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Summary 

Credibility assessments pose a substantial challenge for asylum seekers 

claiming refugee status on the basis of sexual orientation. The purpose of this 

thesis is to examine the Swedish Migration Court’s requirements for assessing 

the credibility of asylum seekers’ invoked sexual orientation. First, the crite-

rions for credibility assessments according to the relevant sources of law are 

identified. Second, the Migration Court’s enforcement of these criterions is 

examined by looking at 58 cases from 2019. The single most important crite-

ria according to the investigation is the level of detail provided by the asylum 

seeker, and the applicant’s accounts of feelings of shame are especially con-

sidered by the Migration Court. The applicant’s cooperation with the agencies 

from an early stage is also decisive. Late applications and lies about the ap-

plicant’s own identity are rarely repaired. Finally, the risk of using standard-

ised phrases which conceal the actual reasons for the assessments is dis-

cussed. 
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Sammanfattning 

Trovärdighetsbedömningen innebär en stor utmaning för asylsökande som 

åberopar skyddsskäl på grund av sexuell läggning. Syftet med den här upp-

satsen är att undersöka vad migrationsdomstolarna kräver för att den sökande 

ska anses ha gjort sin läggning sannolik. I ett första led identifieras de bedöm-

ningskriterier som enligt rättskällorna ska ligga till grund för trovärdighets-

bedömningen. Därefter undersöks hur kriterierna tillämpas av migrations-

domstolarna genom en kvantitativ analys av 58 rättsfall från 2019. Slutsatsen 

är att detaljrikedom är det enskilt viktigaste kriteriet. Migrationsdomstolarna 

tar framförallt fasta på teman i de sