kräva att sökanden demonstrerar sin 

sexuella läggning. Det är däremot accepterat att fråga om sökandens tankar och känslor 

gällande den sexuella läggningen samt att fråga om sökandens barndom och relationer, för att 

utreda den sexuella läggningen.  

 

Domstolens bedömning av den sexuella läggningen baseras på en trovärdighetsbedömning av 

sökandens muntliga utsaga. Domstolen utgår vid trovärdighetsbedömningen från en rad olika 

bedömningskriterier. Kriterierna som domstolen beaktar i sin trovärdighetsbedömning är 

sökandens allmänna trovärdighet samt om berättelsen framstår som detaljrik, 

sammanhängande, oförändrad och om berättelsen är utan motstridiga uppgifter. Vad gäller 

trovärdighetsbedömningen av sökandens påstående om den sexuella läggningen har det 

framtagits specifika bedömningskriterier gällande sökandens känslor och uppfattningar. I 

bedömningen tar domstolen hänsyn till hur den sökande har berättat om sin inre process, sin 

insikt om sin sexuella läggning, sin process med att ”komma ut”, om sina relationer med 

personer av samma kön samt vilka reflektioner sökanden har haft gällande sin sexuella 

läggning i hemlandet.  
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I uppsatsen görs det en rättsfallsutredning av migrationsdomstolarnas bedömningar av 

asylärenden som baseras på sexuell läggning som skyddsgrund. Det kan konstateras efter en 

rättsfallsanalys att det saknas tydliga riktlinjer för domstolarna vid trovärdighetsbedömningen. 

Bedömningen skiljer sig åt i varje enskilt fall och beror dels på sökandens berättelseförmåga, 

dels på hur beslutsfattaren tolkar begreppet trovärdighet. Det lämnas stort utrymme för 

beslutsfattaren att bedöma vad som är en trovärdig utsaga i varje enskilt fall. Det saknas 

därför förutsebarhet i tillämpningen.  

 

Efter en analys av bedömningskriterierna kan det konstateras att bedömningarna i många fall 

baseras på domarens stereotypa uppfattningar och fördomar om hur homosexuella samt 

bisexuella personer bör känna och tycka i förhållande till sin sexuella läggning. Domarens 

stereotypa uppfattningar baseras på rådande normer i samhället gällande genus och sexualitet. 

Domarens stereotypa uppfattningar kan förklaras som att det finns en förväntan om att 

homosexuella och bisexuella personer bör känna och tycka på ett specifikt sätt, på grund av 

att deras sexuella läggning avviker från den rådande normen i samhället.  
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Förord 

Att jag skulle bli jurist är något jag vetat om ända sedan jag var liten. Trots att jag är så 

otroligt glad att dagen jag sett fram emot så länge äntligen är här, känns det samtidigt lite 

vemodigt att dessa åren gick så otroligt fort. Tänk att dagen som jag väntat på i så många år 

äntligen är här, snart har jag min juristexamen!  

 

Jag vill börja med att tacka min handledare Henrik Wenander för hans stöd och värdefulla råd 

under processens gång.  

 

Jag vill dessutom tacka min familj som alltid ställt upp för mig. Tack för att ni alltid har hejat 

på mig och för allt stöd ni har gett mig.  

 

Jag vill även passa på att tacka mina vänner som varit mina stöttepelare de senaste åren. Tack 

för att ni alltid peppat mig. Tack för alla skratt ni gett mig och för alla tårar ni fått torka. Tack 

för att ni varit (och är) de finaste vännerna jag någonsin kunnat önska mig.  

 

Jag hade aldrig klarat det utan er. 

 

Lund, 26 maj 2020 

 

Caroline Larsson 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund  

I många delar av världen upplever människor våld eller andra former av förföljelse på grund 

av deras faktiska eller tillskrivna sexuella läggning. Homosexuella och bisexuella är ofta 

föremål för våld, attacker, tortyr och diskriminering runtom i värden.1 Homosexuella 

handlingar är i nuläget dessutom kriminaliserade i 68 av de Förenta nationernas 

medlemsstater och kan straffas med allt ifrån 1 år till livstids fängelse.2  

 

Sexuell läggning utgör i Sverige en av skyddsgrunderna i flyktingdefinitionen. Homosexuella 

och bisexuella som uppfyller utlänningslagens (2005:716), UtlL, krav i 4 kap. 1 §, har därför 

rätt till uppehållstillstånd i Sverige.3 Bedömningen om sökanden uppfyller kraven enligt 

flyktdefinitionen, utgår från den information som sökanden lagt fram till stöd för sin talan. I 

asylärenden är ofta sökandens utsaga det enda bevismedlet. Beslutsfattaren ska därför avgöra 

vilket bevisvärde utsagan ska tillmätas, vilket baseras på en trovärdighetsbedömning. Att 

bedöma sökandens sexuella bakgrund är således en fråga om trovärdighet.4  

 

Ett exempel kan klargöra svårigheterna. Abdolah är medborgare i Iran och har kommit till 

Sverige för att söka asyl. Under sin tid i Sverige har Abdolah föreläst om hur det är att vara 

homosexuell i Iran. Han berättar om att han suttit i fängelse på grund av att han blivit 

påkommen med en homosexuell relation.5 I Sverige ansökte han om asyl på grund av sin 

sexuella läggning, men migrationsdomstolen avslog hans ansökan. Skälet till avslaget var att 

domstolen inte ansåg hans påstående vara trovärdigt. Hans trovärdighet ifrågasättes eftersom 

han först anfört att han var bisexuell och sedan ändrade sig att han var homosexuell.6 

 

För att en berättelse ska anses vara trovärdig krävs det ofta att berättelsen är 

sammanhängande, utan motstridiga uppgifter, i huvuddrag förblir oförändrad under processen 

																																																								
1 UNHCR, Guidelines on international protection no. 9: Claims to Refugee Status based on Sexual Orientation 
and/or Gender Identity art. 2.  
2 Ilga, State-sponsored homphobia (2019), s. 47-52. 
3 Se Thorburn Stern & Wikström (2016),  s. 116; UNHCR Guidelines on international protection no. 9: Claims 
to Refugee Status based on Sexual Orientation and/or Gender Identity art. 46; 4 kap. 1 § UtlL; 5 kap. 1 § UtlL. 
4 Andersson (2018), s. 309; MIG 2013:25; Thorburn Stern & Wikström (2016),  s. 11-12. 
5 Nyhetsmorgon, Att vara homosexuell i Afghanistan och Iran: ”Hamnade i fängelse för att jag har pojkvän”, 
<https://www.tv4.se/nyhetsmorgon/klipp/att-vara-homosexuell-i-afghanistan-och-iran-hamnade-i-fängelse-för-
att-jag-har-pojkvän-11990044>, hämtad 2020-02-07. 
6 Nilsson, Långt kvar gällande hbtq-rättigheter, <https://www.folkbladet.nu/2019-07-19/langt-kvar-gallande-
hbtq-rattigheter>, hämtad 2020-02-07.	
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samt att berättelsen är detaljrik.7 Trovärdighetsbedömningarna har kritiserats för att sakna 

tydliga riktlinjer samt för att bedömningarna grundas på domarens antaganden, fördomar och 

förutfattade meningar.8  

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Uppsatsen ska analysera utmaningarna migrationsdomstolen står inför vid bedömningen om 

asylsökanden riskerar förföljelse på grund av sexuell läggning. Syftet med uppsatsen är, för 

det första, att ge bredare förståelse av domstolarnas metod för att bedöma sökandens 

trovärdighet i den muntliga utsagan och domstolarnas metod för att pröva sökandens sexuella 

läggning, med hänsyn till hur långtgående denna metod kan vara utan att inskränka 

asylsökandens rätt till integritet och privatliv. Syftet är, för det andra, att ge förståelse av 

domstolarnas metod och tillämpning av olika kriterier vid bedömningen av den muntliga 

utsagan, utifrån ett genusrättsvetenskapligt perspektiv. Det kommer att analyseras om 

domarens kunskaper om genus och sexualitet har påverkan vid bedömningen. 

 

Uppsatsens syfte kommer att besvaras med följande övergripande frågeställning:  

Hur tolkar migrationsdomstolen de regler och principer som tagits fram vid bedömningen av 

asylsökandens sexuella läggning och vilka svårigheter står domstolen inför vid en sådan 

prövning?  

 

Uppsatsen kommer att besvara följande delfrågor för att besvara den övergripande 

frågeställningen och uppfylla syftet:  

     (1) Hur bedömer migrationsdomstolen om sökanden riskerar förföljelse på grund av   

     sexuell läggning?  

     (2) Vilka metoder är accepterade för att utreda sökandens sexuella läggning, med hänsyn  

     till sökandens rätt till integritet och privatliv? 

     (3) Vilka kriterier i sökandens muntliga utsaga beaktar migrationsdomstolen vid  

     trovärdighetsbedömningen samt vid bedömningen av sökandens sexuella läggning? 

     (4) Hur kan migrationsdomstolens metod för att bedöma sökandens sexuella läggning och  

     tillämpning av de olika kriterierna förstås utifrån ett genusrättsvetenskapligt perspektiv? 

     (5) Ger domstolens bevisprövning uttryck för fördomar och subjektiva uppfattningar?  

																																																								
7 MIG 2007:12. 
8 Thorburn Stern & Wikström (2016), s. 163-164; Diesen (2018), s. 267; UNHCR, Beyond Proof – Credibility 
assessment in EU Asylum Systems (2013), s. 30. 
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1.3 Avgränsningar 

Uppsatsen är avgränsad till att omfatta de personer som ansöker om flyktingstatus (se vidare 

avsnitt 2.2.1 och 2.4.1). Personer som inte ansöker om flyktingstatus, omfattas inte av 

uppsatsen.  

 

I uppsatsen är det förföljelsegrunden sexuell läggning, inom ramen för tillhörighet till viss 

samhällsgrupp som kommer att redogöras för (se vidare avsnitt 2.2.2.3 och 2.4.1). Förföljelse 

på grund av andra grunder kommer därför inte beaktas i uppsatsen. I svensk rätt omfattas 

homo-, bi- och heterosexuell läggning av definitionen sexuell läggning.9 Sexuell läggning 

definieras som en persons känslomässiga, kärleksmässiga och sexuella attraktion till och 

intima samt sexuella relationer med, individer med ett annat kön eller samma kön eller mer än 

ett kön.10 Uppsatsen är avgränsad till att omfatta situationer då sökanden åberopar sin 

homosexuella eller bisexuella läggning som skyddsgrund. En övergripande definition av 

homosexualitet är att en person känner känslomässig, kärleksmässig och sexuell attraktion till 

personer med samma kön och bisexualitet är att en person känner denna attraktion till 

personer oavsett kön.11 

 

Uppsatsen är avgränsad till den trovärdighetsbedömning samt den metod som används för att 

bedöma om sökanden riskerar förföljelse på grund av sin sexuella läggning. Det är enbart 

Migrationsöverdomstolen samt migrationsdomstolarnas avgöranden som omfattas av 

uppsatsen. Migrationsverkets avgöranden omfattas inte av uppsatsen, trots att 

migrationsdomstolarnas avgöranden fungerar som vägledning för verkets bedömningar. 

 

För bakomliggande förståelse för de bedömningar migrationsdomstolarna utför, är det 

relevant att diskutera de bevisfrågor som uppstår. Frågor om beviskrav, bevisvärdering, 

bevisbörda och utredningsbörda ska enbart redogöras för kortfattat, eftersom fokus för 

uppsatsen är domstolarnas trovärdighetsbedömningar samt metod för att bedöma 

asylsökandens sexuella läggning.  

 

																																																								
9 Prop. 2005/06:6 s. 22; SOU 2004:31 s. 79.  
10 UNHCR Guidelines on international protection no. 9: Claims to Refugee Status based on Sexual Orientation 
and/or Gender Identity art. 7-8; International Commission of Jurists (2007), s. 6-7. 
11 Se RFSL, Begreppsordlista, <https://www.rfsl.se/hbtqi-fakta/begreppsordlista/>, hämtad 2020-03-03; SOU 
2004:31 s. 79-80. Jfr. UNHCR Guidelines on international protection no. 9: Claims to Refugee Status based on 
Sexual Orientation and/or Gender Identity art. 7-8; International Commission of Jurists (2007), s. 6-7. 
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För uppsatsens syfte är det relevant att utreda flyktingbegreppet inom folkrätten, EU-rätten 

samt den svenska rätten. Av utrymmesskäl kommer det inte göras en fördjupad genomgång av 

asylrätten på respektive område. Fokus för uppsatsen är svensk rätt, men eftersom den 

svenska asylrätten bygger på principer från folkrätten och EU-rätten är det därför relevant att 

redogöra även för dessa. Uppsatsen är avgränsad till att endast omfatta principer och regler 

som specifikt berör skyddsgrunden sexuell läggning eller som redogör för domstolens 

trovärdighetsbedömning.  

 

1.4 Metod och material  

För uppsatsens syfte har det använts både en rättsdogmatisk och en rättsanalytisk metod. Den 

rättsdogmatiska metoden har använts för att redogöra för gällande rätt, vilket krävs för att 

sedan kunna analysera rätten i den rättsanalytiska metoden.  

 

1.4.1 Den rättsdogmatiska undersökningen   

Rättsdogmatisk metod innebär att svaren söks i lagstiftning, rättspraxis, lagförarbeten samt 

rättsdogmatiskt litteratur.12 Den rättsdogmatiska metoden definieras som att dess uppgift är att 

beskriva gällande rätt, med ledning av de vedertagna rättskällorna. Den rättsdogmatiska 

metoden ska tolka och fastställa gällande rätt och systematisera gällande rätt i form av regler, 

principer, läror och samband.13 Rättsdogmatiken kan även förklaras som att den beskriver 

gällande rättsregler.14 Det som ibland beskrivs som en svaghet i rättsdogmatiken är att 

metoden intresserar sig för normerna, men inte för hur dessa tillämpas i praktiken, exempelvis 

hos underrätter och förvaltningsmyndigheter.15 För uppsatsens syfte har det varit viktigt att 

redogöra för gällande rätt, varav metoden har använts trots kritiken. Det är av vikt att kunna 

redogöra för gällande rätt, för att senare kunna analysera den. Av den anledningen har även en 

rättsanalytisk metod använts.16 

 

Vid tillämpningen av den rättsdogmatiska metoden har främst lagstiftning, rättspraxis, 

förarbeten samt doktrin använts. Den svenska asylrätten utgår från både folkrätten samt EU-

rätten och hämtar ledning även från dessa rättskällor, det är därför inte relevant att enbart 

redogöra för den nationella asylrätten. Av den anledningen har internationella konventioner 

																																																								
12 Kleineman (2018), s. 21.  
13 Sandgren (2018),  s. 49. 
14 Peczenik, Juridikens allmänna läror, SvJT 2005 s. 249.  
15 Kleineman (2018), s. 24-25. 
16 Se avsnitt. 1.4.2. 
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och EU-rättsliga akter använts i uppsatsen. I den folkrättsliga asylrätten har främst 

Flyktingkonventionen, UNHCR:s handbok17 samt UNHCR:s riktlinjer18 redogjorts för. I den 

EU-rättsliga asylrätten har främst skyddsgrundsdirektivet, asylprocedurdirektivet, 

Europakonventionen och EU-stadgan varit relevant för uppsatsen. I den svenska asylrätten är 

det främst utlänningslagen som använts. Utöver det har rättspraxis som utvecklats för tolkning 

från Europadomstolen, EU-domstolen samt Migrationsöverdomstolen använts i uppsatsen. 

Migrationsverkets rättsliga ställningstaganden har även använts i uppsatsen. 

Ställningstagandena har ingen formell rättslig status utan används som generella 

rekommendationer om rättstillämpningen. Ställningstagandena ger i praktiken handläggare 

vägledning i hur lagen ska tillämpas. Migrationsverkets rättsliga ställningstaganden har därför 

använts som vägledning i uppsatsen för hur lagarna tillämpas.19 Med doktrin avses i uppsatsen 

juridisk litteratur som en del av den rättsdogmatiska metoden, vilket består av utredningar, 

avhandlingar, artiklar och lagkommentarer.  

 

För uppsatsens syfte har det dessutom varit viktigt att redogöra för principer inom den 

svenska bevisrätten. Inom området bevisrätt har främst lagstiftning, doktrin och rättspraxis 

använts.  

 

1.4.2 Den rättsanalytiska och genusrättsvetenskapliga undersökningen 

Syftet med att använda en rättsanalytisk metod är att möjlighet ges för att inte enbart redogöra 

för gällande rätt och analysera de vedertagna rättskällorna. I en rättsanalytisk metod kan 

underrättspraxis, myndighetspraxis, tidningsartiklar samt material från andra vetenskaper 

användas. En rättsanalytisk metod öppnar för att analysera materialet med ledning av viss 

infallsvinkel.20 En form av metod som kan samspela med den rättsanalytiska metoden är den 

genusrättsvetenskapliga. Syftet med genusrättsvetenskapen som metod är inte att fastställa 

gällande rätt, syftet är att förstå och ifrågasätta gällande rätt.21 

 

 

																																																								
17 UNHCR:s handbok om förfarandet och kriterierna vid fastställande av flyktingars rättsliga ställning enligt 
1951 års konvention och 1967 års protokoll angående flyktingars rättsliga ställning. 
18 UNHCR Guidelines on international protection no. 9: Claims to Refugee Status based on Sexual Orientation 
and/or Gender Identity; UNHCR Guidelines on international protection no. 2: Membership of a particular social 
group; UNHCR Guidelines on international protection no. 1: Gender-related persecution; UNHCR Guidelines 
on international protection: Internal flight or relocation alternative. 	
19 Thorburn Stern & Wikström (2016), s. 28-29.  
20 Sandgren (2018), s. 50-52. 
21 Svensson (2018), s. 296-297; Svensson (2018), s. 304-305. 
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Genusrättsvetenskap handlar om att studera hur rätten producerar och reproducerar kön och 

föreställningar om kön (genus) samt maktrelationer mellan olika grupper.22 Genus används 

som ett analytiskt begrepp för den sociala konstruktionen av kön i rätten.23 Ett kritiskt 

perspektiv, såsom genusrättsvetenskapen, syftar till att synliggöra rättstolkningen och förstå 

rätten.24 Syftet med genusrättsvetenskapen är inte att fastställa gällande rätt, utan att 

ifrågasätta gällande rätt.25 Inom rättsvetenskapen kan det vara av intresse att använda sig av 

avgöranden från lägre instanser. Avgöranden från högre instanser innehåller ofta principiella 

uttalanden, medan avgöranden från lägre instanser är intressanta för att urskilja mönster. 

Genom att använda avgöranden från lägre instanser kan det göras generella antaganden om 

hur rättstillämpningen ser ut i ett visst fall. Med praxis från lägre instanser går det att söka 

efter kvantitativa mönster av intresseavvägningar och förändringsprocesser i 

rättstillämpningen utifrån ett genusperspektiv. Det handlar om att synliggöra eller 

problematisera konstruktionen av kön och genus i rättstillämpningen.26 

 

Kön kan definieras som fysiska skillnader som samhället uppfattar som kännetecknande för 

kvinnor och män. Genus handlar om de sociala konstruktioner som skapats för att skilja det 

som uppfattas som kvinnligt och det som uppfattas som manligt. I den rådande 

genusordningen uppvärderas det som uppfattas som manligt, vilket innebär att en 

samhällsstruktur där män har större delen av makten bevaras. Genusordningen påverkar även 

människors sexualitet och förstärker stereotypa idéer om sexualitet, exempelvis att vi 

förväntas vara heterosexuella.27 Specifikt är queerteorin relevant för att hitta teoretiska 

utgångspunkter. Queerteorin används för att kritiskt granska normer kopplade till sexualitet 

och genus.28 Queerteorin handlar om processer av normalisering, specifikt är det normer kring 

genus och sexualitet som är av intresse. Framförallt är den normerande heterosexualiteten av 

intresse. Begreppet heteronormativitet innebär att det finns lagar, strukturer och handlingar 

som upprätthåller heterosexualitet som något enhetligt, naturligt och allomfattande. Detta 

bidrar till att ett heterosexuellt liv framstår som det mest naturliga sättet att leva. Begreppet 

heteronormativ ger uttryck för samhällets förståelse av kön och sexualitet. Det finns 

förväntningar på att tjejer ska vara feminina och att killar ska vara maskulina. Precis som det 

																																																								
22 Svensson (2018), s. 279-280. 
23 Gunnarsson m.fl. (2019),  s. 37-38. 
24 Svensson (2018), s. 296-297. 
25 Svensson (2018), s. 304-305. 
26 Gunnarsson m.fl. (2019),  s. 99-100; Svensson (2018), s. 304-305. 
27 RFSU, Idéprogram (2016), s. 7-8.  
28 Ambjörnsson (2016), s. 66. 
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finns förväntningar på att alla ska vara heterosexuella. Heteronormativitet som begrepp visar 

hur genus och sexualitet är konstruerat i samhället och påvisar en struktur där heterosexualitet 

är det normala.29 

 

I uppsatsen har en rättsanalytisk metod använts eftersom metoden ger möjlighet att dels 

fastställa gällande rätt, dels att förstå och ifrågasätta rätten. Syftet med uppsatsen är att  

analysera migrationsdomstolarnas bedömningar i asylärenden med sexuell läggning som 

skyddsgrund. Det har använts underrättspraxis för att få förståelse för mönster i domstolarnas 

bedömningar. Det har därför varit av vikt att annat material utöver de traditionella 

rättskällorna kunnat användas i uppsatsen. Eftersom uppsatsen diskuteras utifrån ett 

genusrättsvetenskapligt perspektiv, är det viktigt att det finns en analytisk metod i uppsatsen. 

Den genusrättsvetenskapliga metoden har använts för att få förståelse för domstolarnas 

bedömningar. Det har analyserats om beslutsfattarens föreställningar om genus och sexualitet 

får betydelse i bedömningen av den sökandes sexuella läggning. Det handlar om att urskilja 

om det finns förutfattade meningar och konstruktioner om genus samt sexualitet som påverkar 

bedömningen av sökandens utsaga i asylärenden med sexuell läggning som skyddsgrund.  

 

Vid tillämpningen av den rättsanalytiska och genusrättsvetenskapliga metoden har material 

från UNHCR, så som dess handbok, riktlinjer samt publikationer använts. UNHCR:s handbok 

är avsedd som vägledning för tolkningen och tillämpningen av kriterierna vid fastställande av 

flyktingskap. Även UNHCR:s riktlinjer används som vägledning för tolkningen och 

tillämpningen av kriterierna.30 De riktlinjer som använts berör specifikt riktlinjer angående 

bedömningen av tillhörighet till viss samhällsgrupp, könsrelaterad förföljelse, internflykt samt 

sexuell läggning och könsidentitet som skyddsgrund. Av de publikationer som använts från 

UNHCR utgör den ena en rapport av trovärdighetsbedömningar i EU:s asylsystem och den 

andra publikationen är ett uttalande från UNHCR inför ett beslut i EU-domstolen.31 Dessutom 

har underrättspraxis använts för att analysera migrationsdomstolarnas bedömningar i mål när 

sexuell läggning åberopats som skyddsgrund. Domarna från underrätterna har hämtats från 

internettjänsten Bisnode InfoTorg samt utlämnats från förvaltningsrätterna. Utöver det har 

doktrin använts för att få djupare förståelse av de kriterier som domstolen beaktat i 

																																																								
29 Ambjörnsson (2016), s. 47; RFSL, Begreppsordlista, <https://www.rfsl.se/hbtqi-fakta/begreppsordlista/>, 
hämtad 2020-03-03. 
30 Seidlitz (2018), s. 131. 
31 UNHCR, Beyond Proof – Credibility assessment in EU Asylum Systems (2013); UNHCR, Written 
observations of the UNHCR in C-148/13, C-149/13 and C-150/13 (2013). 
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trovärdighetsbedömningarna. Det har använts litteratur inom vittnespsykologi, 

genusrättsvetenskap och asylrätt. Även rapporter och tidningsartiklar har använts.  

 

1.5 Forskningsläge 

Forskningsläget vad gäller svensk rätt är något begränsat. RFSL gjorde år 2013 en 

rättslägesanalys gällande asylskäl på grund av sexuell läggning. I rapporten gjordes en analys 

av 58 ärenden från migrationsdomstolarna. Utredarna analyserade de 

trovärdighetsbedömningar som migrationsdomstolarna gjort i mål om asylsökande från 

Uganda som åberopat sexuell läggning som skyddsskäl.32 RFSL gjorde även år 2013 en 

liknande rättslägesanalys, med asylsökande från Nigeria. I analysen hade 44 ärenden använts 

från migrationsdomstolarna där asylsökande från Nigeria åberopat sexuell läggning som 

skyddsskäl.33 RFSL är en intresseorganisation som verkar för homosexuellas, bisexuellas, 

transpersoners och queeras rättigheter i samhället, vilket kan vara värt att beakta vid 

användning av analyserna.34 Hedlund och Wimark utförde en analys år 2018 om hur 

beslutsfattarna på Migrationsverket utredde asylärenden gällande ensamkommande barn som 

åberopat sexuell läggning som skyddsgrund.35  

 

Thorburn Stern och Wikströms bok, Migrationsrätt, är även ett viktigt forskningsbidrag. I 

denna bok presenterades en diskussion om trovärdighets- och tillförlitlighetsbedömningar 

både i svensk och internationell rätt. I boken finns ett HBTQ-perspektiv på bedömningen av 

asylärenden. Boken har varit en viktig utgångspunkt även för denna uppsats.36  

 

Vad gäller utländsk forskning har Jansen och Spijkerboer genomfört en komparativ 

undersökning om hur de Europeiska staterna har bedömt asylskäl på grund av sexuell 

läggning och könsidentitet i Europa.37 Spijkerboer har även skrivit en rapport om kön, 

sexualitet, asyl och europeiska mänskliga rättigheter, såsom rätten till att fritt uttrycka sin 

sexuella identitet.38 UNHCRs undersökning ”Beyond Proof” har även varit vägledande för 

denna uppsats. Undersökningen analyserade de trovärdighetsbedömningar som gjorts i 

																																																								
32 RFSL, Uganda, (2013).  
33 RFSL, Nigeria, (2013). 
34 RFSL, Kort om RFSL, <https://www.rfsl.se/om-oss/kort-om-rfsl/>, hämtad 2020-04-19.  
35 Hedlund & Wimark (2018).  
36 Thorburn Stern & Wikström (2016).  
37 Jansen & Spijkerboer (2011). 
38 Spijkerboer (2018). 
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asylärenden inom EU.39 Berg och Millbank, presenterade en undersökning om sökandens 

utsaga i asylärenden där sexuell läggning angetts som skäl för asyl. I rapporten undersöktes 

svårigheterna för asylsökanden att utge en sådan utsaga. Det undersöktes även vilken 

påverkan det kan ha att beslutsfattaren redan har en uppfattning om den sexuella identitetens 

utveckling.40  

 

Det som skiljer uppsatsen från tidigare forskning är att uppsatsen kommer att diskutera de 

bedömningar som svenska migrationsdomstolar utför och utreda vilka kriterier det är som 

beaktas vid bedömningen av den sexuella läggningen utifrån ett genusrättsvetenskapligt 

perspektiv samt utifrån en diskussion om domstolens metoder strider mot sökandens rätt till 

integritet och privatliv. Ett genusrättsvetenskapligt perspektiv kommer användas för att ge en 

förståelse till varför domstolen beaktar ett specifikt kriterium eller varför domstolen resonerar 

på ett specifikt sätt. Uppsatsen kommer även att diskutera hur domstolens metod förhåller sig 

till individens rätt till integritet och privatliv, vilket är intressant för att analysera hur 

långtgående en utredning kan vara för att utreda den sexuella läggningen.  

 

1.6 Disposition  

Efter det inledande kapitlet, redogörs asylrätten för inom folkrätten, EU-rätten samt den 

svenska rätten. Kapitlet redogör för flyktingdefinitionen samt för viktiga principer och 

instrument. Det tredje kapitlet presenterar relevanta bevisrättsliga principer samt principer för 

domstolens bevisprövning inom förvaltningsrätten. Bevisrätten är viktig för att få 

bakomliggande förståelse om ämnet, för att förstå hur bevisprövningen går till och för att 

förstå vem som ansvarar för att bevisa den sexuella läggningen. Det fjärde kapitlet redogör för 

bevisvärderingen av sökandens muntliga utsaga. I detta kapitel presenteras dels en metod för 

att utföra trovärdighetsbedömningen dels en metod för att bedöma den sökandes sexuella 

läggning. Det kommer redogöras för de olika kriterier som beaktas av domstolen i dessa 

bedömningar. Det femte kapitlet presenterar den rättsfallsanalys som gjorts av 

migrationsdomstolarnas bedömningar av asylärenden med sexuell läggning som skyddsgrund. 

De kriterier som använts i bedömningen kommer att diskuteras utifrån relevant litteratur, för 

att ge förståelse för domstolens tillämpning av kriterierna i bedömningen. Det sjätte kapitlet 

presenterar en avslutande analys samt en avslutande kommentar.  

																																																								
39 UNHCR, Beyond proof (2013). 
40 Berg & Millbank (2009).  
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2. Asylrätt  

2.1 Inledning 

Den svenska asylrätten är uppbyggd av folkrättsliga och europeiska principer samt regler. Det 

är därför av vikt att övergripande presentera de olika instrument och principer som används 

inom respektive område. Det kommer därför göras en redogörelse för den folkrättsliga, EU-

rättsliga samt svenska asylrätten.  

 

2.2 Folkrättslig asylrätt 

2.2.1 Instrument och principer  

Det viktigaste internationella regelverket som reglerar människors rätt att söka asyl är 1951 

års konvention angående flyktingars rättsliga ställning, flyktingkonventionen, samt dess 

tilläggsprotokoll, New York-protokollet, från år 1967. Flyktingkonventionen och dess 

tilläggsprotokoll är det enda universellt tillämpliga traktat som innehåller ett juridiskt system 

för flyktingar i behov av internationellt skydd.41 I Flyktingkonventionens artikel 1A(2) 

definieras begreppet flykting:  

 

  ”As a result of events occurring before 1 January 1951 and owing to  

  well-founded fear of being persecuted for reasons of race, religion, 

  nationality, membership of a particular social group or political 

  opinion, is outside the country of his nationality and is unable or,  

  owing to such fear, is unwilling to avail himself of the protection of  

  that country; or who, not having a nationality and being outside the 

  country of his former habitual residence as a result of such events,  

  is unable or, owing to such fear, is unwilling to return to it.”42 

 

New York-protokollet medför att begränsningen på att händelsen ska ha skett innan 1 januari 

1951 slopas.43 Enligt artikel 1A(2) i flyktingkonventionen är en flykting den som har 

välgrundad fruktan för förföljelse på grund av sin ras, religion, nationalitet, tillhörighet till 

viss samhällsgrupp eller politiska åskådning, som befinner sig utanför det land vari han är 

medborgare eller som befinner sig utanför det land vari han tidigare haft sin vanliga 

vistelseort, samt på grund av denna fruktan inte vill eller kan återvända dit.  

																																																								
41 Seidlitz (2018), s. 128. 
42 Flyktingkonventionen artikel 1A(2).  
43 New York-protokollet artikel 1.2.	
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Flyktingkonventionen är en internationell överenskommelse. Sverige har tillträtt 

flyktingkonventionen samt dess tilläggsprotokoll. Flyktingkonventionen förpliktar inte 

konventionsstaterna att ta emot flyktingar, det finns däremot ett förbud mot utvisning i vissa 

fall. Hur prövningen av flyktingskapet ska utföras regleras i konventionsstaternas nationella 

lagstiftning.44  

 

Flyktingkonventionen innehåller förbud mot återförvisning av flyktingar till område där de 

riskerar förföljelse, även kallat principen om non-refoulement. Principen innebär att 

fördragsslutande stater inte får utvisa eller avvisa flykting till ett område där hans liv eller 

frihet skulle hotas på grund av hans ras, religion, nationalitet, tillhörighet till viss 

samhällsgrupp eller politiska åskådning.45 Principen är också en del av internationell 

sedvanerätt och är bindande för alla stater. Det innebär att det finns ett totalförbud mot att 

avvisa/utvisa/utlämna/överföra en asylsökande eller flykting till ett land om det finns risk för 

personen att utsättas för tortyr, kroppsstraff, dödsstraff eller andra allvarliga kränkningar av 

sina mänskliga rättigheter.46 Principen om non-refoulement är tillämplig på flyktingar och 

asylsökande fram tills att de fått ett slutligt avslag på sin ansökan.47 Det finns dock undantag 

från principen om non-refoulement, om det finns skälig anledning att betrakta personen som 

en fara för asyllandet eller där personen genom lagakraftvunnen dom har dömts för 

synnerligen grovt brott och utgör en samhällsfara för asyllandet.48 

 

Artikel 3 i tortyrkonventionen49 innehåller även ett uttryckligt och absolut förbud mot 

utvisning, återsändande eller utlämnande av en person till ett land där det finns välgrundad 

anledning att tro att han eller hon kommer bli utsatt för tortyr. Förbudet är absolut och 

innehåller inga undantag.50 

 

2.2.2 Flyktingdefinitionen ”Välgrundad fruktan för förföljelse” 

Enligt artikel 1A(2) i flyktingkonventionen är en flykting den som har välgrundad fruktan för 

förföljelse på grund av sin ras, religion, nationalitet, tillhörighet till viss samhällsgrupp eller 

																																																								
44 Wilton Wahren (2018), s. 23. 
45 Artikel 33.1 flyktingkonventionen. 
46 Seidlitz (2018), s. 128.		
47 Seidlitz (2018), s. 159. 
48 Artikel 33.2 flyktingkonventionen; Seidlitz (2018) s. 160. 
49 Konvention mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning. 
50 Seidlitz (2018), s. 160; Tortyrkonventionen art 3. 
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politiska åskådning, som befinner sig utanför det land vari han är medborgare eller utanför det 

land vari han tidigare haft sin vanliga vistelseort och på grund av denna fruktan inte vill eller 

kan återvända dit. 

 

För att avgöra om den asylsökande har välgrundad fruktan för förföljelse måste 

beslutsfattaren dels beakta den sökandes subjektiva känsla som föranleder fruktan, dels 

inhämta objektiv information om situationen i den asylsökandes hemland.51 I 

flyktingdefinitionen är det därför av vikt att redogöra dels för begreppet välgrundad fruktan, 

dels begreppet förföljelse. Särskild fokus kommer vara på välgrundad fruktan för förföljelse 

på grund av sexuell läggning i form av tillhörighet till viss samhällsgrupp, eftersom det är 

utgångspunkten för uppsatsen.  

 

2.2.2.1 Begreppet välgrundad fruktan  

Med begreppet välgrundad fruktan menas ett sinnestillstånd och en subjektivt upplevelse för 

individen. Det är viktigt att fruktan underbyggs av ett objektivt förhållande för att fruktan ska 

vara välgrundad. En bedömning av trovärdigheten är ofta nödvändig för att kunna bedöma det 

subjektiva rekvisitet. Det är nödvändigt att ta hänsyn till den sökandes personliga bakgrund, 

familjeförhållanden, tillhörighet till särskild social grupp samt personliga erfarenheter 

exempelvis. För att kunna värdera den sökandes redogörelse ska hänsyn tas till 

omständigheterna i sökandens hemland. Den sökandes trovärdighet och hans eller hennes 

fruktan måste bedömas utifrån objektiv och tillförlitlig information om hemlandet. Som regel 

är den sökandes fruktan välgrundad om det finns rimlig möjlighet att sökanden skulle utsättas 

för den fruktade faran om han eller hon skulle återvända till hemlandet.52  

 

2.2.2.2 Begreppet förföljelse  

I flyktingkonventionen är begreppet förföljelse definierat som hot mot liv eller frihet på grund 

av ras, religion, nationalitet, politisk uppfattning eller tillhörighet till viss samhällsgrupp. 

Andra allvarliga kränkningar av mänskliga rättigheter, av samma orsaker, skulle även kunna 

definieras inom begreppet förföljelse. En sökande kan dessutom ha varit utsatt för olika 

åtgärder som var för sig inte innebär förföljelse, exempelvis diskriminering, men som i 

kombination tillsammans kan utgöra välgrundad fruktan för förföljelse.53 Begreppet 

																																																								
51 Seidlitz (2018), s. 145. 
52 UNHCR:s handbok art. 38-43; Seidlitz (2018), s. 145-146. 
53 UNHCR:s handbok art. 51-53. 
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förföljelse brukar förstås som hot mot liv och frihet samt allvarliga kränkningar av mänskliga 

rättigheter gentemot vilka en stat av olika anledningar inte kan erbjuda skydd.54 Förföljelse 

hänför sig normalt sett till åtgärder och ingrepp utförda av statliga aktörer. Förföljelse kan 

däremot även utföras av lokalbefolkningen. Allvarliga diskriminerade handlingar utförda av 

lokalbefolkningen kan utgöra förföljelse om myndigheterna tolererar handlingarna eller om 

myndigheterna vägrar eller är oförmögna att erbjuda effektivt skydd.55 Fysiskt, psykiskt och 

sexuellt våld, inkluderat våldtäkt, är normalt sett definierat som förföljelse.56  

 

För att erhålla flyktingstatus måste personen visa att han eller hon hyser välgrundad fruktan 

för förföljelse på grund av någon av konventionsgrunderna. Ras är den första 

konventionsgrunden och då omfattas alla etniska grupper. Förföljelse på grund av ras kan 

utföras i form av rasdiskriminering. Religion är den andra konventionsgrunden. Förföljelse på 

grund av religion kan utföras genom diskrimineringsåtgärder mot personer på grund av att de 

utövar sin religion eller genom förbud mot viss gudstjänstutövning. Den tredje 

konventionsgrunden är nationalitet, vilket syftar till en persons medborgarskap, tillhörighet 

till etnisk eller språklig grupp. Förföljelse på grund av nationalitet kan bestå i fientliga 

attityder och åtgärder mot en nationell minoritet. Den fjärde konventionsgrunden är 

tillhörighet till viss samhällsgrupp och omfattar vanligtvis personer med liknande bakgrund, 

vanor eller social status. Den femte konventionsgrunden är politisk uppfattning och omfattar 

oftast sökande som har en politisk övertygelse som inte överensstämmer med regeringens.57  

 

2.2.2.3 Specifikt om förföljelse på grund av sexuell läggning 

Sexuell läggning är inte i sig en förföljelsegrund i flyktingdefinitionen. Enligt folkrätten faller 

sexuell läggning som grund för skyddsbehov inom konventionsgrunden ”viss samhällsgrupp” 

i flyktingkonventionens flyktingdefinition i artikel 1A(2).58  

 

För att avgöra vad som utgör en viss samhällsgrupp finns det två olika synsätt. Det första 

synsättet utgörs av kännetecken, vilket handlar om att sökanden tillhör en grupp som enas 

genom ett eller flera gemensamma drag eller kännetecken som är så fundamentala för 

																																																								
54 Thorburn Stern & Wikström (2016), s. 91.  
55 UNHCR:s handbok art. 65. 
56 UNHCR Guidelines on international protection no. 9: Claims to Refugee Status based on Sexual Orientation 
and/or Gender Identity, art. 20.	
57 UNHCR:s handbok art. 66-86. 
58 UNHCR Guidelines on international protection no. 9: Claims to Refugee Status based on Sexual Orientation 
and/or Gender Identity, art. 46; Thorburn Stern & Wikström (2016),  s. 115-116. 
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identiteten att det inte ska krävas att personen ska dölja det. Det krävs då att det finns ett 

oföränderligt kännetecken eller att det är ett kännetecken som är fundamentalt för personens 

mänskliga värdighet. Exempelvis, kan homosexuella utgöra en sådan samhällsgrupp som 

avses i artikeln.59 Det andra synsättet handlar om att sökanden tillhör en grupp som delar 

samma kännetecken som gör att dessa personerna skiljer sig som en grupp från övriga 

samhället. Även enligt det synsättet har homosexuella definierats som tillhörande till viss 

samhällsgrupp.60 UNHCR uttrycker att tillhörighet till viss samhällsgrupp ska definieras som 

en grupp personer som, bortsett från risken för förföljelse, har ett gemensamt kännetecken 

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

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

utövande av mänskliga rättigheter.61 Oavsett vilket synsätt som används finns det en bred 

förståelse för att homosexuella och bisexuella personer tillhör en ”viss samhällsgrupp” i 

flyktingdefinitionen.62  

 

Begreppet sexuell läggning kan förklaras med Yogyakartaprinciperna. Sexuell läggning 

definieras som en persons känslomässiga, kärleksmässiga och sexuella attraktion till och 

intima samt sexuella relationer med, individer med motsatt kön eller samma kön eller mer än 

ett kön.63 Yogyakartaprinciperna är inte juridiskt bindande men har betydelse för det 

internationella skyddet.64 Yogyakartaprinciperna är internationell principer som ska fungera 

som vägledning för staterna vid tillämpning av det internationella skyddet av de mänskliga 

rättigheterna gällande sexuell läggning och könsidentitet.65 

 

Asylsökanden kan ha blivit utsatt för förföljelse på grund av sin sexualitet eller sina sexuella 

aktiviteter. I många sådana fall kan det vara då en sökande vägrat att anpassa sig till sociala 

eller kulturellt definierade roller eller förväntningar av beteenden som är kopplat till hans eller 

																																																								
59 UNHCR Guidelines on international protection no. 2: Membership of a particular social group, art. 5-6; 
Seidlitz (2018), s. 153. 
60 UNHCR Guidelines on international protection no. 2: Membership of a particular social group, art. 7; Seidlitz 
(2018), s. 153. 
61 UNHCR Guidelines on international protection no. 2: Membership of a particular social group, art. 11; SOU 
2004:31 s. 112. 
62 UNHCR Guidelines on international protection no. 9: Claims to Refugee Status based on Sexual Orientation 
and/or Gender Identity, art. 46; Thorburn Stern & Wikström (2016),  s. 116. 
63 UNHCR Guidelines on international protection no. 9: Claims to Refugee Status based on Sexual Orientation 
and/or Gender Identity, art. 8; Regeringskansliet, Yogyakartaprinciperna (2010), s. 6.  
64 Thorburn Stern & Wikström (2016),  s. 112. 
65 International Commission of Jurists (2007), s. 6-7; UNHCR Guidelines on international protection no. 9: 
Claims to Refugee Status based on Sexual Orientation and/or Gender Identity art. 7-8; Regeringskansliet, 
Yogyakartaprinciperna (2010), s. 6-7.  
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hennes kön. De vanligaste skälen involverar homosexuella som har varit med om offentlig 

fientlighet, våldsamhet, misshandel eller diskriminering.66 

 

Om homosexualitet är olagligt i hemlandet och homosexuella relationer kan leda till allvarliga 

straff, såsom dödsstraff, fängelsestraff eller annat allvarligt kroppsstraff, utgör det förföljelse. 

Även om sådana relationer inte är kriminaliserat i specifika lagar kan det finnas en viss moral 

i landet som utförs mot homosexuella personer på ett diskriminerade sätt och på så sätt kan 

även det definieras som förföljelse, men enbart om staten tolererar diskriminering eller skada 

mot den enskilde eller om staten inte kan erbjuda den enskilde skydd mot sådan skada.67  

 

Förföljelse av personer med viss sexuell läggning kan bestå av fysiskt, psykiskt eller sexuellt 

våld. I vissa situationer kan försök att ändra den sökandes sexuella läggning utgöra tortyr, 

eller annan förnedrande behandling och dessutom utgöra en kränkning av de mänskliga 

rättigheterna. Medicinska experiment är även identifierad som en form av tortyr och 

nedvärderande behandling. Att bli anhållen eller kvarhållen på psykologiska eller medicinska 

institutioner på grund av sin sexuella läggning utgör normalt sett också förföljelse. 

Homosexuella personer kan även i vissa länder riskera att bli nekade ekonomiska och sociala 

rättigheter, vid upprepade händelser kan även detta definieras som förföljelse.68 

 

Många personer har inte levt öppet med sin sexuella läggning i sitt hemland. Många döljer sin 

sexuella läggning för att inte riskera konsekvenserna. Att den sökande tidigare har dolt sin 

sexuella läggning, är inte en anledning till att vägra flyktingstatus. En person kan inte 

förväntas ändra eller dölja sin identitet, åsikter eller karaktärsdrag för att undvika förföljelse.69 

Individer kan bli föremål för förföljelse på grund av deras faktiska eller tillskrivna sexuella 

läggning.70 

 

 

																																																								
66 UNHCR Guidelines on international protection no. 1: Gender-related persecution, art. 16. 
67 UNHCR Guidelines on international protection no. 9: Claims to Refugee Status based on Sexual Orientation 
and/or Gender Identity, art.  26-29; UNHCR Guidelines on international protection no. 1: Gender-related 
persecution, art. 17.  
68 UNHCR Guidelines on international protection no. 9: Claims to Refugee Status based on Sexual Orientation 
and/or Gender Identity, art. 20-24.	
69 UNHCR Guidelines on international protection no. 9: Claims to Refugee Status based on Sexual Orientation 
and/or Gender Identity, art. 30-31.  
70 UNHCR Guidelines on international protection no. 9: Claims to Refugee Status based on Sexual Orientation 
and/or Gender Identity, art. 41. 
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2.2.2.4 Tillgängligt statsskydd 

För att betraktas som flykting krävs det dessutom att personen som hyser välgrundad fruktan 

för förföljelse inte kan eller på grund av fruktan inte vill ta del av hemlandets skydd. Det kan 

innebära att statens myndigheter är oförmögna att bereda skydd på grund av krig, sönderfall 

av lag och ordning eller brist på kontroll. Det kan även vara att sökanden vägrar söka eller 

acceptera landets skydd med anledning av hans eller hennes välgrundade fruktan för 

förföljelse.71  

 

Förföljelse kan utföras både av statliga aktörer och icke-statliga aktörer. Staten kan utföra 

förföljelse genom att kriminalisera homosexuella handlingar eller genom att tillämpa sådana 

lagar. I situationer då det är icke-statliga grupper eller privatpersoner som är utövare av 

förföljelse, är förföljelsen välgrundad om hemlandets myndigheter är ovilliga eller oförmögna 

att bereda den sökande effektivt skydd. Statens skydd måste vara användbart och effektivt. 

Exempelvis om polisen eller andra myndigheter vägrar utreda, åtala eller döma förövare av 

våld mot HBTQ-personer, kan inte statens skydd anses vara effektivt. I bedömningen om den 

asylsökande har möjlighet att åtnjuta skydd i hemlandet ska en analys göras av landets 

lagstiftning och praxis. Det är viktigt att analysera om nationell lag som förbjuder viss form 

av våld i praktiken har implementerats. Det är viktigt att utreda huruvida lagstiftning 

efterlevs.72 

 

Om den asylsökandes fruktan för förföljelse är begränsad till en särskild del av hemlandet kan 

en analys göras huruvida han eller hon har möjlighet att åtnjuta statsskydd i en annan del av 

landet. I princip är detta internflyktsalternativet enbart relevant då fruktan för förföljelse 

hänför sig till handlingar av icke-statliga utövare som kontrollerar begränsade delar av 

hemlandet. Är det statsmakten som är utövare av förföljelsen är internflyktsalternativet 

normalt sett inte relevant. Om internflyktsalternativt bedöms vara relevant, måste en vidare 

analys göras om det är rimligt att kräva att sökanden ska flytta till och etablera sig i den del av 

landet som anses vara säker samt om det anses praktiskt möjligt.73 Om hemlandet 

kriminaliserar homosexuella relationer och tillämpar sådana lagar, kan det normalt antas att 

sådana lagar tillämpas i hela landet. Internflykt i sådana situationer skulle därför inte vara 

																																																								
71 Seidlitz (2018), s. 154-156; UNHCR:s handbok art. 97-100. 
72 UNHCR Guidelines on international protection no. 9: Claims to Refugee Status based on Sexual Orientation 
and/or Gender Identity art. 34-36; Seidlitz (2018), s. 154-156. 
73 Seidlitz (2018), s. 156; UNHCR Guidelines on international protection: Internal flight or relocation 
alternative, art. 7.		
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relevant.74 

 

2.3 Europeisk asylrätt 

2.3.1 Instrument och principer 

Europakonventionen är sedan den 1 januari 1995 svensk lag. Artiklarna i konventionen ska 

därför beaktas vid beslut om avvisning eller utvisning i asylärenden.75 Artikel 3 i 

Europakonventionen innebär att fördragsslutande stat är skyldig att inte utlämna, utvisa eller 

återsända en person till ett land om det föreligger anledning att tro att den berörda personen 

löper en verklig risk att utsättas för tortyr, omänsklig eller förnedrande behandling eller 

bestraffning i mottagarlandet. Skyddet i artikel 3 är absolut och kan inte inskränkas.76  

 

Migrations-och asylfrågorna blev en del av EU-rätten när Amsterdamfördraget trädde i kraft 

den 1 maj 1999. Genom Lissabonfördraget blev Europeiska unionens stadga om de 

grundläggande rättigheterna, EU-stadgan, juridiskt bindande för Europeiska unionens 

institutioner och medlemsstater när unionsrätten tillämpas.77 I EU-stadgan finns en 

bestämmelse om att ingen får avlägsnas, utvisas eller utlämnas till en stat där han eller hon 

löper allvarlig risk att utsättas för dödsstraff, tortyr eller andra former av omänsklig eller 

förnedrande behandling.78 I EU-stadgan uttrycks rätten till asyl.79 I EU-stadgan finns även 

andra viktiga bestämmelser som ska beaktas, såsom artikel 1 som uttrycker människans 

värdighet. Människans värdighet är okränkbar, den ska respekteras och skyddas.80 Artikel 3 i 

EU-stadgan uttrycker människans rätt till integritet. Det innebär att var och en har rätt till 

fysisk och mental integritet.81 Artikel 7 i EU-stadgan uttrycker att var och en har rätt till 

respekt för sitt privatliv och familjeliv.82  

 

 

																																																								
74 UNHCR Guidelines on international protection no. 9: Claims to Refugee Status based on Sexual Orientation 
and/or Gender Identity art. 53. 
75 Wilton Wahren (2018), s. 26. 
76 Seidlitz (2018), s. 163-164. 
77 Wilton Wahren (2018), s. 27. 
78 Artikel 19.2 EU-stadgan. 
79 Artikel 18 EU-stadgan. 
80 Artikel 1 EU-stadgan. 
81 Artikel 3 EU-stadgan. 
82 Artikel 7 EU-stadgan.	
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Skyddsgrundsdirektivet83 syfte är att garantera att medlemsstaterna ska tillämpa gemensamma 

kriterier för att fastställa vilka tredjelandsmedborgare eller statslösa som behöver skydd samt 

garantera en miniminivå av förmåner i samtliga medlemsstater.84 I direktivet hänvisas det till 

flyktingkonventionens definition av begreppet förföljelse.85 I direktivet finns dessutom en 

särskild bestämmelse om vad som kan anses utgöra en särskild samhällsgrupp. Beroende på 

omständigheterna i ursprungslandet kan en särskild samhällsgrupp omfatta en grupp grundad 

på en gemensam egenskap, exempelvis sexuell läggning.86 I direktivets artikel 4.5 uttrycks 

principer som ska beaktas vid trovärdighetsbedömningen.87  

 

Asylprocedurdirektivets88 syfte är att fastställa rättigheter och garantier i samband med 

handläggning av asylansökningar.89 I direktivet finns bland annat bestämmelser om hur 

processen ska se ut när den asylsökande intervjuas90 samt vilka krav som ställs på prövningen 

av asylansökningar.91  

 

Det är Europeiska unionens domstol i Luxemburg, EU-domstolen, som tolkar EU-rätten och 

ser till att den tillämpas på samma sätt i alla medlemsstater. Domstolen kan också på begäran 

av nationella domstolar lämna förhandsavgöranden om hur rätten ska tolkas. 

Förhandsavgöranden talar om hur en viss regel eller artikel ska tolkas och den nationella 

domstolen är sedan skyldig att följa EU-domstolens tolkning.92 Europeiska domstolen för de 

mänskliga rättigheterna, Europadomstolen, är Europarådets instans för att pröva situationer 

om påstådda brott mot den europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna.93  

 

EU-domstolens dom i de förenade målen C-199/12- C201/12 uttrycker en viktig princip för 

begreppet förföljelse. Domstolen uttalade i målet att fängelsestraff som straffbelägger 

																																																								
83 Europaparlamentets 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.	
84 Wilton Wahren (2018), s. 32; Prop. 2005/06:6 s. 17. 
85 Artikel 9.1 skyddsgrundsdirektivet. 
86 Artikel 10.1.d skyddsgrundsdirektivet. 
87 Se artikel 4.5 skyddsgrundsdirektivet. 
88 Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/32/EU av den 26 juni 2013 om gemensamma förfaranden för att 
bevilja och återkalla internationellt skydd. 	
89 Wilton Wahren (2018), s. 32.  
90 Artikel 15 asylprocedurdirektivet. 	
91 Artikel 10.3 asylprocedurdirektivet. 	
92 Wilton Wahren (2018), s. 27. 
93 ECHR, <https://www.echr.coe.int/Documents/Court_in_brief_ENG.pdf>, hämtad 2020-03-31. 
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homosexuella handlingar är definierat som förföljelse, om det tillämpas i praktiken.94 Ett 

annat mål som uttrycker viktiga principer för skyddsgrunden sexuell läggning är EU-

domstolens dom i de förenade målen C-148/13-C-150/13. Domstolen presenterade riktlinjer 

för vilka metoder som inte är accepterade vid bedömningen av sökandens påstådda sexuella 

läggning, med hänsyn till sökandens rätt till värdighet och rätt till respekt för privatliv.95   

 

2.4 Svensk asylrätt 

2.4.1 Utlänningslagen  

De svenska asylbestämmelserna återfinns i utlänningslagen. I 4 kap. 1 § UtlL definieras 

begreppet flykting:  

 

  ” 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 viss samhällsgrupp, och 

  - inte kan, eller på grund av fruktan inte vill, begagna sig av detta lands  

  skydd.”96  

 

Flyktingbegreppet i 4 kap. 1 § UtlL är i princip motsvarande den definition som återfinns i 

artikel 1A(2) i flyktingkonventionen, de som omfattas av flyktingdefinitionen kan därför även 

kallas konventionsflyktingar. För att en utlänning ska anses vara flykting krävs det, både 

enligt flyktingkonventionen och svensk rätt, att han eller hon befinner sig utanför sitt 

hemland, känner välgrundad fruktan för förföljelse på grund av sin ras, religion, nationalitet, 

tillhörighet till en viss samhällsgrupp eller politiska uppfattning och är i avsaknad av 

myndigheternas skydd.97 Skillnaden mellan flyktingkonventionens flyktingdefinition och 

utlänningslagens flyktingdefinition, är att utlänningslagen specifikt uttrycker att förföljelse 

kan ske på grund av sexuell läggning.98 Det var genom en lagändring år 2006 som 

flyktingdefinitionen kompletterades med att även omfatta sexuell läggning som 

																																																								
94 EU-domstolens dom den 7 november 2013, de förenade målen C-199/12- C-201/12 X, Y, Z mot Minister voor 
Immigratie, Integratie en Asiel,(nedan kallad EU-domstolen, de förenade målen C-199/12- C-201/12), p. 61.  
95 EU-domstolens dom den 2 december 2014, de förenade målen C-148/13-C-150/13 A, B och C mot 
Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (nedan kallad EU-domstolen, de förenade målen C-148-C-150/13). 
96 4 kap. 1 § UtlL.  
97 Prop. 2005/06:6 s. 8; SOU 2004:31 s. 30. 
98 Jfr. Art. 1A(2) i flyktingkonventionen. Jfr. 4 kap. 1 § UtlL.  
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skyddsgrund.99 Ändringen gjordes för att vara i enlighet med de internationellt utarbetade 

definitionerna om att sexuell läggning ska omfattas inom tillhörighet till viss 

samhällsgrupp.100 Förföljelse på grund av sexuell läggning omfattas av flyktingbestämmelsen 

som en form av förföljelse på grund av tillhörighet till en viss samhällsgrupp. Ändringen 

innebar att sexuell läggning ensamt eller i kombination kan grunda tillhörighet till en viss 

samhällsgrupp. Begreppet sexuell läggning omfattar homo-, bi- och heterosexuell läggning.101 

Asylsökande som av andra anses tillhöra sådan grupp omfattas även om de inte själva 

definierar sig som tillhörig till gruppen, så kallad tillskriven sexuell läggning.102 

 

Vägledning av tolkning av utlänningslagens flyktingbegrepp ska i första hand hämtas från 

lagens förarbeten och rättspraxis. Viktiga begrepp i flyktingdefinitionen, såsom förföljelse 

eller grunderna för förföljelse, bör dessutom tolkas med stöd av internationella rättsprinciper 

och flyktingkonventionen. Ledning kan sökas i förarbeten, UNHCR:s handbok, UNHCR:s 

riktlinjer, kommentarer till flyktingkonventionens artikel 1A(2) och i den rättspraxis som har 

utvecklats på området.103 Vid bedömningen har den svenska beslutsfattaren användning av 

dels förarbeten och rättspraxis, dels annat underlag såsom riktlinjer från UNHCR eller 

Migrationsverkets rättsliga ställningstaganden.104  

 

UNHCR:s handbok om förfaranden och kriterier för fastställande av flyktingskap utgör ett 

internationellt erkänt tolkningsinstrument vid fastställande av flyktingskap. Handboken 

kompletteras med riktlinjer.105 UNHCR:s handbok är avsedd som vägledning för tolkningen 

och tillämpningen av kriterierna vid fastställande av flyktingskap. Även UNHCR:s riktlinjer 

används som vägledning för tolkningen och tillämpningen av kriterierna.106 Vid tolkningen av 

begreppet tillhörighet till viss samhällsgrupp kan ledning hämtas från UNHCR:s riktlinjer.107 I 

utlänningslagens förarbeten betonas vikten av att internationellt nå fram till en enhetlig 

tillämpning av flyktingkonventionens bestämmelser. Sverige ska därför inte tillämpa 

konventionen på ett sätt som avsevärt avviker från tillämpningen i andra länder. Det är även 

																																																								
99 Prop. 2005/06:6 s. 4.  
100 Prop. 2005/06:6 s. 24-25. 
101 Prop. 2005/06:6 s. 34; SOU 2004:31 s. 26. 
102 SR 38/2015 s. 3. 
103 Wikrén & Sandesjö, Utlänningslagen, kommentar till 4 kap. 1 §; Prop. 2005/06:6 s. 8; SOU 2004:31 s. 32-33. 
104 Thorburn Stern & Wikström (2016),  s. 92. 
105 Prop. 2009/10:31 s. 80-81. 
106 Seidlitz (2018), s. 131. 
107 SOU 2004:31 s. 115-116; UNHCR Guidelines on international protection no. 2: Membership of a particular 
social group.	
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viktigt att Sverige beaktar det harmoniseringsarbete som sker inom den Europeiska 

unionen.108  

 

Enligt 5 kap. 1 § UtlL har den som är flykting och befinner sig i Sverige rätt till 

uppehållstillstånd. Det finns dock möjlighet att vägra en flykting uppehållstillstånd om han 

eller hon skulle utgöra fara för allmän ordning och säkerhet i Sverige eller om han eller hon 

har bedrivit verksamhet som inneburit fara för rikets säkerhet. I 5 kap. 1 § tredje stycket UtlL 

stadgas att uppehållstillstånd för flyktingar ska vara permanent eller gälla i minst tre år. Under 

perioden 20 juli 2016 – 19 juli 2021 gäller däremot lagen (2016:752) om tillfälliga 

begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige. Av dess 5 § framgår att 

uppehållstillstånd för flykting ska vara tidsbegränsat och gälla i tre år som huvudregel. 

 

2.4.2 Handläggning av asylärenden i Sverige 

Förvaltningsmyndigheternas handläggning regleras i första hand i förvaltningslagen 

(2017:900), FL. Handläggningen som sker hos Migrationsverket styrs både av 

förvaltningslagen och utlänningslagen. Tyngdpunkten i prövningen av utlänningsärenden ska 

ligga i första instans. Det innebär att alla omständigheter och dokument ska läggas fram hos 

Migrationsverket.109 

 

Migrationsverkets beslut får överklagas till migrationsdomstol och migrationsdomstols beslut 

får överklagas till Migrationsöverdomstolen. Det är förvaltningsrätterna i Stockholm, 

Göteborg, Malmö och Luleå som är migrationsdomstolar. Förfarandet vid domstolarnas 

rättskipande verksamhet regleras i första hand av förvaltningsprocesslagen (1971:291) FPL, 

om inte annan lag eller förordning har en avvikande bestämmelse. Förfarandet vid 

migrationsdomstolarna regleras både av förvaltningsprocesslagen och av utlänningslagen.110 

 

 

 

 

 

 

																																																								
108 Prop. 2005/06:6 s. 7-8. 
109 Wilton Wahren (2018), s. 105; 1 och 4 §§ FL; 13 kap. UtlL.  
110 Wilton Wahren (2018), s. 106-107; 1-2 §§ FPL; 16 kap. UtlL. 	
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3. Bevisrätt  

3.1 Inledning  

Som redogjorts för i föregående kapitel ska det göras en bedömning om den sökande har 

välgrundad fruktan för förföljelse på grund av sin sexuella läggning. Det krävs därav att det 

görs en bedömning av sökandens påståenden om den sexuella läggningen. Följande 

bevisrättsliga principer och principer för bevisvärdering är relevanta vid 

migrationsdomstolens bedömning.  

  

När domstolen ska utföra bevisvärdering ska det först utredas om processmaterialet duger för 

bevisprövning eller om utredningen ska kompletteras. Efter det, måste det klargöras vem som 

har bevisbördan och vilket beviskrav som gäller. För att förstå hur bevisvärderingen går till i 

asylärenden är det relevant att först diskutera första steget som handlar om att ta fram ett 

tillräckligt bevisunderlag och redogöra för relevanta bevisrättsliga principer, vilket kommer 

att presenteras i kapitlets första del. Det är först efter ett tillräckligt bevisunderlag tagits fram 

som domstolen kan göra en bevisvärdering. Det innebär att domstolen ska bedöma om 

sökanden har rätt till asyl och göra en värdering av de bevis som lagts fram. Den andra delen 

av detta kapitel kommer att redogöra för bevisprövningen.111   

 

3.2 Bevisrättsliga principer och ansvarsfördelning mellan parterna 

3.2.1 Officialprincipen 

Officialprincipen framgår av 8 § FPL och ger uttryck för förvaltningsdomstolarnas 

utredningsansvar. Officialprincipen uttrycker att rätten ska se till att målet blir så utrett som 

dess beskaffenhet kräver.112 Officialprincipen ska användas som en vägledande princip vid 

handläggning av mål i förvaltningsdomstol.113 Enligt allmänna förvaltningsrättsliga principer, 

omfattas även förvaltningsmyndigheterna av utredningsansvaret.114  

 

Domstolen ska genom frågor och påpekanden verka för att parterna avhjälper otydligheter och 

ofullständigheter i sina framställningar.115 Förvaltningsmyndigheter och 

förvaltningsdomstolar ska därför ex officio, på eget initiativ, vidta åtgärder för att säkerställa 

att beslutsunderlaget i ärendet är tillräckligt, exempelvis genom att vägleda den sökande och 

																																																								
111 Se Diesen (2003), s. 24.  
112 8 § FPL. 
113 Prop. 2012/13:45 s. 113-114.  
114 RÅ 2006:15; Prop. 2004/05:170 s. 154-155. 
115 8 § FPL. 
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anvisa hur utredningen ska kompletteras. Det kan även ske genom att rätten avvisar 

överflödig utredning.116 Utredningsansvaret innebär att domstolen ska se till att ärendet blir 

tillräckligt utrett så att ett beslut ska kunna fattas. Hur omfattande utredningsansvaret sträcker 

sig beror på partsförhållandet samt bevisbördan och dess placering i det enskilda fallet.117 

 

Enligt 16 kap. 1 § andra stycket UtlL, gäller de förfarande som är föreskrivet för 

förvaltningsrätt och kammarrätt även för migrationsdomstol och Migrationsöverdomstol. Det 

innebär att det är Migrationsverket och migrationsdomstolarna som ska leda utredningen i 

asylärenden och se till att allt nödvändigt material inkommer.118 

 

3.2.2 Bevisbörda  

Bevisbörda innebär att en av parterna ska ansvara för bevisningen. Det innebär att om parten 

med bevisbördan inte producerar tillräckligt stark bevisning för sitt påstående, är det till 

nackdel för den parten, eftersom påståendet inte kan läggas till grund för dom.119 

 

Enligt UNHCR:s handbok är det en allmän rättslig princip att bevisbördan ligger hos den som 

åberopar viss omständighet. Bevisbördan åligger därför den sökande, dock delas skyldigheten 

att ta reda på och värdera fakta mellan sökanden och utredaren.120 I förvaltningsmål är 

bevisbördan fördelad mellan parterna. En huvudregel är att enskild part har bevisbördan för 

rättigheter och myndighetsparten har bevisbördan för skyldigheter.121 Ett alternativt sätt att 

definiera fördelningen av bevisbördan är att sökanden har bevisbördan för utverkande av en 

förmån, medan domstolen har bevisbördan för betungade beslut. Asylärenden ses som 

utverkande av en förmån, eftersom den som ansöker om asyl vill ta i anspråk en legal 

rättighet. Bevisbördan åligger därför den asylsökande.122 Det framkommer även av rättspraxis 

att det är den som ansöker om en förmån som har bevisbördan. Den som ansöker om 

uppehållstillstånd har därför bevisbördan för de faktiska omständigheter som krävs för 

uppehållstillstånd föreligger. Den som är asylsökande har därför bevisbördan för att 

skyddsbehov föreligger.123 Det är därför den asylsökande som ska göra sannolikt att han eller 

																																																								
116 Diesen (2018), s. 219-220; Prop. 2012/13:45 s. 113-114. 
117 Diesen (2018), s. 220.	
118 MIG 2006:1; MIG 2012:18. 
119 Diesen (2003), s. 62-63. 
120 UNHCR:s handbok art. 195-196. 
121 Diesen (2003), s. 62-63. 
122 Diesen (2018), s. 222; Diesen (2003), s. 78.  
123 MIG 2006:1; MIG 2012:18. 
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hon tillhör en grupp som riskerar förföljelse på grund av sin sexuella läggning.124 

 

Det kan framstå som oskäligt att bevisbördan placeras hos den sökande, eftersom ett beslut 

om asyl kan vara livsavgörande. Ändå har man inte lagt om bevisbördan i flyktingärenden. 

Skälet till det är att asylsökanden har getts andra bevislindringar.125 

 

Bevisbördan ska alltid bedömas i förhållande till behovet av utredning i målet. Det måste dras 

en gräns mellan parternas bevisbörda och rättens utredningsansvar. Gränsdragningen 

kompliceras ytterligare av att utredningsbördan i vissa fall läggs på den part som inte har 

bevisbördan. Den viktigaste frågan, enligt Diesen, är vem som ska producera den utredning 

som bevisvärderingen sedan utgår från. Att en part har bevisbördan behöver inte innebära att 

även denna part har skyldigheten att skaffa fram det underlag som krävs för bevisprövningen. 

Det görs en skillnad på bevisbördan och utredningsbördan. Det är på grund av denna 

konstruktion som det inte anses oskäligt att lägga bevisbördan på den sökande i 

flyktingärenden, eftersom myndigheten ansvarar för det huvudsakliga underlaget för 

bevisprövningen. Generellt kan det uttryckas att frågan om bevisbördan aktualiseras först när 

rätten sett till att målet är så utrett som dess beskaffenhet kräver.126 

 

3.2.3 Utredningsbörda 

Begreppet utredningsbörda innebär att det finns en part som har skyldighet att ansvara för det 

processmaterial som ska utgöra bevisningen i målet. Normalt sett hamnar utredningsbördan 

på den part som har bevisbördan. I förvaltningsrättsliga mål är det däremot lämpligt att göra 

en fördelning av utredningsbördan och bevisbördan.127 I förvaltningsmål förekommer 

utredningsbördan vid sidan av bevisbördan. Problemet med utredningsbördan, enligt Diesen, 

är att besvara frågan hur långtgående domstolens utredningsansvar sträcker sig. Domstolen 

ska se till att målet blir utrett efter vad dess beskaffenhet kräver, huvudansvaret för 

bevisningen ankommer ändå på parterna. Rättens utredningsskyldighet är sekundär och 

komplementär.128 Skillnaden mellan rättens utredningsansvar och partens utredningsbörda, 

kan förklaras som att rättens ansvar utgör en utredningsstandard som följer av 8 § FPL. Innan 

målet har uppnått en viss utredningsstandard, baserat på målets typ och omständigheterna i 

																																																								
124 MIG 2013:25.	
125 Diesen (2003), s. 78. Se mer i avsnitt 3.2.5. 
126 Diesen (2018), s. 222-223; Diesen (2003), s. 62-63.	
127 Diesen (2018), s. 223-224. 
128 Diesen (2003), s. 81; 8 § FPL. 
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det enskilda fallet, är målet inte klart för avgörande. Är det brister i utredningsstandarden 

innebär det att det föreligger hinder för avgörande och utredningen ska då fortsätta. Är det 

däremot brister i utredningskravet innebär det att parten inte producerat tillräckligt underlag 

för bevisprövningen.129  

 

I asylärenden är utredningsansvaret mer långtgående än andra ansökningsärenden. I 

asylärenden måste domstolen vara aktiv i utredningen och se till att oklarheter som kan ha 

betydelse för ärendets utgång utreds. Det är dock den sökande som har stort inflytande över 

hur långtgående utredningen blir.130 I asylärenden ställs det höga krav på beslutsunderlaget, 

eftersom beslutet om det är negativt blir ingripande för den enskilde. Därför krävs det att 

utredningen blir fullgod.131 

 

I asylärenden är utredningsbördan fördelad mellan den asylsökande och den utredande 

myndigheten på så sätt att den sökande ska uppfylla den primära bördan medan ansvaret för 

utredningen läggs på myndigheten. Sökandens utredningsbörda kan förklaras som en 

upplysningsskyldighet. För att sökanden ska uppfylla sin utredningsbörda ska han eller hon i 

samband med sin ansökan framställa de omständigheter som kan vara av betydelse för att 

stanna i asyllandet samt framlägga eventuella skriftliga bevis som kan stödja dessa uppgifter. 

Om sökanden innehar handlingar som stödjer berättelsen är det inom utredningsbördan att 

inkomma med sådana handlingar. Den asylsökande har utredningsbördan för det som ligger 

inom besittningssfären, det vill säga de dokument som sökanden har tagit med sig till 

Sverige.132 Om sökanden inte kan framlägga ytterligare bevisning bör den sökande kunna ge 

tillfredsställande svar om varför bevisning saknas. Om nödvändigt, ska sökanden göra en 

ansträngning att anskaffa ytterligare bevisning.133 

 

Om den sökande har uppfyllt sin bevisbörda beror på värdet av informationen, av 

trovärdigheten och tillförlitligheten i uppgifterna samt av den motbevisning som framkommer 

av myndighetens utredning. Med tanke på de speciella omständigheter som gäller i 

flyktingsituationer måste utredningsbördan vara begränsad. För att uppfylla utredningsbördan 

borde det i många fall räcka med att sökanden stått till myndighetens förfogande och på bästa 

																																																								
129 Diesen (2003), s. 81-82; Diesen (2018), s. 224. 
130 MIG 2012:18; 8 § FPL; Prop. 2004/05:170 s. 155. 
131 Diesen (2018), s. 225; UNHCR:s handbok art. 201.  
132 Diesen (2018), s. 227; Disen (2003), s. 87-88. 
133 Diesen (2018), s. 227-228; UNHCR:s handbok art. 205. 
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sätt svarat på frågor samt kompletterat med bevisning inom besittningssfären.134  

 

Utredningsansvaret innebär inte att domstolen själv måste genomföra utredningar, utan att 

domstolen ska ge anvisningar till parterna om vilken utredning som behövs. 

Migrationsdomstolarna är skyldiga att vidta tillräckliga utredningsåtgärder för att utreda 

oklarheter kring den bevisning som lagts fram.135 När det gäller den sökandes muntliga utsaga 

innebär utredningsansvaret att domstolarna är skyldiga att ställa relevanta frågor. Det räcker 

inte att ge sökanden tillfälle att själv presentera muntlig bevisning, vid utredningen måste 

myndigheten vara aktiv. Den sökande ska dessutom få tillfälle att förklara motstridiga, vaga 

och osammanhängande påståenden. Enligt Andersson sker det dock sällan i praktiken.136  

 

Om sökanden gjort vad som ankommer på honom eller henne, övergår utredningsansvaret på 

myndigheten. När den asylsökande har lämnat sin berättelse samt eventuellt inlämnat 

dokumentsstöd, ligger utredningsbördan på myndigheten och de brister som föreligger i 

utredningen kan läggas på myndigheten. Inom asylrätten är detta en allmän internationell 

rättsgrundsats kallad ”benefit of the doubt”.137 Har sökanden däremot inte uppfyllt sin 

upplysningsbörda kan detta medföra negativa konsekvenser för sökanden vid 

bevisvärderingen, exempelvis kan felaktig eller otillräcklig information leda till inverkan på 

trovärdighetsbedömningen.138 

 

3.2.4 Beviskrav  

Måttet på bevisningens styrka uttrycks med begreppet beviskrav. Kravet avser den styrka som 

krävs för att bevistemat ska anses fastställt och kunna grunda den yrkade rättsföljden. När 

beviskravet uppnåtts har också bevisbördan blivit uppfylld. Vad gäller förvaltningsmål är det 

oklart om det finns ett gängse beviskrav.139 Diesen drar dock slutsatsen att det finns god 

anledning att diskutera ett normalkrav i förvaltningsmål. Med slutsats från analys av 

skatteprocessen uttrycker Diesen att man bör utgå från ett normalkrav på bevisningens styrka. 

Inom skattemålen är det gängse beviskravet ”sannolikt”. Enligt Diesen kan därför ”sannolikt” 

																																																								
134 Diesen (2018), s. 227-228. 
135 MIG 2006:1. 
136 Andersson (2018), s. 333; UNHCR:s handbok art. 199. 
137 Diesen (2003), s. 87-88; Diesen (2018), s. 228; UNHCR:s handbok art. 203. Mer om begreppet benefit of the 
doubt i avsnitt 3.2.5.  
138 Diesen (2003), s. 88; Diesen (2018), s. 229. 
139 Diesen (2003), s. 90-92; Diesen (2018), s. 243. 
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användas som det gängse beviskravet även i förvaltningsdomstol.140 Kravet för tillräcklig 

bevisning i asylärenden följer det gängse i förvaltningsmål, dvs. sannolikt. Det är den 

asylsökande som ska göra sitt behov av skydd sannolikt.141 

 

3.2.5 Benefit of the doubt 

Det kan inte ställas för högt beviskrav gällande påståendet om risk för förföljelse, eftersom 

fullständig bevisning sällan kan läggas fram. Den asylsökande kan troligtvis inte bevisa vart 

och ett av sina påståenden. Därför finns det inom asylrätten en bevislättnadsregel till förmån 

för asylsökanden, som kallas tvivelsmålets fördel eller benefit of the doubt. En förutsättning 

för att den asylsökande ska kunna ta del av bevislättnadsregeln är att han eller hon gjort ett 

ärligt försök att styrka sin berättelse samt att hans eller hennes allmänna trovärdighet inte 

ifrågasätts. Sökandens berättelse ska därför godtas om den framstår som trovärdig och 

sannolik.142 Om den sökande inte lyckas göra sin berättelse trovärdig, kan den sökande inte 

ges fördel av bevislättnadsregeln.143 

 

På grund av svårigheterna att anskaffa bevis i asylärenden kan positiv särbehandling 

diskuteras. Trots det görs det inte en beviskravssänkning, utan istället görs en överflyttning av 

utredningsbördan. Att utredningsbördan läggs på myndigheten innebär att om myndigheten 

inte kan framlägga utredning som minskar tillförlitligheten i den sökandes uppgifter, kan en 

rimlig och trovärdig berättelse räcka för att sökanden ska kunna uppfylla sin bevisbörda. Om 

sökandens redogörelse framstår som trovärdig och det inte finns skäl att anta det motsatta, ska 

sökanden ges fördel av det uppkomna tvivelsmålet, benefit of the doubt.144 

 

Benefit of the doubt bör endast tillämpas när all tillgänglig bevisning lagts fram och när 

utredaren är övertygad om sökandens allmänna trovärdighet. Det kan exempelvis krävas att 

den som ansöker om asyl uppger samtliga fakta och uppvisar tillgängliga dokument. 

Sökanden ska ha gjort ett ärligt försök i att styrka sin berättelse och den sökandes allmänna 

trovärdighet ska inte ifrågasätts.145 Vid bedömningen av trovärdigheten beaktas att sökandens 

uppgifter ska vara sammanhängande, rimliga, inte vara motstridiga, samt ej strida mot allmänt 

																																																								
140 Diesen (2003), s. 100-112. 
141 MIG 2007:9; MIG 2007:12; MIG 2006:1; MIG 2011:8; Diesen (2018), s. 246; Diesen (2003), s. 109. 
142 UNHCR:s handbok art. 203 och 204; MIG 2007:12; MIG 2006:1; MIG 2011:8; SOU 2004:31 s. 37-38.  
143 MIG 2007:12. 
144 Diesen (2018), s. 246; UNHCR:s handbok art. 196. 
145 UNHCR:s handbok art. 203 och 204; Wikrén & Sandesjö, Utlänningslagen, kommentar till 4 kap. 1 §; MIG 
2007:37; SOU 2004:31 s. 37-38. 
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kända fakta. Berättelsen ska även i sina huvuddrag förbli oförändrad.146 

 

Trots att det saknas uttryckligt författningsstöd för benefit of the doubt i svensk rätt, har det 

kommit till uttryck i förarbeten att bevislättnadsregeln ska tillämpas vid prövningen av 4 kap. 

1 § UtlL.147 Att principen ska tillämpas följer även av Migrationsöverdomstolens 

rättspraxis148, Europadomstolens rättspraxis149, UNHCR:s handbok150 samt 

skyddsgrundsdirektivet151. 

 

3.3 Bevisprövning 

3.3.1 Principen om fri bevisprövning 

I svensk rätt gäller principen om fri bevisprövning. Principen kommer till uttryck i 35 kap. 1 § 

rättegångsbalken (1942:740), RB, och omfattar både fri bevisföring och fri bevisvärdering. Fri 

bevisföring innebär att det inte finns några regler för vilken bevisning som ska användas. 

Parten kan åberopa vilken bevisning den vill till stöd för sin talan och rätten ska godta 

bevisningen så länge den är relevant. I den fria bevisföringen saknas det bevisförbud. Det kan 

däremot finnas begränsningar, exempelvis när det gäller uppgifter från anonyma vittnen.152  

 

Fri bevisvärdering innebär att det inte finns regler om hur bevisningen ska värderas. Det 

innebär dock inte att domaren får göra som den vill vid värderingen, det vill säga värderingen 

är inte helt fri i praktiken. Det ställs höga krav på medvetenhet och konsekvens vid metodval 

och utförande vid bevisvärderingen. Istället kan den fria bevisvärderingen förklaras som en 

frihet för domaren att använda den metod som ger det mest tillförlitliga resultatet. Det finns 

vissa principer som domaren ska utgå från vid bevisprövningen. För det första, ska 

bevisvärderingen baseras på en rationell samt objektiv grund och inte på den subjektiva 

övertygelsen. Utgångspunkten är att lika fall ska behandlas lika, enhetlighet är däremot svårt 

att upprätta i praktiken. För det andra, ska vissa hjälpregler i rättegångsbalken följas. 

Förvaltningsprocesslagen innehåller inga bevisvärderingsregler. Eftersom rättegångsbalken är 

komplementär till förvaltningsprocesslagen, är förvaltningsdomstolarna därför hänvisade att 

följa samma grundprinciper som de allmänna domstolarna vid bevisprövningen. För det 

																																																								
146 UNHCR:s handbok artikel 204; MIG 2007:12; MIG 2011:8; SOU 2004:31 s. 37-38.  
147 Prop. 2009/10:31 s. 131. 
148 Se MIG 2007:12, MIG 2007:37; MIG 2006:1; MIG 2011:8.  
149 Se N mot Sverige, p. 53.  
150 Se UNHCR:s handbok art. 203 och 204. 
151 Se artikel 4.5 skyddsgrundsdirektivet. 
152 Diesen (2003), s. 20; Schelin (2007), s. 19-22. 
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tredje, utgör praxis en central rättskälla när det gäller metoden för bevisprövningen.153 

 

3.3.2 Bevistema 

Begreppet bevistema kan förklaras som ett påstående som ska bevisas genom ett visst 

bevismedel. Bevistemat utgör grunden för partens yrkande och består av ett eller flera 

rättsfakta. Bevistemat uttrycker därför vad parten som bär bevisbördan ska visa för att uppnå 

sin rättsföljd.154 

 

För att erhålla uppehållstillstånd krävs det att den sökande tillhör en skyddad grupp och att 

den sökande upplever välgrundad fruktan för förföljelse. En bedömning ska göras om 

sökanden har välgrundad fruktan för förföljelse, vilket prövas utifrån en prognosbedömning 

om vad som skulle hända om sökanden skickades tillbaka till sitt hemland.155 Utgångspunkten 

är att det finns två rekvisit vid prövningen av uppehållstillstånd för flyktingar, ett objektivt 

och ett subjektivt. Det subjektiva rekvisitet innebär att den sökande ska känna fruktan för 

förföljelse, det objektiva rekvisitet innebär att denna fruktan ska vara välgrundad.156 

 

Rekvisitet ”fruktan” beskrivs som ett sinnestillstånd och en subjektiv upplevelse enligt 

UNHCR:s handbok.157 Enligt Diesen ska fruktan däremot inte tolkas som att den negativa 

känslans styrka används som ett mått för skyddsbehov. Sökandens möjligheter att stanna i 

Sverige ska inte bero på sökandens rädsla. Diesen menar att en prövning av rekvisitet fruktan 

innebär en värdering av de omständigheter som sökanden själv lagt till grund för sin slutsats. I 

praktiken innebär en värdering av rekvisitet en bedömning av sökandens trovärdighet, 

eftersom omständigheterna återfinns i sökandens berättelse.158  

 

Vid prövningen av det andra rekvisitet, välgrundad, ska en prövning göras av grunderna för 

fruktan. Det är viktigt att sökandens subjektiva fruktan underbyggs av ett eller flera objektiva 

förhållanden. Prövningen handlar därför om att fastställa förhållandet mellan den sökandes 

rädsla och vad som framkallar rädslan. Först ska det prövas om sökandens fruktan är äkta, 

sedan ska det prövas om sökandens berättelse är rimlig och tillförlitlig. Därefter ska det 

																																																								
153 Diesen (2003), s. 21-23; Schelin (2007), s. 22; Diesen (2003), s. 116. 
154 Diesen (2003), s. 49; Diesen (2018), s. 253. 
155 Diesen (2003), s. 57; Seidlitz (2018), s. 145-146.	
156 Diesen (2018), s. 253; UNHCR:s handbok art. 37-38. 
157 UNHCR:s handbok art. 37-38. 
158 Diesen (2018), s. 254; UNHCR:s handbok art. 41. 
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prövas om det föreligger objektiva omständigheter som talar för en risk för förföljelse. Den 

sökandes trovärdighet samt hans eller hennes fruktan måste bedömas utifrån objektiv och 

tillförlitlig information om hemlandet. Som regel är den sökandes fruktan välgrundad, om det 

finns rimlig möjlighet att sökanden skulle utsättas för den fruktade faran vid ett återvändande 

till hemlandet.159 

 

3.3.3 Bevisvärdering i asylärenden 

När rätten ska utföra bevisvärdering ska det först utredas om processmaterialet duger för 

bevisprövning eller om utredningen ska kompletteras. Sedan ska det klargöras vem som har 

bevisbördan och vilket beviskrav som gäller. Det är först efter dessa frågor har utretts som 

bevisvärderingen kan ske. Om värderingen blir godtagbar eller inte, beror på hur korrekta 

referenser som har använts och hur referenserna har tillämpats av rätten. Ju mer metodisk 

prövning, desto större möjlighet att undvika subjektivism.160 Det är den person som har att 

avgöra den sökandes rättsliga ställning, som ska göra en bevisvärdering och en 

trovärdighetsbedömning av sökandens påståenden.161 

 

För att undvika subjektivism i värderingen är det önskvärt att domaren använder sig av 

metodologiska hjälpmedel vid bevisprövningen. Sådana modeller saknas inom 

förvaltningsprocessen och därför är det relevant att hämta ledning i de bevisteoretiska 

riktlinjer som tagits fram för allmän domstol, enligt Diesen. Exempelvis är några riktlinjer för 

den fria bevisvärderingen att metoden aldrig ska byggas på subjektivism och att metoden ska 

baseras på rationell grund. En annan förutsättning för korrekt bevisvärdering är att de 

referenser som använts vid värderingen är korrekta. Om de allmänna erfarenhetssatser som 

tillämpats är felaktiga, blir också resultatet felaktigt.162 Det som däremot är speciellt med 

bevisvärdering i förvaltningsprocess är att förvaltningsdomstolarna ska göra en prognos om 

framtiden, vilket betyder att de traditionella metoder som används för bevisprövning bara 

delvis kan användas.163 

 

Vid sannolikhetsbedömningar ska domaren använda sig av sin egen kunskap och erfarenhet. 

Kvaliteten i bevisvärderingen beror på i vilken utsträckning domarens erfarenhetssatser är 

																																																								
159 Diesen (2018), s. 255; UNHCR:s handbok art. 41- 43; Seidlitz (2018), s. 146. 
160 Diesen (2003), s. 24; Diesen (2003), s. 115. 
161 UNHCR:s handbok art. 195.		
162 Diesen (2003), s. 116-118. 
163 Diesen (2003), s. 115. 
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relevanta och korrekta. Är erfarenhetssatserna felaktiga blir slutsatsen inkorrekt och mindre 

tillförlitlig.164 Erfarenhetssats utgörs av kunskap om sambandet mellan två företeelser som 

generellt gäller för dessa. Särskilda erfarenhetssatser baserar sig ofta på undersökningar, av 

medicinsk eller psykologisk art exempelvis. De allmänna erfarenhetssatserna grundar sig på 

allmän kunskap, livserfarenhet och föreställningar om relevanta samband.165 

 

Bevisprövningen i asylärenden sker i tre steg. Det första steget är att beslutsfattaren ska 

avgöra om Sverige är rätt asylland eller om asylfrågan ska prövas i annat land. I det andra 

steget ska en bedömning göras om sökanden når upp till kriterierna för att vara flykting eller 

skyddsbehövande. Om det konstateras att sökanden har flyktingstatus, ska det göras en 

framtidsprognos, vilket är steg tre. Prognosen handlar om att bedöma sökandens 

framtidsutsikter vid ett återvändande till hemlandet, om det finns en välgrundad fruktan för 

förföljelse. Prognosen grundar sig på den sökandes bakgrund, grupptillhörighet, historia av 

förföljelse samt information om situationen i hemlandet. Det ska göras en bedömning av 

risken för framtida förföljelse. Om det finns sannolika skäl för förföljelse vid ett återsändande 

föreligger en välgrundad risk och därmed rätt till uppehållstillstånd i Sverige. Beviskravet 

sannolika skäl innebär sannolikheten för risken för förföljelse och inte sannolikhet för 

förföljelse.166  

 

3.3.4 Felkällor vid bevisvärderingen  

Om två domare använder korrekta referenser och korrekt metod på samma bevismaterial bör 

de, teoretiskt sett, få samma resultat. Att det i praktiken ofta skiljer sig åt mellan olika domare 

och domstolar kan bero på flera orsaker, såsom felaktigt metodval eller att domaren medvetet 

eller omedvetet gett uttryck för personliga och subjektiva värderingar, uttrycker Diesen. 

Genom att få kunskap om subjektiva felkällor och psykologiska fallgropar kan domaren 

undvika att omedvetet låta sina personliga preferenser och värderingar komma till uttryck vid 

bevisvärderingen. Med kunskap om vilka fel som omedvetet kan komma till uttryck, får 

domaren bättre förutsättningar att undvika felbedömningar.167 

 

 

																																																								
164 Diesen (2003), s. 23-24.	
165 Schelin (2007), s. 49-50. 
166 Diesen (2003), s. 142-144.  
167 Diesen (2003), s. 25.  
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Modern minnesforskning kan ge domaren viktiga kunskaper vid bevisprövningen. 

Psykologiska erfarenhetssatser kan användas som underlag för att öka domarens kunskaper 

om vanliga företeelser inom minnespsykologisk forskning. Det finns olika 

beteendevetenskapliga faktorer som kan påverka människans förmåga att avge en korrekt 

utsaga och att tolka en utsaga. Det är viktigt för domaren att känna till hur en iakttagelse 

bearbetas och förändras.168 Det nämns exempelvis i den minnespsykologiska forskningen att 

minnet är rekonstruktivt, alltså att människan återskapar minnen. När vi ska försöka minnas 

något, startas en rekronstruktionsprocess, där nya saker vägs in.169 Vid traumatiska minnen, 

gäller som huvudregel att minnesbilden tillväxer. Enligt Diesen ska det därför inte förväntas 

att en offerutsaga förblir konstant och att en oförändrad berättelse innebär hög 

tillförlitlighet.170 

 

En felkälla vid bevisvärderingen är att rätten prövar bevisen med sina livserfarenheter som 

referens, s.k. allmänna erfarenhetssatser. Domaren måste därför vara medveten om att den 

egna erfarenheten skapar en regel som inte alltid utgör en allmän erfarenhetssats. I 

vardagslivet bildar vi oss ofta en uppfattning om människor och företeelser. Det är viktigt att 

domaren kan skilja på om det är en allmän erfarenhetssats som tillämpas eller om det är en 

egen fördom.171 

 

Ett vanligt psykologiskt misstag vid bevisvärderingen är att låta misslyckad bevisning stärka 

motpartens sak. En felbedömning kan ske om domaren bortser från den asylsökandes 

skyddsbehov när det visat sig att han eller hon ljugit om sin flyktväg. Bedömningen sker då 

på en del som inte tillhör bevisfrågan. Ett annat psykologiskt misstag är om domaren utgår 

från att den som ljuger om något, ljuger om allt. Det blir särskilt problematiskt när personen 

talar sanning i övriga delar av sin berättelse. Att ett vittne ljuger om varför han eller hon 

befann sig på brottsplatsen behöver inte betyda att hans eller hennes iakttagelser av brottet ska 

frånkännas bevisverkan. På samma sätt kan en person ha ljugit om en medtilltalads 

inblandning, utan att ha ljugit om sin egen inblandning.172 När en person i viktiga hänseenden 

har lämnat oriktiga, orimliga eller motstridiga uppgifter leder det till att tillförlitligheten i 

övrigt påverkas. En osann uppgift ”smittar” av sig på resterande delar av utsagan och sänker 
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trovärdigheten för hela utsagan.173 

 

Brist på kunskap om den sökandes kulturella bakgrund, sociala moraler och könsnormer i 

hemlandet är ett annat exempel på svårigheter som kan uppstå vid bevisvärderingen. Det finns 

en rad olika faktorer som påverkar den psykologiska processen, såsom ålder, kön, sexuell 

läggning, könsidentitet, kultur, social status, utbildning och hälsa. Trovärdighetsbedömningen 

kommer också att reflektera antaganden om beteenden, värderingar och uppfattningar.174	
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4. Bevisvärdering av sökandens muntlig utsaga 

4.1 Inledning  

Detta kapitel ska sammankoppla det som tidigare redogjorts för om flyktingdefinitionen samt 

de bevisrättsliga principer som krävs vid bevisprövningen. Kapitlet ska presentera hur 

domstolen värderar den sökandes muntliga utsaga i asylärenden när sexuell läggning 

åberopats som skyddsgrund.  

 

Bedömningen om sökanden uppfyller kraven enligt flyktdefinitionen, utgår från den 

information som den sökande har lagt fram till stöd för sin talan. I asylärenden är sökandens 

utsaga ofta det enda bevismedlet. Beslutsfattaren ska därför avgöra vilket bevisvärde utsagan 

ska tillmätas, vilket handlar om att göra en trovärdighetsbedömning av sökandens muntliga 

utsaga. Att bedöma sökandens sexuella bakgrund är således en fråga om trovärdighet.175 

 

Vid trovärdighetsbedömningen av sökandens muntlig utsaga utgår domstolen från särskilda 

metoder och bedömningskriterier. Främst är det metoderna i Migrationsöverdomstolens 

prejudikat MIG 2013:25 och MIG 2007:12 som presenteras. I MIG 2007:12 presenterade 

Migrationsöverdomstolen en metod för trovärdighetsbedömningen. I MIG 2013:25 

presenterade Migrationsöverdomstolen en metod för att bedöma sökandens trovärdighet 

specifikt gällande påståendet om den sexuella läggningen som skyddsgrund. Prejudikaten 

visar Migrationsöverdomstolens metod vid bevisvärderingen av sökandens muntliga utsaga 

samt vilka kriterier som beaktats av domstolen i trovärdighetsbedömningen.  

 

4.2 Trovärdighetsbedömningen  

4.2.1 Allmänt om trovärdighet och trovärdighetsbedömning 

Trovärdighet innebär att det finns samstämmighet mellan utsagan och det faktiskt upplevda. 

Denna bedömning kan bygga på beslutsfattarens känsla och erfarenhet. Tillförlitlighet handlar 

om att pröva om utsagan har stöd av andra fakta i saken, såsom skriftliga bevis eller 

kunskaper om de förhållanden som anförs i berättelsen. Skillnaden kan förklaras som att 

trovärdighet handlar om personen och tillförlitlighet handlar om uppgifterna. För 

bevisvärderingen innebär det att tillförlitlighet är viktigare än trovärdighet. Problemet i många 

flyktingärenden är att det saknas tillräckligt goda möjligheter att bedöma tillförlitligheten och 
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trovärdigheten får därför större betydelse.176  

 

Bedömningen om sökanden hyser en sådan välgrundad fruktan som avses i 

flyktingdefinitionen utgår från den information och bevisning som den sökande lagt fram till 

stöd för sin talan. Det blir därför viktigt för bedömningen i vilken mån och vilken omfattning 

dess fakta, omständigheter och annan bevisning kan godtas, det vill säga om de anses 

tillräckligt trovärdiga och tillförlitliga för att läggas till grund för internationellt skydd.177 

Sökandens utsaga är ofta det enda bevismedlet i migrationsärenden, det är därför viktigt att 

avgöra vilket bevisvärde utsagan ska tillmätas.178 För att domstolarna ska kunna bedöma 

sökandens påståenden om den sexuella läggningen krävs det därför att det görs en 

trovärdighetsbedömning av sökandens muntliga utsaga. Det krävs att sökanden har en 

trovärdig berättelse för att kunna göra sitt skyddsbehov sannolikt.179 

	

4.2.2 Kriterier i sökandens utsaga som beaktas i trovärdighetsbedömningen 

Vid bedömningen av trovärdigheten i sökandens utsaga ska det fästas vikt vid en rad olika 

kriterier, vilket redogörs för nedanför.  

 

4.2.2.1 Allmän trovärdighet 

Begreppet allmän trovärdighet återfinns i UNHCR:s handbok. Begreppet härstammar från 

principen om tvivelsmålets fördel. Principen innebär att tvivelsmålets fördel enbart kan 

tillämpas när all tillgänglig bevisning har inhämtats och kontrollerats samt när utredaren är 

förvissad om sökandens allmänna trovärdighet.180 Begreppet nämns även i 

skyddsgrundsdirektivet, som uttrycker att sökanden inte behöver bekräfta uppgifter som det 

saknas skriftlig bevisning för, förutsatt att den sökandes allmänna trovärdighet är fastställd.181  

 

Begreppet allmän trovärdighet framkommer även av Migrationsöverdomstolens prejudikat. 

Vid bedömningen av trovärdigheten i sökandens utsaga har domstolen uttryckt, att det bör 

fästas vikt vid att berättelsen är sammanhängande, inte präglas av motstridiga uppgifter samt 

att berättelsen i sina huvuddrag förblir oförändrad.182 Migrationsöverdomstolen har även 
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redogjort att vaga, detaljfattiga och motstridiga uppgifter i sökandens muntliga utsaga är 

omständigheter som påverkar sökandens allmänna trovärdighet negativt.183 I MIG 2011:6 

framkommer det att berättelsen ska framstå som självupplevd för att bedömas vara 

trovärdig.184 Det har även framkommit i MIG 2013:25 att om sökanden åberopar sexuell 

läggning som skyddsgrund sent i processen kan det påverka den allmänna trovärdigheten 

negativt, dock enbart om sökanden inte har en rimlig förklaring till dröjsmålet.185 

 

4.2.2.2 Berättelsen ska vara sammanhängande 

Vid bedömningen av trovärdigheten i sökandens utsaga ska det normalt sätt fästas vikt vid att 

berättelsen är sammanhängande. Den sökande uppmanas ge en sammanhängande redogörelse 

för alla de grunder som åberopas till stöd för ansökan.186 Migrationsöverdomstolen har uttalat 

att en sammanhängande berättelse är en omständighet som talar för att berättelsen framstår 

som trovärdig.187  

 

Vad som menas med att en berättelse är sammanhängande har Migrationsöverdomstolen inte 

ytterligare utvecklat.188 Andersson har försökt förklara begreppet ytterligare. Är berättandet 

osammanhängande ska det inte innebära lägre bevisvärde, eftersom det kan bero på att 

sökanden är en dålig berättare. Är det däremot berättelsen som är osammanhängande, kan det 

påverka bevisvärdet. Om det inte går att förstå hur en sak kan följa av en annan, efter att 

sökanden berättat klart, är berättelsen osammanhängande. Berättelsen kan innehålla ett antal 

incidenter där det inte går att förstå kopplingen däremellan eller så kan en sådan berättelse 

innehålla ”luckor”, vilket talar för ett lägre bevisvärde.189 

 

4.2.2.3 Utsagan ska inte präglas av motstridiga uppgifter    

Vid bedömningen av trovärdigheten i sökandens utsaga bör det beaktas om berättelsen präglas 

av motstridiga uppgifter.190 Migrationsöverdomstolen konstaterade i MIG 2007:33 att 

sökandens berättelse inte var trovärdig bland annat baserat på att sökanden hade lämnat 

motstridiga uppgifter om vilket datum han och hans flickvän hade rymt, huruvida han och 
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flickvännen var gifta, samt vid vilken tidpunkt flickvännen dödades.191 I MIG 2013:25 hade 

sökanden lämnat motstridiga uppgifter om varför han hade lämnat sitt hemland och rest till 

Sverige. Sökanden uppgav olika versioner, bland annat att han hade lämnat hemlandet på 

grund av hälsa, för att söka vård, på grund av konferens i Italien, för att köpa begagnade bilar 

i Sverige eller för att han behövde skydd. Att sökanden hade lämnat motstridiga uppgifter om 

varför han rest från sitt hemland och varför han reste vidare till Sverige efter han kommit in i 

Schengenområdet, var omständigheter som föranledde domstolen att tvivla på trovärdigheten 

i sökandens berättelse.192 Att sökanden i MIG 2007:12 hade lämnat motstridiga uppgifter om 

sin medverkan i en regimkritisk organisation, som sökanden uppgett sig kunnat 

sammankopplas med, var en omständighet som beaktades vid trovärdighetsbedömningen.193  

 

Motsägelser kan påverka bevisvärdet negativt. En förutsättning är dock att motsägelsen inte 

kan förklaras.194 Sökanden måste få möjlighet att förklara delar av berättelsen som framstår 

som mindre trovärdiga innan ett beslut tas. Utredaren kan därför vara tvungen att genomföra 

ytterligare en intervju om det behövs för att reda ut motsägelser samt finna förklaringar till 

felaktiga påståenden.195 

 

4.2.2.4 Berättelsen ska vara oförändrad under asylprocessen 

Av betydelse för trovärdighetsbedömningen är dessutom att berättelsen i sina huvuddrag ska 

förbli oförändrad under asylprocessen.196 En förändring i berättelsen kan tolkas som 

upptrappning, vilket innebär att beslutsfattaren kan tolka det som att sökanden upptäckt att det 

han eller hon berättat inte räcker för att beviljas skydd och därför hittar på nya 

omständigheter.197 

 

Migrationsöverdomstolen har uttryckt att en berättelse i stort sett inte ska förändras. I MIG 

2007:12 beaktade domstolen hur mycket av berättelsen som sökanden ändrat. I domen hade 

sökanden i vissa avseenden ändrat sin berättelse, vilket ledde till att domstolen vid en 

bedömningen inte uppfattade berättelsen som trovärdig.198 I MIG 2011:6 hade sökandens 
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berättelse i stort sett inte förändrats. Med hänsyn till andra omständigheter som tydde på att 

sökanden lämnat en trovärdig berättelse, bedömde domstolen berättelsen som trovärdig.199  

 

En betydande faktor är när under asylprocessen nya omständigheter lämnas. Om nya 

omständigheter lämnas innan ärendet är avslutat hos Migrationsverket ska informationen inte 

bemötas med skepsis. Om sökanden däremot efter avslag hos Migrationsverket, ändrar sin 

berättelse, kan bedömningen bli annorlunda. Det är viktigt att utreda om de nya 

omständigheterna kan förklaras. Det kan handla om en ny händelse som skett efter beslutet, 

vilket är en acceptabel förklaring till att sökanden inte berättat om det tidigare. Ett annat 

exempel på acceptabel förklaring är att sökanden inte berättat om integritetskänsliga 

uppgifter, såsom sexuell läggning, vid ansökningstillfället. Lämnas det inte rimlig förklaring 

till att uppgifterna lämnas senare kan beslutsfattaren göra bedömningen att det rör sig om en 

”upptrappning”. Det är dock viktigt att komma ihåg att de nya uppgifterna måste prövas 

oavsett.200 I MIG 2007:33 anförde Migrationsöverdomstolen att sökanden hade ”trappat upp” 

sin berättelse, vilket fick negativ påverkan vid trovärdighetsbedömningen.201 

 

4.2.2.5 Berättelsen ska vara detaljrik 

I Migrationsöverdomstolens prejudikat har hänsyn tagits till detaljrikedom i sökandens 

berättelse vid trovärdighetsbedömningen.202 I MIG 2007:12 hade sökanden inte kunnat lämna 

detaljer kring när eller hur han fick de av honom påstådda fysiska skadorna. Domstolen ansåg 

att sökandens berättelse därför var vag och detaljfattig, vilket var en av omständigheterna som 

föranledde domstolen att bedöma att sökanden inte hade gjort sin berättelse trovärdig.203 I 

MIG 2013:25 hade sökanden lämnat vaga uppgifter om sin personliga uppfattning om sina 

känslor relaterade till sin sexuella läggning, vilket domstolen fann märkligt. Sökanden hade 

dessutom lämnat vaga och motstridiga uppgifter om sin familjesituation och om tidpunkten 

för när hans barn var födda. Detta var omständigheter som föranledde domstolen att 

ifrågasätta sökandens allmänna trovärdighet.204  
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Att en utsaga innehåller få detaljer kan bero på att sökanden inte är en bra berättare. Det är 

relevant för bedömningen om detaljer kan lämnas för sådant som är centralt för asylskälen. 

Det är även viktigt att beakta att detaljer ska efterfrågas. Det är enbart om sökanden, efter att 

ha blivit tillfrågad, inte kan ge tydligare beskrivningar som denna brist kan leda till att utsagan 

ges ett lägre bevisvärde. Utredaren är skyldig att ställa relevanta frågor till sökanden, som 

följer av myndighetens utredningsansvar.205  

 

4.2.2.6 Sökanden ska söka skydd nära inpå flykt  

Sökanden ska ansöka om internationell skydd så tidigt som möjligt, såvida inte sökanden kan 

framföra goda skäl till varför han eller hon inte gjort det tidigare. Principen framkommer av 

skyddsgrundsdirektivet och har även tillämpats av Migrationsöverdomstolen.206  

 

EU-domstolen har uttryckt att frågor som rör en persons personliga sfär, såsom sexualitet, är 

känsliga och det inte kan dras en slutsats att sökanden saknar trovärdighet endast baserat på 

att han eller hon inte omedelbart berättat om sin sexuella läggning. Hänsyn måste tas till 

sökandens utsatta ställning och det ska göras en individuell bedömning av varje ansökan. Om 

myndigheterna bedömer att asylsökandens uppgifter brister i trovärdigheten på grund av att 

denne inte åberopat sin sexuella läggning redan första gången han eller hon gavs tillfälle, 

strider det mot artikel 15.3.a i asylprocedurdirektivet och artikel 4.3 i 

skyddsgrundsdirektivet.207  

 

Om sökanden lämnar en förklaring till att asylskälen inte åberopats tidigare bör uppgifterna 

inte anses som mindre trovärdiga på grund av att de anförts sent i processen. Om det däremot 

finns anledning att tro att det personen berättat inte stämmer, finns det anledning att tillmäta 

sökandens utsaga ett lägre bevisvärde. Den som dolt sin sexuella läggning hela livet borde ha 

giltig ursäkt för att inte ha åberopat det som skyddsskäl tidigare i processen. Ett annat 

exempel på godtagbar förklaring till dröjsmålet kan vara att en person som anländer till 

Sverige saknar kunskap om systemet med asylansökan.208 

 

 

																																																								
205 Andersson (2018) s. 330-331; 8 § FPL. Jfr. MIG 2013:25; MIG 2007:12.  
206 Artikel 4.5(d) skyddsgrundsdirektivet; MIG 2013:25. 
207 EU-domstolen, de förenade målen C-148/13-C-150/13 p. 69-71. 
208 Andersson (2018), s. 329; SR 38/2015 s. 10. 
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Europadomstolen och Migrationsöverdomstolen har uttalat att det är rimligt att ifrågasätta 

trovärdigheten om det saknas rimlig förklaring till dröjsmålet.209 I ett exempel från 

Europadomstolen hade sökanden väntat med att åberopa sin sexuella läggning till dess att han 

överklagade Migrationsverkets negativa beslut, vilket var mer än ett år efter hans ankomst till 

Sverige. Europadomstolen bedömde att sökanden inte gett en rimlig förklaring till varför han 

väntade med att berätta om sin sexuella läggning, sökanden ansågs därför inte vara 

trovärdig.210 I MIG 2013:25 fann Migrationsöverdomstolen det anmärkningsvärt att sökanden 

väntat med att söka asyl tills ett utvisningsbeslut fastställts, efter att ha befunnit sig i Sverige i 

sex månader. Som skäl till dröjsmålet angav sökanden att han inväntade ett lagförslag om 

kriminalisering av homosexualitet i hemlandet, vilket domstolen inte ansåg vara en rimlig 

förklaring.211 

 

4.2.2.7 Sammanfattning  

Sammanfattningsvis kan det konstateras att det oftast krävs att flera olika kriterier tyder på att 

trovärdigheten i asylsökandens utsaga kan ifrågasättas. Det är inte tillräckligt att sökanden har 

lämnat en motstridig uppgift, för att ifrågasätta hela trovärdigheten i den muntliga utsagan. 

Att det däremot finns flera olika kriterier som tyder på att trovärdigheten kan ifrågasättas kan 

föranleda att sökandens allmänna trovärdighet ifrågasätts. I MIG 2007:12 var sökandens 

berättelse vag och detaljfattig, sökanden hade ändrat sin berättelse i vissa delar samt lämnat 

motstridiga uppgifter, vilket föranledde domstolen att bedöma att sökanden inte gjort sin 

berättelse trovärdig. I MIG 2013:25 hade sökanden lämnat vaga uppgifter om sina känslor, 

lämnat motstridiga uppgifter om varför han rest till Sverige och om sin familjesituation samt 

väntat med att söka asyl till ett senare skede i processen utan rimlig förklaring till det, vilket 

föranledde domstolen att ifrågasätta sökandens allmänna trovärdighet. Domstolen ansåg 

därför att sökanden inte gjort sin sexuella läggning sannolik.   

 

4.3 Bedömningen av den sexuella läggningen  

4.3.1 Metoden för att bedöma förföljelse på grund av sexuell läggning 

I MIG 2013:25 presenterade Migrationsöverdomstolen en metod för att pröva sökandens 

påstående om förföljelse på grund av sexuell läggning. Det framgår i domen att en bedömning 

av sökandens sexuella bakgrund i huvudsak är en fråga om trovärdighet, varför hänvisning till 

																																																								
209 Se M.K.N mot Sverige p. 43; MIG 2013:25. 
210 M.K.N mot Sverige p. 43.  
211 MIG 2013:25. Se mer i avsnitt 4.3.2. 
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MIG 2007:12 görs. Trovärdighetsbedömningen ska göras på ett individuellt och hänsynsfullt 

sätt, genom att undersöka omständigheter kring sökandens personliga uppfattningar, känslor 

och upplevelser av olikhet, stigma och skam, mer än fokus på sexuella aktiviteter. Både 

allmänna och specifika frågor, som är utformade på ett icke-fördömande sätt, kan ställas till 

sökanden vid prövningen.212 

 

Det första steget är att sökanden ska göra sannolikt att han eller hon tillhör en grupp som 

riskerar förföljelse på grund av faktisk eller tillskriven sexuell läggning. Domstolen ska inte 

försöka fastställa sökandens sexuella läggning, domstolen ska pröva om sökanden har gjort 

sin tillhörighet till sådan grupp sannolik.213 Vid den muntliga utredningen ska sökanden få 

möjlighet att berätta om sina erfarenheter. Det som är viktigt att komma ihåg är att 

upplevelserna och känslorna inför sin sexuella läggning är personliga och att det inte finns rätt 

eller fel svar på frågorna. En persons tankar och känslor är personliga och individuella, det 

finns inte heller något facit om vad som indikerar tillhörighet till gruppen. Sökandens 

upplevelser kan variera baserat på kulturella, politiska, ekonomiska, religiösa eller sociala 

omständigheter. Sökandens bakgrund kan dessutom påverka sättet han eller hon uttrycker sin 

sexuella läggning samt kan förklara varför han eller hon inte lever öppet med sin sexuella 

läggning. En bedömning måste alltid göras i det enskilda fallet eftersom upplevelserna kan 

skilja sig åt.214 

 

En bra utgångspunkt för utredningen är att fråga hur personen beskriver sig själv. Hur den 

sökande identifierar sig själv kan vara en indikator för sökandens sexuella läggning. Hur 

sökanden själv identifierar sig kan dock bero på sökandens kulturella bakgrund. Vissa 

personer kan känna djup skam, vilket kan leda till förnekelse av den sexuella läggningen.215 

För vissa kan det vara svårt att själv inse sin identitet, frågor kring processen med att ”komma 

ut”216 kan därför vara viktiga för att få personen att prata om sig själv och sin identitet. 

Processen med att ”komma ut” kan se olika ut för olika personer, då vissa vill prova sexuella 

aktiviteter innan de identifierar sig med en viss sexuell läggning, medan vissa vet att de har en 

																																																								
212 MIG 2013:25; UNHCR Guidelines on international protection no. 9: Claims to Refugee Status based on 
Sexual Orientation and/or Gender Identity, art. 62.	
213 MIG 2013:25; SR 38/2015 s. 3.  
214 UNHCR Guidelines on international protection no. 9: Claims to Refugee Status based on Sexual Orientation 
and/or Gender Identity, art. 4; SR 38/2015 s. 4-6.	
215 UNHCR Guidelines on international protection no. 9: Claims to Refugee Status based on Sexual Orientation 
and/or Gender Identity, art. 63.i och artikel 63.v. 
216 Med begreppet ”komma ut” menas att någon kommer ut som homosexuell eller bisexuell. RFSU, Komma ut, 
<https://www.rfsu.se/sex-och-relationer/for-dig-som-undrar/relationer/komma-ut/>, hämtad 2020-04-07. 
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viss sexuell läggning innan de engagerat sig i sådana sexuella aktiviteter.217 

 

I utredningen kan även frågor om sökandens relationer ställas. Det är inte alla, speciellt yngre 

personer, som har haft romantiska eller sexuella förhållanden. Det krävs dock inte att 

sökanden ska ha haft ett förhållande med en person av samma kön för att vara homosexuell 

eller bisexuell. Det är viktigt att beslutsfattarna är försiktiga med att fråga om tidigare och 

nuvarande förhållanden, eftersom det är privat information som den sökande eventuellt inte 

vill diskutera. Det ska inte ställas detaljerade frågor om sexuella aktiviteter.218  

 

Det kan även vara relevant att fråga om sökandens barndom. I vissa fall kan det leda till att 

sökanden berättar att han eller hon haft en känsla av att vara annorlunda redan tidigt i livet, 

vilket kan vara till hjälp för att utreda sökandens sexuella identitet. Det som formar en sexuell 

läggning kan börja redan i tidig barndom för vissa. Däremot är det vissa personer som 

upplever attraktion till personer av samma kön först senare i livet.219 

 

I utredningen kan det även ställas frågor om sökandens kunskaper om HBTQ-grupper och 

mötesplatser för homosexuella i hemlandet, däremot förväntas alla inte ha sådan kunskap. 

Många personer som inte varit öppna med sin sexuella läggning i hemlandet har inte 

kännedom om sådana grupper. Att kräva att den asylsökande har kännedom om 

organisationer som arbetar med HBTQ-frågor är inte ett trovärdigt eller rättvist sätt för att 

utreda sökandens sexuella läggning. Att sökanden inte kan svara på sådan frågor ska inte 

ensamt ses som bevis på att sökanden saknar trovärdighet om sin grupptillhörighet.220 

 

Om den sökande har gjort sin tillhörighet till en grupp med viss sexuell läggning sannolik, är 

det andra steget att fastställa om den aktuella gruppen i sökandens hemland är utsatt för 

skyddsgrundande förföljelse. Det ska då göras en framåtsyftande bedömning. Tidigare 

förföljelse är en indikation på att sökandens fruktan är välgrundad och att det finns verklig 

risk för att han eller hon kommer att lida allvarlig skada. Det kan även utredas hur den 

																																																								
217 UNHCR Guidelines on international protection no. 9: Claims to Refugee Status based on Sexual Orientation 
and/or Gender Identity, art. 63.iii. 
218 UNHCR Guidelines on international protection no. 9: Claims to Refugee Status based on Sexual Orientation 
and/or Gender Identity, art 63.vii. 
219	UNHCR Guidelines on international protection no. 9: Claims to Refugee Status based on Sexual Orientation 
and/or Gender Identity, art 63.ii;	SR 38/2015 s. 5.	
220 MIG 2013:25; UNHCR Guidelines on international protection no. 9: Claims to Refugee Status based on 
Sexual Orientation and/or Gender Identity, art. 63.viii; SR 38/2015 s. 5; UNHCR, Written observations (2013), 
s. 11, avsnitt 3.21.	 
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sökande kommer ge uttryck åt sin tillhörighet till gruppen vid ett återvändande. Det är dock 

viktigt att beakta att sökanden aldrig förväntas dölja sin sexuella läggning. Det är inte 

godtagbart att neka flyktingstatus på grund av att sökanden kan undvika förföljelse genom att 

dölja sin sexuella läggning. Om sökanden bedöms vara i behov av skydd på grund av att han 

eller hon riskerar förföljelse på grund av sin sexuella läggning, ska det slutligen göras en 

bedömning om det finns myndighetsskydd vid ett återvändande till hemlandet eller om det 

finns ett internflyktsalternativ.221 

 

4.3.1.1 Metoder som inte är accepterade vid bedömningen av den sexuella läggningen  

Som redogjorts för finns det riktlinjer över vilka metoder som är accepterade för att utreda 

sökandens sexuella läggning, såsom att fråga den sökande om barndom eller tidigare 

relationer exempelvis.222 Det finns dock en del metoder och frågor som inte är accepterade, 

vilket redogörs för nedanför. 

 

I ett mål från EU-domstolen hade tre homosexuella personer ansökt om asyl i Nederländerna 

och angett sin sexuella läggning som skyddsskäl.223 Sökandena påstod att myndigheterna vid 

trovärdighetsbedömningen ställt frågor som inkräktat på deras värdighet och rätt till respekt 

för privatlivet.224 Den nationella domstolen ställde därför följande fråga till EU-domstolen:  

 

 ”Vilka gränser för sättet att genomföra en trovärdighetsbedömning  

  av ett påstående om viss sexuell läggning uppställs genom artikel 4 

  i skyddsgrundsdirektivet och genom EU-stadgan, framförallt  

  artiklarna 3 och 7, och skiljer sig dessa gränser från dem som gäller  

  för trovärdighetsbedömningen av andra skäl till förföljelse, och i så 

  fall i vilket avseende?”225  

 

EU-domstolen anförde i domen att en person som ansökt om asyl kan bli föremål för en 

bedömning enligt artikel 4 i skyddsgrundsdirektivet.226 Dock måste metoderna som 

myndigheterna använder vara förenliga med bestämmelserna i skyddsgrundsdirektivet, 

																																																								
221 MIG 2013:25; SR 38/2015 s. 7-9. 
222 Se avsnitt 4.3.1. 
223 EU-domstolen, de förenade målen C-148-C-150/13, p.22.  
224 EU-domstolen, de förenade målen C-148/13-C-150/13, p.35. 
225 EU-domstolen, de förenade målen C-148/13-C-150/13, p.43. 
226 EU-domstolen, de förenade målen C-148/13-C-150/13, p.52. 
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asylprocedurdirektivet samt de grundläggande rättigheter som garanteras genom EU-stadgan, 

såsom rätten till människans värdighet och rätten till respekt för privatlivet och familjelivet.227  

 

Domstolen anförde att vid asylprövningen ska förhör inte grundas på stereotypa uppfattningar 

om homosexuella, eftersom hänsyn då inte tas till asylsökandens individuella och personliga 

förhållanden. Asylsökandens oförmåga att svara på frågor som är baserade på stereotypa 

uppfattningar, räcker inte för att bedöma att sökanden brister i trovärdigheten, eftersom det 

skulle strida mot artikel 15.3.a i asylprocedurdirektivet samt artikel 4.3.c i 

skyddsgrundsdirektivet.228 Inte heller får det frågas om detaljer om sökandens sexuella vanor, 

eftersom det strider mot de grundläggande rättigheterna i EU-stadgan, främst rätten till 

respekt för privatliv och familjeliv i artikel 7.229 Att använda olika tester för att fastställa 

sökandens sexuella läggning eller kräva videobevis där sökanden utför intima handlingar, kan 

inkräkta på människans värdighet enligt artikel 1 i EU-stadgan.230 Domstolen anförde även att 

den omständigheten att den asylsökande inte avslöjat sin sexuella läggning första gången han 

eller hon getts tillfälle, inte innebär att domstolen direkt ska bedöma att asylsökanden brister i 

trovärdigheten endast av det skälet, eftersom det skulle strida mot kravet att hänsyn ska tas till 

sökandens personliga och allmänna omständigheter enligt artikel 15.3.a i 

asylprocedurdirektivet och artikel 4.3 i skyddsgrundsdirektivet.231 

 

Inför att ovanstående dom skulle avgöras inkom UNCHR med ett uttalande, ”written 

observations”, angående vilka metoder som anses vara otillåtna när en 

trovärdighetsbedömning ska göras av asylsökandens åberopade sexuella läggning, i enlighet 

med artikel 4 i skyddsgrundsdirektivet.232  

 

Alla åtgärder som EU:s medlemsstater vidtar ska vara förenliga med EU-stadgan. De 

trovärdighetsbedömningar som görs av sökandens utsagor enligt artikel 4 i 

skyddsgrundsdirektivet, måste därav vara i enlighet med EU-stadgan.233 För den asylsökande 

som åberopar sexuell läggning som asylskäl, krävs det att metoden för 

trovärdighetsbedömningen är i enlighet med EU-stadgan, främst är det artikel 3 och artikel 7 

																																																								
227 EU-domstolen, de förenade målen C-148/13-C-150/13, p.53; Artikel 1 och artikel 7 EU-stadgan. 
228 EU-domstolen, de förenade målen C-148/13-C-150/13, p.60-63. 
229 EU-domstolen, de förenade målen C-148/13-C-150/13, p.64. 
230 EU-domstolen, de förenade målen C-148/13-C-150/13, p. 65.  
231 EU-domstolen, de förenade målen C-148/13-C-150/13, p. 70-71. 
232 UNHCR, Written observations (2013), s. 2, avsnitt 1.1. 
233 UNHCR, Written observations (2013), s. 4, avsnitt 3.1. 
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som hänsyn ska tas till.234 

 

Metoder som under alla omständigheter strider mot artikel 3 och artikel 7 i EU-stadgan är 

påträngande frågor om detaljer i sökandens sexuella aktiviteter, medicinska tester samt krav 

på att ta fram olämpliga dokument eller bevis.235 Påträngande frågor om sexuella aktiviteter 

kan leda till att den sökande skäms eller blir rädd, vilket kan resultera i att sökanden inte kan 

svara på sådana frågor. Att prata om sina sexuella aktiviteter eller intima detaljer är obekvämt 

för nästan alla människor. Personer som varit tvungna att dölja sin sexuella läggning kan 

dessutom vara obenägna att komma ihåg detaljer av sådan erfarenhet. Med hänsyn till respekt 

för människans värdighet och privatliv utesluts att sådana påträngande frågor om sökandens 

sexuella aktiviteter kan ställas vid utredningen. Att ställa frågor om den sökandes sexuella 

aktiviteter är utanför vad som är nödvändigt för syftet att bestämma om sökanden har rätt till 

flyktingstatus.236 Att använda påträngande frågor, utföra medicinska tester, be någon att 

producera videobevis av intima akter eller kräva att sökanden demonstrerar sin sexuella 

läggning för att bedöma trovärdigheten av den sökandes påstådda sexuella läggning är 

metoder som strider mot artikel 1, artikel 3.1, artikel 4 samt artikel 7 i EU-stadgan.237  

 

Det finns även metoder som inte under alla omständigheter strider mot EU-stadgan, utan 

enbart om metoden inte används på ett försiktigt och lämpligt sätt. Såsom att sökandens 

individuella omständigheter ska tas till hänsyn i det enskilda fallet.238 Exempelvis får inte 

förhör grundas på stereotypa uppfattningar, eftersom hänsyn då inte tas till sökandens 

individuella omständigheter.239  

 

Thorburn Stern och Wikström kritiserar att EU-domstolen endast anförde vad som inte är 

acceptabelt och inte redogjorde för hur ett skyddsbehov på grund av sexuell läggning i 

praktiken ska bevisas. Beslutsfattare står i nuläget utan vägledning på denna punkt, det saknas 

en tydlig gräns mellan vilka frågor som får, respektive inte får ställas vid en bedömning av 

sökandens sexuella läggning. Bedömningen riskerar därför även i fortsättningen att baseras på 

																																																								
234 UNHCR, Written observations (2013), s. 5, avsnitt 3.2; Europeiska unionens stadga om de grundläggande 
rättigheterna artikel 3 och artikel 7. 
235 UNHCR, Written observations (2013), s. 6, avsnitt 3.6. 
236 UNHCR, Written observations (2013), s. 7, avsnitt 3.10. 
237 UNHCR, Written observations (2013), s. 7, avsnitt 3.11 och s. 9, avsnitt 3.16-3.17. 
238 UNHCR, Written observations (2013), s. 6, avsnitt 3.7; UNHCR Guidelines on international protection no. 9: 
Claims to Refugee Status based on Sexual Orientation and/or Gender Identity, art. 4. 
239 EU-domstolen, de förenade målen C-148/13-C-150/13, p.60-63. Se avsnitt 5.3.4 och 5.3.5 för ytterligare 
diskussion om sökandens individuella omständigheter.  
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beslutsfattarens subjektiva uppfattningar och förståelser av vad det innebär att ”vara” en viss 

sexuell läggning, vilket inbjuder till stereotyper.240 

 

4.3.2 Kriterier som beaktas i sökandens utsaga vid bedömningen av den sexuella läggningen  

I trovärdighetsbedömningen i MIG 2013:25 tog domstolen hänsyn till att den sökande inte 

hade kunnat svara på frågor om sin sexuella läggning och hur den hade påverkat hans liv. 

Sökanden hade även i övrigt lämnat vaga uppgifter om sin personliga uppfattning om sin 

sexuella läggning och sina känslor relaterade till sin sexuella läggning, vilket domstolen ansåg 

märkligt eftersom den sexuella läggningen är en grundläggande egenskap hos individen.241  

 

Sökanden hade redogjort för de övergrepp som han uppgett att han blivit utsatt för på grund 

av hans sexuella läggning. Sökanden hade dock i vissa delar lämnat motstridiga uppgifter 

kring övergreppen, exempelvis angav han vid ett tillfälle att attacken utfördes av 

lokalbefolkningen och i en annan situation att attacken utfördes av medlemmar i PDP. 

Sökanden hade även lämnat motstridiga uppgifter om varför han lämnade sitt hemland och 

reste till Schengenområdet och vidare till Sverige. Han hade vid olika situationer anfört olika 

anledningar.242  

 

Domstolen beaktade även att sökanden hade väntat med att söka asyl tills han fått ett 

utvisningsbeslut, vilket var ungefär 6 månader efter hans ankomst till Sverige. Som skäl för 

dröjsmålet angav sökanden att han väntade på att homosexuella handlingar skulle bli 

kriminaliserade i hans hemland. Förklaringen bildade dock ytterligare en brist i hans 

trovärdighet, eftersom homosexuella handlingar redan hade varit kriminaliserade länge i hans 

hemland. Domstolen tog även hänsyn till att den sökande sedan han kom till Sverige hade 

ägnat sig åt brottslig verksamhet, istället för att ansöka om asyl direkt, vilket fick 

Migrationsöverdomstolen att ifrågasätta om han haft ett genuint skyddsbehov.243 

 

Domstolen anförde att de motstridiga uppgifter sökanden lämnat om hans skäl till att resa in i 

Schengenområdet och vidare till Sverige, att han begick brott samt att han väntade med att 

ansöka om asyl, talade emot att han skulle känna välgrundad fruktan för att återvända till 

																																																								
240 Thorburn Stern & Wikström (2016), s. 144. 
241 MIG 2013:25. 
242 MIG 2013:25. Se mer i avsnitt 4.2.2.3. 
243 MIG 2013:25. 
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hemlandet. Andra omständigheter som fick domstolen att tvivla på trovärdigheten i sökandens 

berättelse var att han vid ett flertal tillfällen lämnat olika uppgifter om när hans barn var 

födda, att han lämnat motstridiga uppgifter om övergreppen samt att han inte kunnat redogöra 

för sina känslor kring sin sexuella läggning. Migrationsöverdomstolen ifrågasatte därav 

sökandens allmänna trovärdighet. Vid en samlad bedömning ansåg inte 

Migrationsöverdomstolen att sökanden hade gjort sannolikt att han är homosexuell eller att 

han tillskrivits sådan läggning.244  

 

4.3.2.1 Framförd kritik mot domstolens bedömning 

Thorburn Stern och Wikström har kritiserat domstolens resonemang i MIG 2013:25. 

Författarna har kritiserat att domstolen utgått från omständigheter som egentligen inte berör 

asylskälen. Thorburn Stern och Wikström ifrågasätter domstolens synsätt och undrar om det 

är trovärdigheten i sökandens asylberättelse som ska prövas eller sökandens trovärdighet som 

person. Om det är berättelsen som ska bedömas ifrågasätter författarna varför det är relevant 

att inkludera faktorer i bedömningen som att sökanden lämnat motstridiga uppgifter om varför 

han lämnat hemlandet, att han begått brott eller att han väntat med att ansöka om asyl 

exempelvis. Enligt Thorburn Stern och Wikström är det även anmärkningsvärt att domstolen 

lagt vikt vid att sökanden inte svarat på frågor om sin sexuella läggning, hur den sexuella 

läggningen påverkat hans liv samt hans personliga uppfattning om hans sexualitet. Thorburn 

Stern och Wikström ifrågasätter om detta är något som alla som ”har” en viss sexuell 

läggning förväntas kunna presentera för att göra sin sexuella läggning sannolik och hur detta 

ska ske för att accepteras av domstolen. Migrationsöverdomstolens vägledning i målet ger 

uttryck för att även oväsentliga aspekter kan få betydelse i bedömningen av den sökandes 

trovärdighet, trots att det saknas stöd för det i förarbetena, enligt Thorburn Stern och 

Wikström.245  

 

Ulrika Geijer246 har bemött Thorburn Stern och Wikströms kritik. Geijer anför att en vanlig 

missuppfattning är att om en person talar osanning om vissa saker så kan beslutsfattaren 

bortse från hens uppgifter om andra saker, trots att uppgifterna rör något annat. En annan 

viktig synpunkt är dessutom att det inte är berättarens trovärdighet som person som är av 

betydelse. Det viktiga är styrkan i de uppgifter som lämnas. En annan synpunkt hon 

																																																								
244 MIG 2013:25.	
245 Thorburn Stern & Wikström (2016), s. 154-155; MIG 2013:25. 
246 Domare i Förvaltningsrätten i Malmö. 
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presenterar är att bedömningen av den sexuella läggning kan komma i konflikt med 

utgångspunkter för bevisvärdering, om de tillämpas utan eftertanke. Det gäller exempelvis de 

krav som ställs på att den sökande ska redogöra för sina känslor och erfarenheter. Geijer anför 

att hon stöter på beslut där berättelsen avfärdats med hänvisning till brister i dessa delar, utan 

att hänsyn tagits till berättarens ålder, att det kan vara svårt att prata om sådana personliga 

frågor eller att det i många samhällen är tabu att prata om sexuell läggning. Hon anför att 

förväntningarna på vad den som uppger sig vara homosexuell ska ha känt och tänkt är 

orimliga i förhållande till vad som förväntas av den som håller sig till den rådande normen.247 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

																																																								
247 Geijer, Anmälan - Rebecca Thorburn Stern och Hanna Wikström, Migrationsrätt. Skyddsbehov och 
trovärdighet – bedömning i asylärenden, Förvaltningsrättslig tidskrift 2/2017, s. 399. 
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5. Rättsfallsanalys 

5.1 Inledning  

Tidigare har det redogjorts för flyktingdefinitionen, bevisrättsliga principer, principer för 

bevisprövning samt för olika metoder om hur asylsökandens muntliga utsaga ska bedömas när 

han eller hon åberopar sexuell läggning som skyddsgrund. I detta kapitel kommer istället en 

rättsfallsanalys göras av ett antal domar från migrationsdomstolar. Det kommer göras en 

analys om hur underrätterna tolkar metoderna som tagits fram i Migrationsöverdomstolen och 

vilka kriterier som migrationsdomstolen beaktar i bedömningen av den sexuella läggningen 

som skyddsgrund.  

 

5.2 Urval  

I denna rättsfallsanalys har 30 domar använts från migrationsdomstolar. 17 av domarna har 

hämtats från internettjänsten Bisnode Infotorg och 13 av domarna har utlämnats från 

förvaltningsrätt. Det har gjorts ett begränsat urval av domar eftersom syftet inte är att ge en 

uttömmande analys. Syftet är att generellt analysera vilka omständigheter och kriterier som 

beaktas av migrationsdomstolarna vid bedömningen av sökandens sexuella läggning. Syftet är 

att uppge exempel på hur domstolen resonerat angående särskilda kriterier och att redogöra 

för domstolens tillämpning av de olika kriterierna i bedömningen. Syftet är att få en generell 

förståelse för hur migrationsdomstolarna bedömer asylsökandens sexuella läggning. Domarna 

som använts är avgränsade till år 2016-2019 för att få en aktuell bild av rättsläget.  

 

Av de 30 domar som använts fick 16 personer uppehållstillstånd, för att de gjort sin sexuella 

läggning sannolik och 14 personer fick inte uppehållstillstånd, för att de inte gjort sin sexuella 

läggning sannolik (dock fick 4 personer av dessa uppehållstillstånd på annan grund).  

 

5.3 Bedömningskriterier i trovärdighetsbedömningen  

I rättsfallen MIG 2013:25 och MIG 2007:12 har Migrationsöverdomstolen redogjort för 

metoden för att bedöma sökandens trovärdighet. Analysen i denna del ska utreda hur 

underrätterna förstått samt använt metoden i sin bedömning samt analysera domstolens 

tillämpning av de bedömningskriterier som beaktats vid trovärdighetsbedömningen.  
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5.3.1 Allmän trovärdighet  

I underrätterna har bedömningen om sökandens allmänna trovärdigheten i stora delar följt 

Migrationsöverdomstolens prejudikat. Det har framkommit i flera domar att sökandens 

berättelse ska vara detaljrik, sammanhängande samt i huvuddrag oförändrad under ärendets 

gång.248 I vissa domar framkommer det att berättelsen kan bedömas vara trovärdig om den 

verkar självupplevd.249 Det framkommer även i flera domar att om sökanden åberopar sin 

sexuella läggning som skyddsgrund i ett sent skede i asylprocessen kan det påverka 

sökandens allmänna trovärdighet negativt.250  

 

Migrationsdomstolen har uttalat att en persons trovärdighet påverkas negativt om denne har 

lämnat vaga och detaljfattiga uppgifter i de centrala delarna av asylberättelsen. De centrala 

delarna kan handla om att sökanden inte kunnat berätta detaljerat om sina tankar och känslor 

kring sin sexuella läggning, sin relation med en person av samma kön eller att sökanden inte 

kunnat förklara sin inre process angående när han eller hon kommit till insikt om sin sexuella 

läggning.251 Migrationsdomstolar har redogjort att i de situationer den sökande har lämnat 

motstridiga eller icke-trovärdiga uppgifter gällande omständigheter såsom flyktvägen eller 

tidpunkter, men på ett trovärdigt sätt redogjort för känslor och tankar om sin sexuella 

läggning, ska sökanden anses ha lämnat trovärdiga uppgifter om sin sexuella läggning.252 I två 

domar har migrationsdomstolen dock beaktat omständigheter i trovärdighetsbedömningen 

som inte var relevanta för bedömningen av den sexuella läggningen. Domstolen beaktade 

exempelvis i en situation att sökanden tidigare hade lämnat oriktiga uppgifter till personal på 

förvaret, vilket påverkade sökandens allmänna trovärdighet negativt. I en annan situation 

beaktade domstolen att sökanden inte hade kunnat berätta detaljerat om sina arbetsuppgifter 

inom militären. I båda domarna var dock omständigheterna en av flera som påverkade 

sökandens allmänna trovärdigheten negativt.253  

 

																																																								
248 UM 7745-16; UM 6678-17; UM 6500-16; UM 5048-16; UM 5908-18; UM 9763-19; UM 6623-18; UM 
4633-18; UM 9221-16; UM 1010-16; UM 181-16; UM 10122-18; UM 65-16; UM 192-18; UM 7545-17; UM 
4715-18; UM 6118-19; UM 7735-18; UM 7602-18; UM 7920-16; UM 8381-16; UM 4355-16; UM 4839-18; 
UM 1298-16. Jfr. MIG 2007:12; MIG 2013:25; MIG 2011:6. 
249 UM 8185-18; UM 6500-16; UM 7920-16; UM 4550-19; UM 65-16; UM 4633-18; UM 7545-17; UM 4355-
16; UM 181-16; UM 6118-19; UM 7602-18. Jfr. MIG 2011:6. 
250 UM 1010-16; UM 5908-18; UM 9763-19; UM 10588-19; UM 4633-18; UM 6118-19; UM 181-16; UM 
6623-18; UM 10122-18. Jfr. MIG 2013:25.  
251 UM 10588-19; UM 9763-19; UM 5908-18.  
252 UM 1010-16; UM 9221-16; UM 65-16. 
253 UM 9763-19; UM 4715-18.	
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I MIG 2013:25 beaktade Migrationsöverdomstolen olika omständigheter som inte var 

relevanta för bedömningen av den sexuella läggningen. Att sökanden hade lämnat motstridiga 

uppgifter om sin flykt, att han hade begått brott i Sverige samt att han hade lämnat motstridiga 

uppgifter om när hans barn var födda, är egentligen inte omständigheter som är relaterade till 

bedömningen av sökandens sexuella läggning. I slutändan påverkade det sökandens 

trovärdighet ändå. Thorburn Stern och Wikström har även kritiserat domstolens resonemang i 

MIG 2013:25. Författarna uttalade att domstolens prejudikat ger uttryck för att oväsentliga 

aspekter kan få betydelse i trovärdighetsbedömningen. Exempelvis ifrågasätter författarna 

varför det är relevant att beakta att sökanden hade lämnat motstridiga uppgifter om sina barn 

eller att sökanden hade begått brott.254  

 

På samma sätt kan det ifrågasättas varför migrationsdomstolen i en dom beaktade att 

sökanden tidigare hade lämnat oriktiga uppgifter till personal på förvaret eller att sökanden i 

en annan dom inte hade kunnat berätta om sina arbetsuppgifter. Eftersom det saknas 

vägledning i Migrationsöverdomstolens rättspraxis, skapar det otydlighet för underrätterna vid 

trovärdighetsbedömningen. Det saknas tydliga riktlinjer för vilka omständigheter som ska 

beaktas i trovärdighetsbedömningen samt vilka uppgifter det är som är relevanta att ta upp i 

bedömningen. Det förklarar migrationsdomstolarnas icke-enhetliga tillämpning av kriteriet.255 

Det kan även ifrågasättas vad det har för betydelse att sökanden tidigare har lämnat oriktiga 

uppgifter till personalen på förvaret eller att sökanden inte kunnat berätta om sina 

arbetsuppgifter.256 Att sökanden tidigare har lämnat oriktiga uppgifter till personal på förvaret 

är inte relevant för asylskälet och är inte en omständighet som talar för eller emot att 

sökanden har en viss en sexuell läggning. Att sökanden tidigare har lämnat oriktiga uppgifter 

behöver inte betyda att sökanden inte kan vara ärlig i sitt påstående om sin sexuella läggning. 

Hade sökanden tidigare ljugit om sin sexuella läggning, hade uppgifterna möjligtvis kunnat 

ifrågasättas. Att sökanden däremot blir ifrågasatt om sin sexuella läggning på grund av att han 

eller hon tidigare lämnat oriktiga uppgifter är däremot inte ett rättvist sätt att göra 

bedömningen på. Det är inte heller rättvist att hänsyn tagits till att sökanden inte kunnat 

berätta om sina arbetsuppgifter, vid en bedömning av sökandens skyddsbehov på grund av 

hans eller hennes sexuella läggning. I bedömningen av den sexuella läggningen bör det inte 

																																																								
254 Thorburn Stern & Wikström (2016), s. 154-155. 
255 Se UM 9763-19; UM 4715-18. Jfr. UM 1010-16; UM 9221-16; UM 65-16; UM 10588-19; UM 5908-18; 
MIG 2013:25. 	
256 Se UM 9763-19; UM 4715-18.	



	 63 

lämnas plats för ovidkommande aspekter, som inte är relaterade till sökandens sexuella 

läggning. Fokus för bedömningen borde därför vara de centrala delarna av asylberättelsen.  

 

Diesen har däremot förklarat varför det kan vara relevant att ta med andra uppgifter i 

trovärdighetsbedömningen. Diesen har uttryckt att ett vanligt misstag vid bevisprövningen är 

att beslutsfattaren låter misslyckad bevisning stärka motpartens sak, exempelvis genom att 

domaren bortser från den asylsökandes skyddsvärdhet när det visar sig att hen ljugit om sin 

flyktväg eller genom att anta att den som ljuger om något ljuger om allt. Om sökanden ljuger 

om sin flyktväg har det relevans för bedömningen om första asylland, inte för bedömningen 

av grunderna för flyktingstatus. Ibland underkänns hela utsagan på grund av brister i någon 

enskild del av berättelsen. När detta sker betyder det ofta att beslutsfattaren inte har gjort en 

korrekt bedömning av relevansen eller att personen fallit offer för tendensen att tro eller anse 

att den som ljuger om något ljuger om allt. Felaktigheter i berättelsen kan påverka 

trovärdighetsbedömningen, men ska aldrig utgöra bevis för att flyktinggrund saknas.257 

Schelin har även uttryckt problemet som att när en person lämnar en osann uppgift ”smittar 

det av sig” på resterande delar av utsagan och sänker trovärdigheten för hela utsagan.258 Det 

som framkommer av doktrin är att det kan vara relevant att ta med andra uppgifter i 

trovärdighetsbedömningen. Att sökanden tidigare lämnat oriktiga uppgifter är inte bevis för 

att flyktinggrund saknas, däremot kan det påverka trovärdighetsbedömningen och sänka 

trovärdigheten i sökandens utsaga. Det kan förklara varför migrationsdomstolen beaktade att 

sökanden tidigare hade lämnat oriktiga uppgifter till personalen på förvaret eller att sökanden 

inte hade kunnat berätta detaljerat om sina arbetsuppgifter. Det utgör inte bevis för att det 

saknas flyktinggrund, men kan påverka trovärdigheten i utsagan.259  

 

Det framkommer av de analyserade domarna att det finns olika omständigheter som beaktas 

vid bedömningen av den allmänna trovärdigheten. De huvudsakliga dragen är att berättelsen 

ska vara självupplevd, sammanhängande, i stora delar oförändrad, detaljrik och inte innehålla 

vaga eller motstridiga uppgifter. Det är dock efter analys oklart vilka omständigheter som 

väger tyngst och hur domstolen ska bedöma kriterierna i praktiken. I en situation var det 

tillräckligt att berättelsen verkade självupplevd för att anses vara trovärdig, medan det i vissa 

domar inte ens har diskuterats om berättelsen framstod som självupplevd. I vissa domar har 

																																																								
257 Diesen (2003), s. 36-37; Diesen (2018) s. 266. 
258 Schelin (2007), s. 171. 
259 Jfr. UM 9763-19; UM 4715-18; Diesen (2003), s. 36-37; Diesen (2018) s. 266.	



	 64 

domstolen uttalat att även irrelevanta omständigheter kan påverka trovärdigheten, medan 

domstolen i vissa situationer uttalat att fokus ska ligga på uppgifterna i de centrala delarna. I 

vissa domar har domstolen lagt stor vikt vid att berättelsen ska vara självupplevd medan 

domstolen i andra situationer har lagt stor vikt vid att uppgifterna ska vara detaljrika.260 Det 

saknas vägledning i Migrationsöverdomstolens prejudikat, vilket förklarar varför 

underrätterna definierar och tillämpar begreppet allmän trovärdighet på olika sätt. Det saknas 

riktlinjer för underrätterna att utgå från angående vilka faktorer som kan påverka den 

allmänna trovärdigheten. Bristen på riktlinjer av tillämpningen av begreppet allmän 

trovärdigheten riskerar därför att lämna stort utrymme för varje enskild beslutsfattare att 

avgöra vad som är en trovärdig utsaga.  

 

Konsekvenserna med de subjektiva bedömningarna har uttryckts av Diesen. Enligt Diesen är 

det problematiskt att trovärdigheten får så stor genomslagskraft, eftersom det kan leda till att 

den sökande som kan ge ett trovärdigt intryck får stanna utan närmre utredning, medan den 

som inte kan berätta sin historia på ett övertygande sätt inte får sitt rättmätiga skydd. Vilket 

intryck sökandens berättelse ger beror på de referenser beslutsfattaren har. Domarens tvivel 

gällande berättelsen kan vara kopplat till svagheter i innehållet såsom brist på detaljer och 

känslor eller kan det vara kopplat till vad som kännetecknar ett lögnaktigt beteende, såsom 

flackande blick och nervositet.261 Inom psykologisk forskning har det framkommit att det inte 

finns ett säkert sätt att avslöja en lögnare baserat på tecken och kroppsspråk. Istället kan det 

orsaka problem att stereotypa och felaktiga uppfattningar om indikatorer på tillförlitlighet kan 

utgöra ett hot mot rättssäkerheten.262 Det uppstår svårigheter eftersom sökandens trovärdighet 

i slutändan kan avgöras beroende på hur sökanden har berättat sin historia eller hur domaren 

har uppfattat sökandens beteende. Domstolens resonemang om att sökanden inte har berättat 

på ett detaljerat sätt, kan bero på sökandens berättarförmåga. Det blir därför svårt att 

sökandens berättarförmåga kan få stor genomslagskraft samtidigt som det skiljer sig åt mellan 

varje enskild domare hur berättelsen tolkas och bedöms. Det finns därför ingen enhetlighet i 

tillämpningen av begreppet allmän trovärdighet, eftersom det är individuellt i varje enskilt fall 

både vad gäller sökandens berättarförmåga och domarens uppfattning av begreppet 

																																																								
260 Jfr. UM 7745-16; UM 6678-17; UM 6500-16; UM 5048-16; UM 5908-18; UM 9763-19; UM 6623-18; UM 
4633-18; UM 9221-16; UM 1010-16; UM 181-16; UM 10122-18; UM 65-16; UM 192-18; UM 7545-17; UM 
4715-18; UM 6118-19; UM 7735-18; UM 7602-18; UM 7920-16; UM 8381-16; UM 4355-16; UM 4839-18; 
UM 8185-18; UM 4550-19; UM 10588-19; UM 1298-16. 
261 Diesen (2018), s. 267-269. 
262 Granhag, Strömwall, Hartwig (2004), s. 293-308.  
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trovärdighet.  

 

5.3.2 Berättelsen ska framstå som självupplevd  

Att berättelsen ska framstå som självupplevd för att anses vara trovärdig är inte ett kriterium 

som framkommer i metoddomarna MIG 2007:12 samt MIG 2013:15. Trots det används 

kriteriet i underrätternas trovärdighetsbedömningar.263 I domarna görs en hänvisning till ett 

annat prejudikat från Migrationsöverdomstolen, MIG 2011:6, där domstolen använt sig av 

kriteriet självupplevd i trovärdighetsbedömningen. Vad begreppet självupplevd betyder eller 

varför domstolen i den situationen ansåg att berättelsen var självupplevd redogörs det inte för 

i domen. Domstolen förklarar inte heller om ”självupplevd” hänför sig till berättelsen i sig 

eller om det hänför sig till hur den sökande har berättat sin utsaga. Migrationsöverdomstolens 

metoddomar är inte uttömmande och underrätterna kan därför beakta även andra kriterier än 

de som nämns i metoddomarna. Det skapar dock otydlighet för framtida bedömningar om 

begreppet självupplevd är ett kriterium som ska beaktas i trovärdighetsbedömningen eller 

inte.  

 

I flera domar har migrationsdomstolar uttryckt att berättelsen ansågs vara självupplevd om 

sökanden hade förmedlat tankar, känslor, upplevelser och reflektioner kring sin sexuella 

läggning på ett detaljerat sätt eller om sökanden detaljerat och sammanhängande hade berättat 

om sina relationer med personer av samma kön.264 Att sökanden hade svarat allmänt och 

kortfattat på frågor om sin sexuella läggning samt om sina kärleksrelationer eller att sökanden 

inte hade kunnat reflektera över sina tankar och känslor angående sin sexuella läggning, var 

omständigheter som föranledde migrationsdomstolen att bedöma att sökandens berättelse inte 

ansågs vara självupplevd.265 Diesen har uttryckt att om utsagan är präglad av personliga 

kommentarer, beskrivningar av känslomässiga reaktioner och av spontan utfyllnad är det 

större sannolikhet att det som berättas är självupplevt. Att istället vara abstrakt, dra slutsatser 

och ha behov av att tänka efter är faktorer som talar i motsatt riktning. Det är dessutom viktigt 

att vara medveten om att vissa personer är bra talare och klarar av att ljuga, samtidigt som 

vissa personer har svårt att berätta spontant.266 

																																																								
263 Se UM 8185-18; UM 7920-16; UM 6500-16; UM 4550-19; UM 65-16; UM 181-16; UM 6118-19; UM 7602-
18; UM 9221-16; UM 4355-16; UM 7545-17; UM 4633-18; UM 10807-19; UM 8381-16. 
264 UM 8185-18; UM 7920-16; UM 4550-19; UM 65-16; UM 4633-18; UM 7545-17; UM 4355-16; UM 9221-
16.  
265 UM 181-16; UM 6118-19; UM 7602-18; UM 6500-16.	
266 Diesen (2018), s. 269-270. 



	 66 

 

Det framkommer efter analys av underrättspraxis att det verkar vara ett tydligt mönster att det 

krävs viss nivå av detaljrikedom i sökandens uppgifter för att berättelsen om den sexuella 

läggningen ska framstå som självupplevd.267 Om det saknas detaljer och sökanden istället har 

svarat väldigt kortfattat, talar det för att berättelsen inte är självupplevd.268 Trankells teori ger 

stöd för att detaljrika beskrivningar i högre grad kan anses vara självupplevda.269  

 

Om en berättelse bedöms vara självupplevd får det positiv påverkan på 

trovärdighetsbedömningen. Enligt Diesen och Trankell bör det finnas skillnader i en utsaga 

som är självupplevd och en som inte är självupplevd. En självupplevd berättelse bör bestå av 

spontana utfyllnader, känslomässiga reaktioner och detaljrika beskrivningar. Enligt 

författarnas teorier bör det därför finnas vissa kriterier som kan urskilja en självupplevd 

berättelse från en berättelse där sökanden ljugit. Det är dock viktigt att observera att vissa 

personer är bra lögnare.270 Det är även viktigt att observera att sökandens berättelseförmåga 

kan påverkas av andra faktorer såsom kulturskillnader eller ålder. I praktiken måste det därför 

vara väldigt svårt att urskilja en självupplevd berättelse.  

 

5.3.3 Berättelsen ska vara sammanhängande, oförändrad och inte präglas av motstridiga 

uppgifter  

Att berättelsen ska vara oförändrad, sammanhängande och inte innehålla motstridiga 

uppgifter har beaktats i flera av underrätternas trovärdighetsbedömningar.271 Tillämpningen 

av kriteriet följer av Migrationsöverdomstolens prejudikat.272  

 

I underrättspraxis finns det exempel på att skillnad görs på vilka uppgifter det är som är 

motstridiga. I en dom uttryckte migrationsdomstolen att om den sökande lämnar motstridiga 

uppgifter om exempelvis tidpunkten för en specifik incident eller om sökandens kontakt med 

familjen i hemlandet, är det omständigheter som beaktas i trovärdighetsbedömningen. 

Däremot är det inte sådan omständighet som förändrar bedömningen i den del som rör 

																																																								
267 Se UM 8185-18; UM 7920-16; UM 4550-19; UM 65-16; UM 4633-18; UM 7545-17; UM 4355-16; UM 
9221-16. Jmf. UM 181-16; UM 6118-19; UM 7602-18; UM 6500-16. 
268 Se UM 181-16; UM 6118-19; UM 7602-18; UM 6500-16. 
269 Trankell (2004), s. 76. Mer om detaljrikedom i avsnitt 5.3.4. 
270 Se Trankell (2004), s. 76; Diesen (2018), s. 269-270. 
271 Se UM 5048-16; UM 5908-18; UM 9763-19; UM 6623-18; UM 4633-18; UM 9221-16; UM 1010-16; UM 
181-16; UM 10122-18; UM 7745-16; UM 6678-17; UM 65-16; UM 6500-16; UM 8381-16. 
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sökandens sexuella läggning.273 Andra omständigheter som beaktats av migrationsdomstolar 

var om sökanden hade lämnat motstridiga uppgifter huruvida han eller hon hade levt som 

homosexuell i hemlandet274 eller om sin kärleksrelation.275 I en dom uttryckte domstolen att 

om sökanden har lämnat tillfredsställande förklaringar till de motstridiga uppgifterna ska inte 

sökandens uppgifter ifrågasättas.276 Andersson bekräftar synsättet att en motsägelse enbart ska 

påverka bevisvärdet negativt om motsägelsen inte kan förklaras. Det är exempelvis möjligt att 

sökanden missförstått vad som efterfrågades. Lämnas det motsägelser vid mindre detaljer, 

såsom datum, eller andra detaljer som inte är fundamentala för de avgörande frågorna, ska det 

inte användas som avgörande faktorer vid bedömningen av trovärdigheten. Motsägelser i 

vissa delar av berättelsen måste inte vara relevanta för bedömningen av andra delar. 

Exempelvis har ofta inte resvägen någon relevans för asylskälen, då ska motsägelser om 

resvägen inte ha betydelse för värderingen av utsagan när det gäller asylskälen, uttrycker 

Andersson.277  

 

Vad gäller kriteriet osammanhängande, är det avgörande om det är berättelsen i sig som är 

osammanhängande eller om det beror på personen, uttrycker Andersson. Är berättandet 

osammanhängande är det inte något som ska innebära lägre bevisvärde, eftersom det kan bero 

på att sökanden är en dålig berättare. Är det däremot berättelsen som är osammanhängande, är 

det en omständighet som kan påverka bevisvärdet.278 

 

Kriteriet att en berättelse ska vara oförändrad tillämpas ofta felaktigt i flyktingärenden, 

eftersom förändring ofta ses som en negativ faktor vid bedömning av utsagan och det bortses 

från att det kan finnas många förklaringar till att informationen inte blev korrekt vid första 

intervjun, uttrycker Diesen.279 Enligt Andersson kan det påverka bevisvärdet negativt om 

sökanden har ändrat sin berättelse. En betydande faktor är däremot om det kan lämnas rimlig 

förklaring till att sökanden inte uppgett informationen tidigare.280 Det kan finnas många 

förklaringar till att en berättelse förändras. Domstolen bedömer berättelser om en händelse i 

efterhand, ibland mycket lång tid senare, det är därför viktigt att känna till hur en iakttagelse 
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bearbetas och förändras under denna tid samt att bearbetningen ofta styrs av en viss 

motivation eller trauma.281 Psykologiska erfarenhetssatser kan användas som underlag för att 

öka domarens kunskaper om vanliga företeelser inom exempelvis minnespsykologisk 

forskning.282 Enligt Diesen är det en vanlig felkälla vid bevisprövningen att domaren anser att 

domarerfarenheten räcker för att kunna bedöma människors beteenden. Däremot kan modern 

minnesforskning ge domaren viktiga kunskaper för att kunna bedöma en persons trovärdighet. 

Det är viktigt att känna till hur en iakttagelse bearbetas och förändras.283 Det nämns 

exempelvis i minnespsykologisk forskning att minnet är rekonstruktivt, alltså att vi återskapar 

minnen. När vi ska försöka minnas något, startar en rekonstruktionsprocess, där nya saker 

vägs in.284 Vad gäller traumatiska minnen, gäller som huvudregel att minnesbilden tillväxer. 

Därför ska domaren inte förvänta sig att en offerutsaga förblir konstant och se en oförändrad 

berättelse som ett tecken på hög tillförlitlighet, uttrycker Diesen.285  

 

Det kan inte förväntas att en utsaga förblir oförändrad och konstant enligt doktrin, trots det 

har underrätterna förväntat sig det i flera av sina trovärdighetsbedömningar. För bedömningen 

krävs det mer än domarens egna erfarenhetssatser, det krävs psykologiska erfarenhetssatser 

och kunskap inom minnespsykologisk forskning. Om domaren inte har kunskap om hur 

minnet fungerar är det lätt för domaren att tolka förändring i utsagan som något negativt. 

Enligt den forskning som tagits fram, behöver förändring inte betyda att den sökande ljuger, 

snarare tvärtom kan det tyda på att sökanden talar sanning, eftersom minnesbilden kan 

tillväxa.286 Det blir svårt för domaren att bedöma frågor som dessa, när det krävs mer än 

allmänna erfarenhetssatser och den egna domarerfarenheten. Det är viktigt att domaren har 

kännedom om hur minnet fungerar för att undvika felbedömningar. Om domaren saknar 

tillräcklig kunskap om minnespsykologi finns det stor risk att besluten baseras på domarens 

subjektiva bedömningar om hur domaren i det enskilda fallet tolkar sökandens förändrade 

berättelse.287 Det finns därför stor risk för felbedömningar om domaren inte har tillräckligt 

mycket kunskap inom ämnet. Blir bedömningen offer för domarens subjektiva värderingar, 

påverkar det förutsebarheten av tillämpningen och trovärdighetsbedömningen. Det är även 
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viktigt att ta hänsyn till sökandens individuella omständigheter. Att sökanden har ändrat sin 

berättelse kan exempelvis bero på att sökanden tidigare inte har vågat vara ärlig eller att 

sökanden inte har förstått att homosexualitet är accepterat i Sverige.  

 

5.3.4 Berättelsen ska vara detaljrik  

I Migrationsöverdomstolens prejudikat har hänsyn tagits till detaljrikedom i sökandens 

muntliga utsaga vid trovärdighetsbedömningen.288 Detaljrikedom är ett kriterium som har 

beaktats även av underrätterna i trovärdighetsbedömningen. I flera domar har underrätterna 

ansett att om sökanden har gett vaga och detaljfattiga svar är det en omständighet som talar 

emot att sökanden lämnat tillförlitliga uppgifter om sin sexuella läggning.289 En detaljrik 

berättelse talar däremot för att sökanden har lämnat trovärdiga uppgifter.290 

 

Vilka uppgifter det är som ska vara detaljrika har inte utvecklats i Migrationsöverdomstolens 

praxis.291 Det ska därför redogöras för exempel om hur underrätterna tolkat begreppet 

detaljrikedom. I flera fall beaktade underrätterna om sökanden hade lämnat detaljrika 

uppgifter om sina tankar och känslor kring sin sexuella läggning.292 Ett annat exempel är att 

migrationsdomstolar i flera domar beaktade om sökanden kunde berätta om sina tidigare 

relationer på ett detaljerat sätt.293 Att sökanden hade lämnat uppgifter som utgjorts av allmänt 

hållna beskrivningar och vaga svar, uppfyllde inte kravet på detaljrikedom enligt 

migrationsdomstolen. Bedömningen baserades på att sökanden hade fått möjlighet att både 

berätta fritt och besvara frågor.294 Domstolen har beaktat i trovärdighetsbedömningen att 

detaljer ska efterfrågas. Det är enbart om sökanden, efter att ha blivit tillfrågad, inte kan ge 

tydligare beskrivningar som denna brist kan leda till att utsagan ges ett lägre bevisvärde. 

Utredaren är skyldig att ställa relevanta frågor till sökanden, som följer av myndighetens 

utredningsansvar.295  
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Migrationsdomstolar har i flera domar uttalat att hänsyn ska tas till sökandens individuella 

omständigheter vid trovärdighetsbedömningen. Hänsyn ska tas till att sexuell läggning är ett 

känsligt ämne att prata om. Dessutom ska hänsyn tas till sökandens ålder, psykiska mående 

och om personen är uppväxt i en miljö där den sexuella läggningen förkastas som skamlig.296 

Underrätterna har exempelvis uttalat att synen på homosexuella i hemlandet kan påverka 

sökandens förmåga att berätta om sina tankar och upplevelser.297 En vanlig felkälla vid 

bevisprövningen, enligt UNHCR, är brist på kunskap om sökandens kulturella bakgrund, 

sociala moraler och könsnormer i hemlandet. Det är nödvändigt vid 

trovärdighetsbedömningen att hänsyn tas till sökandens personliga omständigheter. En person 

som varit utsatt för krig, våld och allvarliga hot kan ha svårt att komma ihåg detaljer och 

komma ihåg ordningsföljd i vissa händelser.298 I fem domar har underrätterna inte tagit 

hänsyn till sökandens försvårande omständigheter och trots det gett avslag utan närmare 

hänsyn till att det kan vara svårt för sökanden att berätta om sin sexuella läggning.299 I en dom 

hade migrationsdomstolen ställt frågor om sökandens relationer, utan att ta hänsyn till att det 

kunde upplevas vara ett privat och känsligt ämne för sökanden att prata om.300 I en annan dom 

tog inte domstolen hänsyn till att det kunde vara ett känsligt ämne för sökanden att besvara 

frågor om hur relationen hade fått ett sexuellt inslag och hur länge paret hade haft en sexuell 

relation.301  

 

Detaljrikedom kan förklaras av vittnespsykologisk metod enligt Trankell. Han menar att 

berättelser som skildrar verkliga iakttagelser ofta skiljer sig från uppkonstruerade lögner 

genom en större detaljrikedom. Den avgörande skillnaden ligger främst i arten av de detaljer 

som ingår i verklighetsbeskrivningen. När en person försöker återge en verklig upplevelse 

uttrycker han eller hon nästan alltid en rad betydelselösa detaljer. Dessa detaljer har 

anknytning till personens personliga upplevelser av förloppet. Berättelser som är 

uppkonstruerade saknar vanligtvis denna personliga karaktär. Trankells teori ger stöd för att 

detaljrika beskrivningar i högre grad kan anses vara självupplevda.302 Sjöberg och Diesen är 

däremot av annan uppfattning. Enligt Sjöberg är det många som tror att det kan göras en 
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bedömning om personen ljuger eller ej vid ett återgivande av ett påstått minne, på grund av 

emotionell inlevelse eller konkreta detaljer. Forskning tyder däremot på att sådana 

bedömningar, om det är självupplevt, inte kan göras med hög grad av tillförlitlighet.303	Diesen 

har även anfört att det så kallade detaljkriteriet, har tveksamt empiriskt stöd när domaren ska 

bedöma utsagan. Detta på grund av att även påhittade historier kan vara detaljrika.304  

 

Efter analys av underrättspraxis kan det konstateras att det är svårt att avgöra hur 

beslutsfattaren har värderat om sökandens uppgifter är detaljrika och vilken typ av 

detaljrikedom det är som förväntas. Beslutsfattaren kräver en viss nivå av detaljrikedom i 

uppgifterna som lämnas, däremot är det oklart vilka detaljer det är som beslutsfattaren anser 

vara viktiga och hur detta bedöms i praktiken. Det finns därför stor risk för att beslutsfattaren 

grundar bedömningen på egen uppfattning.305 Det saknas dessutom tillräckligt stöd i 

forskningen för att detaljrikedom skulle vara en indikator på att det sökanden har berättat är 

självupplevt. Det framkommer olika åsikter angående hur kriteriet detaljrikedom ska 

bedömas. Trankell menar att detaljrika berättelser indikerar på att utsagan är självupplevd 

medan Sjöberg och Diesen ifrågasätter detta synsätt.306  

 

Det är dessutom viktigt att hänsyn tas till sökandens personliga omständigheter. Det kan 

finnas omständigheter som gör att sökanden inte vill eller har svårt för att berätta detaljerat 

om sina känslor om sin sexuella läggning eller tidigare relationer. Det kan bero på att det är 

ett privat ämne eller på grund av andra omständigheter, såsom ålder eller för att personen 

blivit uppfostrad i ett samhälle där den sexuella läggningen inte är accepterad. Det kan därför 

vara svårt för vissa personer att prata om detta ämne på ett detaljerat sätt. Det är väldigt 

viktigt att ta hänsyn till sökandens individuella omständigheter, eftersom det kan förklara 

varför sökanden beter sig på ett visst sätt. De skapar svårigheter när beslutsfattaren förväntar 

sig att alla asylsökande ska vara öppna med den sexuella läggningen och berätta detaljerat om 

både känslor och tidigare relationer. Hur sökanden berättar sin utsaga och hur mycket detaljer 

sökanden väljer att dela med sig av kan påverkas av kulturen sökanden kommer från. Det blir 

inte rättvist för sökanden om hänsyn inte tas till sökandens individuella omständigheter. Det 
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strider dessutom mot artikel 15.3.a i asylprocedurdirektivet och artikel 4.3.c 

skyddsgrundsdirektivet om hänsyn inte tas till sökandens individuella förhållanden.  

 

5.3.5 Sökanden ska söka asyl så tidigt som möjligt 

I flera domar har underrätterna beaktat i trovärdighetsbedömningen att den sökande i ett sent 

skede har berättat om sin sexuella läggning. Lämnas inte rimlig förklaring till varför sökanden 

berättat om sitt asylskäl sent i processen påverkar det trovärdigheten negativt. Principen följer 

även av Migrationsöverdomstolens prejudikat MIG 2013:25.307 Migrationsdomstolen har 

exempelvis uttalat att rimlig förklaring var då sökanden inte hade kunskap om att 

homosexualitet var accepterat i Sverige308 samt då sökanden inte hade varit medveten om att 

hans sexuella läggning kunde utgöra ett asylskäl.309 Migrationsdomstolar har däremot i flera 

domar inte ansett att förklaringen varit rimlig när sökanden väntat i flera år med att åberopa 

skyddsgrunden310 eller när sökanden väntat med att berätta om sin sexuella läggning först 

efter att sökanden fått ett avvisnings- eller utvisningsbeslut.311 Underrätterna har enbart 

ifrågasatt trovärdigheten om det har saknats rimlig förklaring till att skälet åberopats sent. Det 

strider därför inte mot den praxis som tagits fram av Migrationsöverdomstolen samt EU-

domstolen.312  

 

De asylsökande som kommer från länder där homosexualitet är tabubelagt och straffbart, kan 

ha svårt att förstå att tjänstemän skulle vara öppna att diskutera homosexualitet. I asylärenden 

måste hänsyn tas till att det kan vara svårt för den sökande att prata om sina upplevelser, 

särskilt inför en myndighetsperson. Det är också troligt att sökanden inte har kunskap om att 

tillhörigheten till viss samhällsgrupp kan utgöra ett asylskäl.313 Den som dolt sin sexuella 

läggning hela livet borde ha giltig ursäkt för att inte ha åberopat det som skyddsskäl tidigare i 

processen. Ett annat exempel på godtagbar förklaring till dröjsmålet kan vara att en person 

som anländer till Sverige saknar kunskap om systemet med asylansökan.314 
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Beslutsfattaren måste ta hänsyn till sökandens individuella omständigheter samt varför den 

sökande inte har nämnt sin sexuella läggning på ett tidigare stadie.315 Thorburn Stern och 

Wikström har kritiserat ett mål från Europadomstolen, där domstolen inte tog hänsyn till 

dessa omständigheter.316 Av de elva317 domar som tagit upp att asylskälen åberopats i ett sent 

skede, var det enbart i fem318 av dessa domar som domstolen tog hänsyn till individens 

personliga förhållande och haft större acceptans för att asylskälet åberopats i ett sent skede. 

Det blir svårt eftersom domstolen i flera av domarna inte tog hänsyn till sökandens personliga 

omständigheter. Enligt artikel 15.3.a i asylprocedurdirektivet och artikel 4.3.c i 

skyddsgrundsdirektivet är det viktigt att hänsyn tas till sökandens personliga omständigheter, 

såsom sökandens bakgrund, kön och ålder. Det kan ifrågasättas varför domstolarna i flera 

domar inte tagit hänsyn till sökandens individuella omständigheter, eftersom det kan ge en 

förklaring till varför sökanden inte har kunnat berätta om asylskälet tidigare. Det kan finnas 

logiska resonemang om varför sökanden inte velat berätta om det tidigare, kopplat till 

sökandens kultur eller ålder exempelvis.  

 

En annan svårighet är att besvara vad som utgör rimlig förklaring. Det finns ingen metod för 

att bedöma vad som är rimlig förklaring och det saknas riktlinjer för beslutsfattarna. 

Bedömningen om vad som är en rimlig förklaring blir därför en subjektiv bedömning och 

beror på domarens erfarenhetssatser samt egna uppfattningar om vad som utgör rimlig 

förklaring. Det saknas enhetliga riktlinjer för beslutsfattarna och det riskerar därför att urholka 

förutsebarheten.   

 

5.4 Bedömningskriterier i bedömningen av sökandens sexuella läggning 

I MIG 2013:25 uttalade domstolen att vid bedömningen av sökandens sexuella läggning ska 

sökandens uppfattning, känslor och upplevelser av olikhet, stigma och skam ligga till grund 

för trovärdighetsbedömningen. Domstolen uttalade att sökanden hade lämnat vaga uppgifter 

om sin personliga uppfattning och om sina känslor relaterade till sin sexuella läggning. I 

domen förklarade Migrationsöverdomstolen inte ytterligare innebörden av rekvisiten. Det 

saknas tydliga riktlinjer för underrätterna vid bedömningen av sökandens sexuella läggning. 

Vilka känslor är det den sökande ska ha? Hur mycket ska den sökande förväntas berätta om 
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sin sexuella läggning? Hur bedömer beslutsfattaren någon annans känslor och uppfattningar? 

Detta är frågor som underrätterna ställs inför vid bedömningen och som ska redogöras för 

nedanför.  

 

5.4.1 Sökandens inre process och insikt om sin sexuella läggning 

Underrätterna har konstaterat att en viktig del av bedömningen om den asylsökande har gjort 

sin sexuella läggning sannolik, är personens inre process. Enligt migrationsdomstolen är det 

rimligt att kräva att en sådan inre process har skett samt att den kan beskrivas av sökanden 

som kommer från ett samhälle och en kultur där homosexualitet är förbjuden.319 Som exempel 

på den inre process har migrationsdomstolar i flera domar beaktat om sökanden har kunnat 

lämna detaljerade uppgifter om sina tankar och känslor, samt visat djupare reflektioner om sin 

sexuella läggning.320 Vad det är domstolen förväntar sig för tankar, känslor och reflektioner är 

däremot oklart. Ledning saknas även i Migrationsöverdomstolens prejudikat MIG 2013:25. 

Det är otydligt vad det är för känslor och tankar domstolen förväntar sig i bedömningen, 

vilket lämnar stort utrymme för tolkning.  

 

I flera domar har migrationsdomstolar beaktat att sökanden ska kunna redogöra detaljerat för 

hur han eller hon har kommit till insikt om sin sexuella läggning samt vilka känslor han eller 

hon har haft gällande insikten om sin sexuella läggning.321 Domstolen har uttryckt att 

sökanden ska ha redogjort för detaljer om när sökanden insåg att han eller hon kände 

attraktion för en annan person av samma kön för första gången samt att sökanden ska ha 

lämnat uppgifter angående när han eller hon insåg samt accepterade sig själv som 

homosexuell.322 I en dom hade den sökande på ett nyanserat sätt berättat om hur han hade 

kommit till insikt om sin sexuella läggning. Sökanden hade beskrivit att han ifrågasatte sig 

själv, kände skuld över sina känslor och att han i Sverige började förstå samt acceptera sig 

själv, vilket domstolen ansåg framstod som en självupplevd berättelse.323 I en annan dom 

hade sökanden på ett trovärdigt sätt berättat om hur han hade kommit till insikt om sin 

sexuella läggning och accepterat sin sexualitet. Sökanden anförde att han under lång tid hade 

																																																								
319 UM 10588-19; UM 5908-18; UM 10807-19. 
320 UM 10588-19; UM 9763-19; UM 5048-16; UM 8185-18; UM 7920-16; UM 181-16; UM 4355-16; UM 
7545-17; UM 10122-18; UM 4550-19; UM 6359-19; UM 7735-18; UM 5908-18; UM 1010-16; UM 8381-16; 
UM 192-18; UM 6678-17. 
321 UM 4839-18; UM 9763-19; UM 6118-19; UM 7602-18; UM 6500-16; UM 7545-17; UM 6623-18; UM 
4550-19; UM 4633-18; UM 192-18; UM 4715-18.  
322 UM 9763-19; UM 6118-19; UM 7602-18; UM 6500-16; UM 192-18.  
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reflekterat över sin läggning och att han hade ifrågasatt sig själv samt sin sexuella identitet. 

Han beskrev också en process från det att han var yngre och hade en känsla av att vara 

avvikande till att han under tiden i Sverige, i samband med en relation med en person av 

samma kön, kom att känna sig säker på sin sexuella läggning. Berättelsen framstod som 

självupplevd och genuin anförde domstolen.324 I en annan dom berättade sökanden om hur 

han hade känt skam, rädsla och utanförskap i hemlandet på grund av sin sexuella läggning, 

vilket föranledde domstolen att bedöma att sökanden hade på ett trovärdigt sätt berättat om 

sina tankar och känslor.325 

 

Jansen och Spijkerboer har anfört att en vanlig stereotyp är att homo- och bisexuella personer 

förutsätts ha blivit medvetna om och hanterat sin sexuella läggning på ett särskilt sätt. De 

antas ha haft skuldkänslor och antas ha haft djupa känslor kring sin sexuella läggning.326 

Teorin kan förklara varför underrätterna i flera domar förväntat sig att sökanden ska ha 

särskilda känslor om sin sexuella läggning och att sökanden ska ha reflekterat över dessa.327 

Att den sökande förväntas känna skuldkänslor över sin sexuella läggning verkar dock inte 

vara ett uttalat kriterium i underrätternas bedömningar, eftersom det enbart reflekterats i en 

dom.328 Att sökanden ska ha känt skuldkänslor över sin sexuella läggning, kan därför efter 

analys, inte anses utgöra ett kriterium i bedömningen. Däremot kan det konstateras att det i 

flera domar funnits en förväntan på att sökanden ska ha haft djupa känslor och reflektioner 

om sin sexuella läggning. Vilka känslor och reflektioner det är sökanden förväntas ha är 

däremot inte tydligt och varierar i varje enskilt fall.329 Kriteriet följer 

Migrationsöverdomstolen vägledning i MIG 2013:25, om att domstolen ska bedöma den 

sökandes uppfattning, känslor och upplevelser av olikhet, stigma och skam.  

 

Thorburn Stern och Wikström har kritiserat att domstolen lägger vikt vid att den sökande ska 

kunna svara på frågor om sin sexuella läggning, hur den påverkat hans liv samt om sina 

känslor och personliga uppfattningar om sin sexualitet. Författarna ifrågasätter om detta är 

något som alla som ”har” en sexuell läggning förväntas kunna presentera. Författarna 

																																																								
324 UM 4633-18.  
325 UM 7545-17. 	
326 Jansen & Spijkerboer (2011) s. 62.  
327 Se UM 4839-18; UM 10588-19; UM 9763-19; UM 6118-19; UM 7602-18; UM 7545-17; UM 6623-18; UM 
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ifrågasätter att en person ska uttrycka sig om sin sexuella läggning för att kunna göra den 

sannolik och ifrågasätter även hur det ska göras för att accepteras av domstolen.330 Vilka 

känslor det egentligen är som den sökande förväntas ha inför sin insikt om sin sexuella 

läggning är efter en analys av de utvalda domarna fortfarande otydligt. Hur en person ska 

uttrycka sig om sin sexuella läggning för att göra den sannolik är därför inte förutsebart för 

den sökande. Eftersom det saknas tydliga riktlinjer kommer bedömningen därför ge uttryck 

för domarens egna subjektiva uppfattningar, vilket riskerar att ge utrymme för fördomar och 

stereotypa bedömningar.331  

 

5.4.2 Processen med att ”komma ut” 

Underrätterna har i flera domar uttalat att den sökande detaljerat ska kunna redogöra för hur 

han eller hon kommit till insikt om sin sexuella läggning.332 UNHCR har däremot anfört att 

hur den sökande själv identifierar sig kan bero på den sökandes kulturella bakgrund. Vissa 

personer kan känna djup skam, vilket kan leda till förnekelse av den sexuella läggningen. Av 

den anledningen kan det finnas vissa sökande som inte identifierar sig som homosexuell eller 

bisexuell. Processen att ”komma ut” kan se olika ut för olika personer, eftersom vissa vill 

prova sexuella handlingar innan de identifierar sig med en viss sexuell läggning medan vissa 

vet att de har en viss sexuell läggning innan de har engagerat sig i sådan sexuell aktivitet.333  

 

Att det skulle finnas en modell för utvecklingen av den sexuella identiteten har kritiserats av 

Berg och Millbank. Enligt modellen ska individen först identifiera homosexuella tankar eller 

känslor som får honom eller henne att ifrågasätta om han eller hon är heterosexuell. Sedan 

skulle den homosexuella identiteten utvecklas genom att komma i kontakt med homosexuella 

sammanhang. Det är först senare som individen accepterar sin sexuella läggning och tar 

ytterligare kontakt med homosexuella. Det sista steget är att individen är stolt över sin 

sexuella läggning. Kritiken mot denna modell är att den baseras på en förväntan om att alla 

ska ha en linjär erfarenhet av att ”komma ut”. Modellen öppnar inte upp för olika erfarenheter 

																																																								
330 Thorburn Stern & Wikström (2016), s. 154-155. 
331 Jfr. UM 4839-18; UM 9763-19; UM 6118-19; UM 7602-18; UM 6500-16; UM 7545-17; UM 6623-18; UM 
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6118-19; UM 7602-18; UM 8381-16. 
333 UNHCR:s Guidelines on international protection no. 9: Claims to Refugee Status based on Sexual Orientation 
and/or Gender Identity, art. 63. 
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med att inse och komma ut med sin sexuella läggning.334 Metoden presenterar olika steg för 

att identifiera sin sexuella läggning. Trots att det finns många som kan uppleva denna linjära 

utveckling, får det inte misstolkas som att det bara finns en väg, uttrycker Berg och 

Millbank.335 Modellen återspeglas i två av underrätternas domar. I domarna ansågs den 

sökande vara trovärdig för att sökanden hade beskrivit hur han eller hon hade ifrågasatt sig 

själv, att det varit en lång period av reflektion och att sökanden till slut accepterat sig själv.336 

Processen kan däremot inte förväntas av den sökande, precis som Berg och Millbank anfört 

finns det inte en väg att gå för att ”komma ut”.337  

 

Begreppet ”komma ut” definieras som att någon bryter mot normen. Oftast menas att någon 

kommer ut som homosexuell eller bisexuell.338 Queerteorin ger förståelse för normerna 

gällande genus och sexualitet. Specifikt är begreppet heteronormativitet av intresse, som 

uttrycker att heterosexualitet är normen för människors sexualitet.339 Begreppet ”komma ut” 

ger uttryck för den rådande normen i samhället om sexualitet. En homosexuell eller bisexuell 

person förväntas ”komma ut”, eftersom den sexuella läggningen är avvikande från normen. På 

grund av normen förväntar sig beslutsfattaren att den asylsökande som påstår sig vara 

homosexuell eller bisexuell ska ha haft en viss process där sökanden har reflekterat över sin 

sexuella läggning under en längre period, känt känslor av skuld och skam samt ifrågasatt sig 

själv, för att slutligen acceptera sin sexuella läggning. Det förväntas att den asylsökande ska 

ha haft en sådan process eftersom den sexuella läggningen avviker från den rådande normen 

om sexualitet. Det är däremot inte rättvist att tro att alla homosexuella eller bisexuella 

personer ska ha genomgått en sådan process. Normen resulterar i att beslutsfattaren har en 

förväntning om att den sökande ska ha känt och tänkt på ett visst sätt, som inte rimligen kan 

förväntas. Det visar hur beslutsfattaren baserar sina bedömningar på fördomar och stereotypa 

uppfattningar om hur homosexuella och bisexuella personer bör känna samt tänka gällande 

sin sexuella läggning.  

 

 

																																																								
334 Berg & Millbank (2009), s. 13-14; Jfr. Hedlund & Wimark (2018), s. 15-17 – författarna presenterar den 
motsatta åsikten. Författarna anser inte att beslutsfattarna på Migrationsverket har ifrågasatt eller diskuterat 
sökandes utveckling av den sexuella identiteten, gällande ensamkommande barn. 
335 Berg & Millbank (2009), s. 17. 
336 Se UM 4550-19; UM 4633-18. 
337 Jfr. Berg & Millbank (2009), s. 17. 
338 RFSU, Komma ut, https://www.rfsu.se/sex-och-relationer/for-dig-som-undrar/relationer/komma-ut/, hämtad 
2017-04-07.  
339 Ambjörnsson (2016), s. 47.	



	 78 

Det är viktigt att beslutsfattarna inser att processen med att ”komma ut” och processen med 

att inse samt förstå sin sexuella läggning, inte rimligen alltid är tydlig. Det kan inte heller 

förväntas att alla har specifika känslor om sin sexuella läggning eller ifrågasätter sig själv på 

grund av sin sexuella läggning. Det skapar svårigheter att domstolen kan ifrågasätta 

sökandens sexuella identitet och att hänsyn inte tas till hur sökanden identifierar sin egna 

sexuella läggning. Det blir då domarens ansvar att bedöma hur personen ”är” samt bedöma 

om sökanden har eller inte har viss sexuell läggning, vilket är en väldigt svår bedömning att 

göra i praktiken.  

 

5.4.3 Detaljerade uppgifter om sökandens relationer  

Migrationsdomstolar har i flera domar förväntat sig att den sökande ska kunna lämna 

detaljerade uppgifter om sina relationer med personer av samma kön.340 Exempelvis 

förväntade sig domstolen i en situation att sökanden skulle berätta om hur och i vilket 

sammanhang han hade träffat sin partner samt hur relationen hade sett ut.341 I en annan 

situation förväntades sökanden detaljerat beskriva sina tankar och känslor vid det första 

tillfället en person av samma kön närmade sig honom.342 I en annan dom förväntades 

sökanden detaljerat beskriva hur hans relation hade fördjupats från vänskap till förhållande343, 

medan sökanden i en annan dom förväntades lämna uppgifter om när och hur relationen fick 

ett sexuellt inslag och hur länge parets sexuella relation varade.344 I en annan situation 

förväntades sökanden redogöra för relationen han hade vid 10-års ålder samt förklara 

skillnaden på vad han kände för sin barndomskamrat, vad han kände för sin nuvarande 

pojkvän och vad han kände för manliga vänner.345 Domstolen beaktade även i två domar hur 

sökanden hade berättat för personen att han hade romantiska känslor och vilka reflektioner 

sökanden hade haft över riskerna med att berätta om sina känslor för personen.346 I tre domar 

tog domstolen hänsyn till vilka risköverväganden sökanden gjort i samband med att sökanden 

hade berättat för andra personer om sin relation med en person av samma kön.347 I två domar 

beaktade domstolen vilka risköverväganden sökanden gjort i samband med att sökanden inlett 
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en relation med en person av samma kön.348 Vilka uppgifter det är sökanden förväntas lämna 

om sina tidigare relationer skiljer sig åt i varje enskilt fall och visar att domstolen har ett stort 

tolkningsutrymme vid tillämpningen av kriteriet.  

 

Sökandens relationer med andra personer är ofta ett kriterium som beaktas i bedömningen i 

asylärenden när sexuell läggning åberopats som skyddsgrund. Det är inte alla, speciellt yngre 

personer, som har haft romantiska eller sexuella förhållanden. För att en person inte har haft 

en sådan relation betyder det inte att den personen inte kan vara homosexuell eller bisexuell. 

Det är viktigt att beslutsfattaren är försiktig med att fråga om tidigare och nuvarande 

förhållanden eftersom det är ett väldigt privat ämne.349 I EU-domstolen och i UNHCR:s 

riktlinjer har det uttalats att detaljerade frågor om sökandens sexuella vanor inte får ställas.350 

Berg och Millbank har uttalat att det trots det inte är ovanligt att domare frågar den sökande 

om hans eller hennes sexuella upplevelser. Det blir dock svårt om beslutsfattaren förväntar sig 

att den sökande ska komma ihåg och tydligt förklara sin första sexuella erfarenhet för att 

bevisa sin sexuella läggning. Det uppstår svårigheter för att det kan ha varit längesedan 

händelsen utspelade sig eller för att personen ifråga kan ha varit i förnekelse och själv försökt 

glömma händelsen, antingen medvetet eller omedvetet.351 Det är viktigt att beslutsfattaren 

använder sig av rätt erfarenhetssatser och är medveten om att sökanden kan ha svårt att prata 

om händelsen. Det är även viktigt för beslutsfattaren att vara medveten om hur minnet 

fungerar, vilket ofta kräver särskilda erfarenhetssatser inom minnespsykologi.352  

 

Hedlund och Wimark har däremot presenterat en teori om att den asylsökande enbart kan 

anses vara trovärdig om sökanden anför att han eller hon har haft långa och seriösa 

förhållanden. När sökanden enbart berättar om sexuella möten som har mindre detaljer, anses 

den asylsökande inte vara trovärdig och blir ifrågasatt gällande sin sexuella läggning. 

Författarna presenterar att beslutsfattarna tillämpar samma standard på både vuxna och barn, 

vilket innebär att även barn förväntas ha haft seriösa förhållanden.353 Att beslutsfattarna tar 

hänsyn till om den asylsökande har haft långa och seriösa förhållande är däremot inte något 

																																																								
348 UM 10807-19; UM 7735-18.  
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som framkommit i de analyserade domarna i denna uppsats.  

 

Migrationsdomstolen ställde i en dom frågor om hur sökandens relation hade fått ett sexuellt 

inslag och hur länge paret hade haft en sexuell relation.354 Att fråga om när relationen blev 

sexuell och hur länge paret har haft en sexuell relation, är frågor av privat natur. Trots att det 

inte är tydligt, kan det tolkas som att frågor om sökandens sexuella relationer är av sådan art 

som strider mot artikel 7 i EU-stadgan om sökandes rätt till privatliv samt artikel 3 i EU-

stadgan om sökandens rätt till integritet. Det saknas däremot tydliga riktlinjer angående vilka 

frågor som kan ställas om sökandens tidigare relationer, utan att inskränkta på sökandens rätt 

till integritet och rätt till respekt för privatliv. Det är därav otydligt om det var accepterat att 

migrationsdomstolen ställde sådana frågor till den asylsökande. Det är inte heller tydligt om 

migrationsdomstolar i framtiden kan ställa sådana frågor till asylsökande utan att inskränka 

rättigheterna i EU-stadgan. Det lämnar utrymme för vidare diskussion, för att kunna ta fram 

riktlinjer för hur ingående frågor domstolen kan ställa om sökandens sexuella relationer.  

 

Det kan framstå som anmärkningsvärt att domstolen förväntar sig att den sökande detaljerat 

ska beskriva hur en relation fördjupats från vänskap till kärlek eller förklara detaljerat när och 

hur en relation fått ett sexuellt inslag.355 Det sätter orimliga krav på den asylsökande att 

förklara hur hans eller hennes relationer utvecklats som andra personer, utanför HBTQ-

normen, förmodligen aldrig själv reflekterat över. Det ger återigen uttryck för den 

heteronormativitet, som ger uttryck för samhällets normer om genus och sexualitet enligt 

queerteorin. Eftersom homosexualitet inte ses som det naturliga i samhället, förväntas 

homosexuella och bisexuella detaljerat kunna berätta om alla sina relationer och känslor de 

har haft.356  

 

Det är dessutom orimligt att kräva att den asylsökande ska ha haft ett förhållande. Det skapar 

en orimlig förväntning om att homosexuella och bisexuella personer måste ha haft ett 

förhållande för att inkluderas inom den sexuella läggningen. Trots att det inte ställts upp ett 

uttryckligt krav att den sökande måste ha haft ett förhållande med en person av samma kön 

för att definieras som homosexuell eller bisexuell, har kriteriet i praktiken fått betydelse i flera 
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domar.357 Det kan inte förväntas att alla asylsökande har haft en relation, med hänsyn till att 

relationer med personer av samma kön ofta är förenat med straff i hemlandet och att den 

sökande därför har undvikit det eller för att den sökande har varit i en ung ålder exempelvis. 

Hänsyn måste alltid tas till sökandens individuella omständigheter. Det måste därför 

ifrågasättas varför domstolarna utgår från detta kriterium vid bedömningen. Det kan inte 

krävas att den sökande har haft ett sådant förhållande, eftersom det indikerar att den sökande 

inte kan vara homosexuell eller bisexuell om personen inte har haft ett förhållande med en 

person av samma kön. Det framstår som ett orimligt krav, med tanke på att den sexuella 

läggningen borde vara kopplat till personens känslor och attraktion. En person kan fortfarande 

vara homosexuell även om personen inte har haft en relation med en person av samma kön. 

Det kan även ifrågasättas varför underrätterna använder sökandens tidigare relationer som ett 

kriterium i bedömningen, eftersom detta inte är något som framkommer av varken förarbeten 

eller rättspraxis från Migrationsöverdomstolen. Det finns därför ingen förutsebarhet av 

tillämpningen av kriteriet i bedömningen. Det skapar även otydlighet för framtida 

bedömningar om det är accepterat att använda sökandens tidigare relationer som ett kriterium 

vid bedömningen av den sexuella läggningen.  

 

När domstolen ställer frågor av denna karaktär är det viktigt att ta hänsyn till sökandens 

individuella omständigheter. Det kan finnas förklaringar till att sökanden inte detaljerat vill 

berätta om sina tidigare relationer, det kan vara på grund av sökandens ålder eller kultur 

exempelvis. Sökanden som kommer från länder där homosexualitet är straffbelagt, kan tycka 

att det känns både jobbigt och märkligt att prata om sin sexuella läggning öppet med 

myndighetspersoner. 

 

5.4.4 Reflektioner om den sexuella läggningen 

I flera av underrätternas bedömningar framkommer det även att det krävs att sökanden ska ha 

reflekterat över hur det är att leva som homosexuell i hemlandet och vilka risker det inneburit. 

Det handlar ofta om att sökanden ska redogöra för reflektioner om sin sexuella läggning i 

relation till det stigma och de risker de innebär att vara homosexuell i hemlandet eller 

upplevelser av skam kopplat till den sexuella läggningen.358 Kriteriet följer även av 
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Migrationsöverdomstolen vägledning i MIG 2013:25, om att sökanden ska redogöra för sina 

känslor och upplevelser av olikhet, stigma och skam.  

 

Ett problem som Berg och Millbank anfört, är att det antas att den sökande inte kan vara glad 

eller känna frihet som homosexuell i sitt hemland, att den sökande förväntas känna rädsla.359 

Resonemanget framkommer även i underrätternas bedömningar. I flera domar har 

migrationsdomstolar förväntat att den sökande ska ha reflekterat över det stigma och de risker 

det innebär att vara homosexuell i hemlandet eller att den sökande ska ha haft upplevelser av 

skam kopplat till den sexuella läggningen.360  

 

I många situationer kan det verka rimligt att sökanden ska ha funderat över vilka risker den 

sexuella läggningen kan ha inneburit, eftersom relationer med personer av samma kön ofta 

kan medföra långa fängelsestraff i hemlandet. Det är däremot orimligt att beslutsfattaren 

förväntar sig att den sökande ska ha känt skam över sin sexuella läggning. Det blir 

anmärkningsvärt att domstolen har som krav att sökanden ska reflektera över sina känslor 

med tanke på det stigma och skam det innebär att ha denna sexuella läggningen i hemlandet, 

eftersom det utesluter att en person kan känna sig stolt över sin sexuella läggning. Det kan 

inte förväntas att alla känner skam, men det betyder inte att personen är mindre utsatt för 

förföljelse. Att vara stolt över sin sexualitet jämfört med att känna skam i sin sexualitet, borde 

inte vara ett resonemang som domstolen tar hänsyn till vid trovärdighetsbedömningen. Att 

utgå från att sökanden ska ha känt skam vid bedömningen, saknar grund i lagstiftning och 

riktlinjer.  

 

Tillämpningen av kriteriet bygger på beslutsfattarens stereotypa uppfattningar och kan 

förklaras med queerteorin. Den rådande normen om sexualitet är att heterosexualitet är den 

mest naturliga sexuella läggning. Eftersom homosexualitet och bisexualitet inte ses som den 

naturliga sexuella läggningen, förväntar sig beslutsfattaren att den sökande ska känna känslor 

av olikhet, stigma och skam. Fördomarna är baserade på de normer kring genus och sexualitet 

som är uppbyggda i samhället och som antyder att heterosexualitet är det mest naturliga.361 	
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361 Jmf. Ambjörnsson (2016), s. 47.	
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6. Avslutande analys  

6.1 Utredning och bedömning av den sexuella läggningen 

6.1.1 Att bevisa och bedöma sexuell läggning som skyddsgrund i asylärenden 

För att erhålla flyktingstatus krävs det att sökanden befinner sig utanför sitt hemland samt att 

sökanden känner välgrundad fruktan för förföljelse på grund av sin sexuella läggning. I 

asylärenden är det den som ansöker om asyl som har bevisbördan för sitt påstående att han 

eller hon har rätt att stanna i Sverige. Det är därför den asylsökande som ska bevisa att han 

eller hon har en viss sexuell läggning. Trots att det generellt sätt är svårt för en asylsökande 

att bevisa sitt asylskäl, har en beviskravssänkning inte gjorts på grund av att sökanden har 

getts en bevislättnad. Ett krav för att asylsökanden ska kunna ta del av bevislättnadsregeln, 

benefit of the doubt, är att sökanden har gjort sin berättelse trovärdig. 

 

I asylärenden är utredningsbördan fördelad mellan den asylsökande och myndigheten. Det är 

myndigheten som ansvarar för att ärendet blir tillräckligt utrett, i enlighet med 

officialprincipen. I asylärenden innebär det att domstolen måste vara involverad i utredningen 

och ställa relevanta frågor för att ärendet ska bli tillräckligt utrett eller på annat sätt anvisa 

sökanden hur utredningen ska kompletteras. Den asylsökande är skyldig att svara på frågor 

och på så sätt medverka till utredningen samt att inlämna bevisning inom besittningssfären. 

Det kan tolkas som att det är asylsökandens ansvar att svara på frågor gällande sin sexuella 

läggning, medan det är domstolen som ansvarar för att ställa relevanta frågor på ett sätt som 

är nödvändigt för att tillräckligt utreda den sexuella läggningen. Det läggs därför stort ansvar 

på domstolen att ställa relevanta frågor och använda metoder som inte strider mot andra 

rättigheter, såsom sökandens rätt till respekt för privatliv och integritet enligt EU-stadgan.  

 

Vid bedömningen om sökanden känner välgrundad fruktan för förföljelse, ska domstolen 

pröva om sökandens subjektiva fruktan underbyggs av objektiva förhållanden. Det görs därav 

en prövning av sökandens trovärdighet gällande den subjektiva upplevelsen av fruktan, som 

ska underbyggas av objektiv information om situationen i hemlandet. Domstolarnas 

bevisvärdering utgår främst från den muntliga utsagan, för att pröva trovärdigheten i 

sökandens påstående om att han eller hon riskerar förföljelse på grund av sin sexuella 

läggning i hemlandet. Det finns ofta ingen annan bevisning som kan styrka sökandens 

sexuella läggning, förutom den muntliga utsagan. Av den anledningen är 

trovärdighetsbedömningen avgörande i asylärenden när sexuell läggning åberopas som 

skyddsgrund. Det krävs att sökanden gett en trovärdig berättelse för att utsagan ska kunna 
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läggas till grund för ansökan samt för att göra skyddsbehovet sannolikt. 

 

Om sökanden når upp till beviskravet beror på hur beslutsfattaren i det enskilda fallet 

uppfattar sökandens muntliga utsaga och hur beslutsfattaren tolkar samt tillämpar de olika 

kriterierna.  

 

6.1.2 Metoder för att utreda sökandens sexuella läggning 

Det är främst myndigheten som ansvarar för att ärendet blir tillräckligt utrett, medan sökanden 

ansvarar för att stå till myndighetens förfogande. Det betyder att det är migrationsdomstolens 

ansvar att ta fram metoder och ställa relevanta frågor för att utreda den sexuella läggningen.  

 

Det framgår av MIG 2013:25 att sökandens uppfattning, känslor och upplevelser av olikhet, 

stigma och skam ska utredas. Däremot ska domstolen inte utreda sökandens sexuella 

aktiviteter. Den sökande ska berätta om sina erfarenheter och känslor om sin sexuella 

läggning. Det kan ställas frågor om hur sökanden identifierar sig själv, när sökanden ”kom ut” 

med sin sexuella läggning, vilka relationer sökanden har haft med personer av samma kön, 

om sökandens barndom, när sökanden insåg att han eller hon hade en viss sexuell läggning 

samt om vilka kunskaper sökanden har gällande HBTQ-grupper i hemlandet. Detta är 

metoder som anses accepterade enligt Migrationsöverdomstolen och UNHCR:s handbok samt 

riktlinjer.  

 

EU-domstolen samt UNHCR har utvecklat riktlinjer för vilka metoder som inte är accepterade 

för att utreda sökandens sexuella läggning. Frågor som inte får ställas handlar om sökandens 

sexuella vanor. Det ska inte krävas att den sökande ska berätta om sina sexuella aktiviteter 

och intima detaljer för att bevisa sin sexuella läggning. Det får inte heller krävas att sökanden 

ska utföra medicinska tester, inlämna videobevis av intima akter eller att sökanden ska 

demonstrera sin sexuella läggning. Att använda dessa metoder skulle inskränka sökandens 

rättigheter enligt artikel 1, artikel 3.1, artikel 4 samt artikel 7 i EU-stadgan.  

 

Migrationsöverdomstolen och UNHCR uttrycker även att hänsyn ska tas till sökandens 

individuella omständigheter i varje enskilt fall. Att inte ta hänsyn till sökandens individuella 

omständigheter kan strida mot asylprocedurdirektivet samt skyddsgrundsdirektivet. En 

persons tankar och känslor är alltid personliga och individuella, vilket är viktigt att ta hänsyn 
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till vid utredningen. Det är även viktigt att ta hänsyn till sökandens kultur och ålder 

exempelvis. Omständigheterna kan förklara skillnader i hur sökanden utformar sin utsaga 

eller hur sökanden beter sig gentemot myndighetspersonal. Det kan även förklara varför 

sökanden inte har accepterat sin sexuella läggning eller varför sökanden inte tidigare har haft 

ett förhållande med en person av samma kön exempelvis. Efter analys kan det konstateras att 

underrätterna, i de analyserade domarna, använder sig av de accepterade metoderna. Inte i 

något fall har domstolen bett den sökande om videobevis, krävt att den sökande ska 

demonstrera sin sexuella läggning eller på annat sätt krävt att den sökande ska utföra 

medicinskt test för att bevisa sin sexuella läggning. Underrätterna har däremot i ett antal 

domar inte tagit hänsyn till sökandens individuella omständigheter, vilket kan strida mot 

asylprocedurdirektivet och skyddsgrundsdirektivet. 

 

Det som däremot skapar svårigheter är att EU-domstolen inte uttryckt vilka frågor som är 

accepterade att ställa, domstolen har enbart uttryckt vilka frågor som inte är accepterade. Det 

lämnar därför stort tolkningsutrymme för de nationella domstolarna. I 

Migrationsöverdomstolen har inte heller vägledning getts angående vilka frågor som är 

accepterade att ställa till sökanden. Det uttrycks att frågor inte får ställas om sökandens 

sexuella vanor. Frågan är dock om det är accepterat att fråga om sökandens sexuella 

relationer, såsom migrationsdomstolen gjort i en dom där domstolen frågade den sökande om 

när relationen hade fått ett sexuellt inslag och hur länge den relationen varade. Är det 

accepterat att ställa sådana frågor? Det kan ifrågasättas om inte sådana frågor om sökandens 

sexuella relationer, borde strida mot sökandens rätt till respekt för privatliv enligt artikel 7 i 

EU-stadgan samt sökandes rätt till integritet enligt artikel 3 i EU-stadgan. Det är inte 

accepterat att fråga sökanden om hans eller hennes sexuella vanor, varför skulle det då vara 

accepterat att fråga sökanden om hans eller hennes sexuella relationer? Det finns i nuläget 

inget svar på frågan och inga riktlinjer att utgå från. Det krävs vidare utredning och diskussion 

angående detta, eftersom det är viktigt att sökandens rätt till integritet och privatliv inte 

inskränks vid bedömningen av hans eller hennes sexuella läggning. Det krävs tydligare 

riktlinjer angående vilka frågor som är accepterade att fråga för att utreda den sexuella 

läggningen, utan att inskränka på sökandens rätt till integritet samt rätt till respekt för 

privatliv.  

 

Det kan även ifrågasättas om det är accepterat att underrätterna ställer frågor om sökandens 

tidigare relationer. I MIG 2013:25 anförde Migrationsöverdomstolen inte att det skulle ställas 
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frågor om sökandens relationer med personer av samma kön. UNHCR har dock anfört att 

frågor om sökandens relationer kan vara en del av bedömningen. Däremot anför UNHCR i 

sina riktlinjer att domstolen ska vara försiktig med sådana frågor eftersom det är ett väldigt 

privat ämne. UNHCR anför även att det är viktigt att ta hänsyn till att inte alla har haft 

romantiska eller sexuella förhållanden. Det är därför anmärkningsvärt att underrätterna har 

använt detta som ett kriterium vid bedömningen av den sexuella läggningen. Det saknas 

tydliga riktlinjer för vad som är accepterat angående kriteriet. Att sökanden förväntas svara på 

vilka riskövervägande han eller hon har tagit i samband med att han eller hon ingått ett 

homosexuellt förhållande i ett land där homosexualitet är olagligt, kan vara ett begripligt 

bedömningskriterium. Det kan däremot ifrågasättas om det är accepterat att ställa frågor så att 

sökanden förväntas förklara när förhållandet blev sexuellt, vilka känslor sökanden haft för sin 

partner eller detaljerat beskriva hur relationen sett ut. Det kan ifrågasättas om det är frågor av 

sådan art som inskränker sökandens rätt till integritet enligt artikel 3 och privatliv enligt 

artikel 7 i EU-stadgan. Det saknas riktlinjer angående hur detaljerat sökanden förväntas 

berätta om sina relationer och känslor till sin partner, utan att det inskränker sökandens rätt till 

integritet och privatliv. Det krävs därför ytterligare utredning för att sökandens rättigheter 

enligt EU-stadgan inte ska inskränkas.  

 

6.1.3 Bedömningskriterierna som beaktas vid trovärdighetsbedömningen och bedömningen av 

sökandens sexuella läggning 

Det som kan utläsas ur migrationsdomstolarnas domar samt Migrationsöverdomstolarnas 

prejudikat är att det krävs att berättelsen ska framstå som självupplevd, vara 

sammanhängande, inte präglas av motstridiga uppgifter, i huvuddrag vara oförändrad, vara 

detaljrik, inte innehålla oriktiga uppgifter samt att asyl ska åberopas så tidigt som möjligt för 

att berättelsen ska framstå som trovärdig.  

 

Det som ska observeras är att domstolarna inte beaktar alla omständigheter i varje enskilt fall 

och att alla kriterier inte måste vara uppfyllda för att berättelsen ska framstå som trovärdig. 

Vilka kriterier som beaktas i bedömningen skiljer sig åt i varje enskilt fall, vilket beror både 

på att det saknas tydliga riktlinjer för beslutsfattaren att utgå från vid 

trovärdighetsbedömningen och den fria bevisvärderingen. Den fria bevisvärderingen innebär 

att domaren inte är bunden vid en specifik metod vid bevisvärderingen. Om det samtidigt 

saknas tydliga riktlinjer för domstolen att utgå från vid bedömningen, lämnar det stort 

utrymme för domarens egna tolkning. Det resulterar i att bedömningarna baseras på domarens 
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uppfattningar om vad som utgör en trovärdig muntlig utsaga. Konsekvensen är att 

bedömningarna sällan blir enhetliga och förutsebara. Det är däremot en svår avvägning, 

samtidigt som det krävs tydliga riktlinjer för domstolarna vid bedömningarna, är det även 

viktigt att det lämnas utrymme för att ta hänsyn till sökandens individuella omständigheter. 

Det är en svår avvägning mellan tydligare riktlinjer och möjligheten till individuella 

prövningar. 	

 

Vad gäller specifikt trovärdigheten för den åberopade sexuella läggningen har 

Migrationsöverdomstolen uttalat att det som ska bedömas är sökandens uppfattningar, känslor 

och upplevelser av olikhet, stigma och skam. Det lämnar stort utrymme för underrätterna att 

tolka innebörden av dessa begrepp eftersom det inte ytterligare har utvecklats. I underrätterna 

har stor vikt lagts vid att sökanden ska förklara sin inre process, sina reflektioner över sin 

sexuella läggning, hur sökanden kommit till insikt om sin sexuella läggning, när sökanden 

börjat acceptera sig själv samt sina känslor kopplade till dessa insikter. Kriterierna följer de 

riktlinjer som Migrationsöverdomstolen redogjort för i MIG 2013:25. Det som däremot kan 

ifrågasättas är varför underrätterna även har använt sökandens tidigare relationer som ett 

kriterium i trovärdighetsbedömningen, vilket inte följer av Migrationsöverdomstolens 

prejudikat. Det kan ifrågasättas hur rättvist detta kriterium är i bedömningen eftersom det inte 

kan krävas att den sökande har haft ett förhållande. Det öppnar upp för en orimlig förväntning 

om att alla med en viss sexuell läggning måste ha gjort uttryck för sin sexualitet genom ett 

förhållande. Ett annat kriterium som redogjorts för i underrätterna är att sökanden ska ha 

reflekterat över sin sexuella läggning i hemlandet, kopplat till det stigma och den skam det 

inneburit att ha den sexuella läggningen i hemlandet. Kriteriet följer av 

Migrationsöverdomstolens prejudikat. Problemet med detta kriterium är att domstolen 

förväntar sig att sökanden ska ha känt skam över sin sexuella läggning, vilket inte kan 

förväntas. Frågan är varför domstolen förväntar sig dessa upplevelser av stigma och skam 

samt om det ger uttryck för fördomar om homosexuella och bisexuellas känslor inför sin 

sexuella läggning? 

 

6.2 Risk för domarens stereotypa bedömningar och fördomar 

Migrationsdomstolar har uttalat i flertal domar att det är rimligt att kräva att sökanden har haft 

en inre process gällande insikten om sin sexuella läggning. Domstolen har i sina bedömningar 

beaktat att sökanden detaljerat ska kunna reflektera över sina tankar och känslor gällande sin 

sexuella läggning. Det kan ifrågasättas om det är något som kan förväntas av alla som har en 
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viss sexuell läggning. Det kan även ifrågasättas vilka tankar och känslor det är som sökanden 

förväntas ha och hur det ska bedömas i praktiken. På grund av att det saknas tydliga riktlinjer 

har det lämnat stort utrymme för underrätterna att tolka kriterierna. Det lämnas därför stort 

utrymme för domarens egna uppfattningar, vilket riskerar att ge uttryck för stereotypa 

bedömningar.  

 

Migrationsdomstolar har även i flera domar uttryckt att sökanden ska kunna detaljerat 

redogöra för hur han eller hon kommit till insikt om sin sexuella läggning. Domstolen har 

exempelvis beaktat om sökanden har känt skuld över sina känslor, om sökanden har ifrågasatt 

sig själv, om sökanden känt skam över sin sexuella läggning samt om sökanden har haft 

känslor av att inte passa in i samhället. Domstolens synsätt i dessa domar kan kritiseras, 

eftersom det inte kan förväntas att alla personer känner och tänker på detta sätt på grund av 

den sexuella läggningen. Kriteriet ger uttryck för beslutsfattarens fördomar om att 

homosexuella och bisexuella personer bör känna på ett visst sätt, på grund av att deras 

sexuella läggning avviker från normen.  

 

I flera avgöranden har underrätterna förväntat sig att sökanden ska kunna lämna detaljerade 

uppgifter om sina tidigare relationer med personer av samma kön. Det kan inte förväntas att 

sökanden har haft ett romantiskt eller sexuellt förhållande. Det finns inget krav på att en 

person måste ha haft en relation med en person av samma kön för att definiera sig som 

homosexuell eller bisexuell. Den sexuella läggningen är kopplad till personens känslor och 

attraktion. Att kriteriet är en del av bedömningen är därför anmärkningsvärt och det kan starkt 

ifrågasättas om det är ett rättvist sätt att bedöma en sexuell läggning på. Det ger uttryck för en 

stereotyp uppfattning om att sökanden måste ha haft en relation för att vara trovärdig i sitt 

påstående om den sexuella läggningen. Att en person inte har haft en relation kan däremot ha 

många förklaringar, kopplat till både ålder och kultur.  

 

Migrationsdomstolar har dessutom i flera fall förväntat att sökanden ska ha reflekterat över 

vilka risker det inneburit att ha den sexuella läggningen i hemlandet. Domstolen har i 

bedömningen tagit hänsyn till sökandens reflektioner kring sin sexuella läggning kopplat till 

det stigma, den skam samt de risker det inneburit att vara homosexuell eller bisexuell i 

hemlandet. Det kan däremot inte förväntas att alla känner stigma eller skam över sin sexuella 

läggning, vilket ger uttryck för en stereotyp uppfattning om hur sökanden bör känna gällande 
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sin sexuella läggning. Det ger också uttryck för en fördom om att homosexuella och 

bisexuella personer inte förväntas känna stolthet över sin sexuella läggning.	

 

Svårigheterna i bedömningarna handlar om konstruktionen för genus och sexualitet i 

samhället samt om fördomarna som finns, vilket kan förklaras med queerteorin. 

Konstruktionen för genus och sexualitet reflekteras i domstolarnas bedömningar. Det finns en 

norm om att det normala är heterosexualitet, medan homosexualitet är avvikande. Det är 

därför domstolarna förväntat sig att sökanden ska ha känt skam, utanförskap eller stigma 

kopplat till sin sexuella läggning eller varför domstolen förväntat sig att sökanden ska ha haft 

en inre process samt en ”komma ut” process. Det är något som sökanden förväntas känna och 

uppleva eftersom hans eller hennes sexualitet är avvikande från normen. Det handlar om 

stereotypa uppfattningar om att personen ska ha gått från ett ”före”, där personen fötts som 

heterosexuell, för att sedan ”efter”,  ha insett att han eller hon inte är heterosexuell. Det skapar 

svårigheter eftersom beslutsfattaren baserar sina beslut på stereotypa uppfattningar om 

sexualitet och fördomar om att homosexuella samt bisexuella personer måste ha känt och 

reflekterat på ett visst sätt. Underrätterna har i flera av de analyserade domarna gjort en rad 

olika bedömningar som baserats på stereotypa uppfattningar och fördomar om homosexuella 

samt bisexuella personer.  

 

6.3 Avslutande kommentar 

Asylärenden är ofta livsavgörande för asylsökande. Det är därför av vikt att processen sker på 

rätt sätt. Sökandens utsaga ofta är det enda bevismedlet, bedömningen av sökandens sexuella 

läggning baseras därför på en trovärdighetsbedömning av sökandens muntliga utsaga. I 

trovärdighetsbedömningen tar domstolen hänsyn till en rad olika kriterier. Domstolen utgår 

från ett flertal kriterier i sökandens muntliga utsaga som blir avgörande vid bedömningen av 

den sökandes sexuella läggning. Bedömningen skiljer sig ofta åt i varje enskilt fall eftersom 

det saknas tydliga riktlinjer. Bedömningen grundar sig därför i många fall på domarens 

definition av trovärdighet samt antaganden om hur en homosexuell eller bisexuell person bör 

reflektera och tänka gällande sin sexuella läggning. Domarens subjektiva intryck av ärlighet 

och om sökanden passar in i rollen som homosexuell eller bisexuell får stor betydelse. I 

bedömningen blir det därför fokus på domarens intryck av sökanden och hur sökanden 

berättar sin historia. Att beslutsfattarnas föreställningar om genus och sexualitet får stor 

påverkan i beslutsfattandet skapar svårigheter. I slutändan är det väldigt svårt för den 

asylsökande att bevisa sin sexuella läggning, eftersom beslutsfattarens egna uppfattningar ofta 
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får stor betydelse. 

 

Vid prövningen av den sökandes sexuella läggning uppstår en del svårigheter. En svårighet är 

att bedömningarna skiljer sig åt i varje enskilt fall. Bedömningarna skiljer sig ofta åt på grund 

av den fria bevisvärderingen. Principen innebär att domaren inte är bunden vid en specifik 

metod vid bevisvärderingen. Det innebär däremot inte att domaren är helt fri i sin 

bevisvärdering. Det är viktigt att beslutfattaren baserar bevisvärderingen på objektiva grunder 

och inte subjektiva. En förutsättning för att bevisvärderingen blir korrekt är att rätt 

erfarenhetssatser används. Vid användningen av domarens allmänna erfarenhetssatser är det 

viktigt att domaren är medveten om och kan skilja på om det är en allmän erfarenhetssats som 

tillämpas eller om det är en egen fördom. De allmänna erfarenhetssatserna baseras på 

domarens allmänna kunskap och livserfarenhet, vilket förklarar varför bedömningarna ofta 

skiljer sig åt mellan olika domare. Det ska däremot inte misstolkas som att det lämnas plats 

för att bevisvärderingen kan baseras på subjektiva grunder. Konsekvensen av den fria 

bevisvärderingen är däremot att det blir enkelt för beslutsfattaren att grunda besluten på egna 

uppfattningar samt kunskaper om homosexuella och bisexuella. Möjliga lösningar, utan att 

inskränka den fria bevisvärderingen, hade varit att ge beslutsfattarna bättre kunskap inom 

ämnet. Med bättre kunskap hade det kunnat undvikas att besluten baseras på stereotypa 

uppfattningar. Det krävs att uppfattningarna samt fördomarna om att homosexuella och 

bisexuella personer ska agera, tänka och reflektera på ett visst sätt på grund av den sexuella 

läggningen, tas bort som ett kriterium i trovärdighetsbedömningen.  

 

En annan svårighet är att det saknas förutsebarhet i domstolarnas trovärdighetsbedömningar 

samt i domstolarnas tillämpning av bedömningskriterierna. Det grundar sig på att det saknas 

tydliga riktlinjer för domstolarna att utgå från vid trovärdighetsbedömningen. En möjlig 

lösning är att skapa tydliga och enhetliga riktlinjer för domstolarna att utgå från vid 

bedömningen. Det är däremot svårt att skapa en metod som tillämpas på alla sökande, 

eftersom hänsyn måste tas till sökandens individuella omständigheter. Det är en svår 

avvägning mellan att tydligare riktlinjer krävs samtidigt som det krävs en individuell 

prövning, för att kunna ta hänsyn till sökandens individuella omständigheter. Det måste 

skapas tydligare riktlinjer för domstolarna att utgå från, utan att domaren tvingas till en strikt 

metod vid bevisvärderingen. Detta är något som ytterligare behöver diskuteras för att ta fram 

en lösning. Ett exempel är att tydligare riktlinjer hade kunnat tas fram gällande hur kriterierna 

i trovärdighetsbedömningen ska definieras. Det behövs även tydligare riktlinjer om vilka 
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frågor som är accepterade att ställa vid bedömningen av den sexuella läggningen, exempelvis 

hur ingående domstolarna kan fråga om sökandens relationer. Det är otydligt om domstolarna 

kan fråga sökanden om hans eller hennes sexuella relationer samt var gränsen går för vad som 

anses accepterat. Det är viktigt att detta ytterligare utreds för att sökandens rätt till integritet 

och privatliv inte ska inskränkas vid bedömningen av den sexuella läggning. 

 

En annan svårighet är att beviskravet är för högt för den asylsökande. Det kan diskuteras om 

bevisbördan är rimlig eller om det bör ske en sänkning av beviskravet. Att göra sin sexuella 

läggning sannolik är väldigt svårt och ställer höga krav på sökanden att säga rätt saker vid 

trovärdighetsbedömningen. Att sänka beviskravet är dock inte aktuellt eftersom ett för lågt 

beviskrav kan medföra risker att andra asylsökande utnyttjar systemet för att få 

uppehållstillstånd.  

 

Utredningen visar att fokus på trovärdighetsbedömningar hamnar på vad en person ”är”, om 

personen är homosexuell eller inte. Det riskerar att dra bort fokus från vad som faktiskt är det 

viktiga i ett asylärende, vilket handlar om att utreda flyktingstatus. Trots att domstolen inte 

ska bestämma vad den asylsökande är eller inte är, går bedömningen ut på om domstolen 

anser att sökandens påstående är trovärdigt. I slutändan är det därför domstolen som ska 

bedöma om den påstådda sexuella läggningen är trovärdig eller inte. Det kan ifrågasättas 

varför domstolen egentligen har rätt att avgöra om någon har en viss sexuell läggning eller 

inte. Det blir väldigt orättvist att en domare ska bedöma om en asylsökande har eller inte har 

en viss sexuell läggning, vilket indikerar på att sökanden inte har rätt att definiera sin egna 

sexuella identitet. Samtidigt är det nödvändigt. Hade domstolen accepterat allas påståenden 

om viss sexuell läggning, hade till slut alla asylsökande kunnat påstå att de är homosexuella 

för att få uppehållstillstånd. Det är därför motiverat att ha en sådan bedömning att domstolen 

ska bedöma om sökanden har gjort sin sexuella läggning trovärdig eller inte. 

 

Att tydligt ta fram någon mall eller metod för hur asylsökandens sexuella läggning ska 

bedömas är i praktiken väldigt svårt. Domstolen ska bedöma om asylsökanden har gjort sin 

tillhörighet till sådan grupp sannolik, i praktiken baseras bedömningen på domarens 

uppfattning om den sökandes trovärdighet gällande påståendet om han eller hon har en viss 

sexuell läggning. Det finns stora brister i att så stort utrymme lämnas till domaren att avgöra 

vem som har en viss sexuell läggning eller inte. Praktiskt sett blir bedömningen av sökandens 

tillhörighet till sådan grupp, baserad på beslutsfattarens uppfattning om sökandens påstående 
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om den sexuella läggningen är trovärdigt. Det lämnas stort utrymme för domaren att därför 

avgöra vem som är homosexuell och inte, vilket inte kan vara syftet med lagen. Det är 

domaren som avgör om sökandens sexuella läggning är trovärdig eller inte. Ytterligare 

utredning bör därför göras på området för att utreda hur en sådan bedömning bör göras utan 

att det ger uttryck för domarens stereotypa uppfattningar om homosexuella och bisexuella 

personer. 
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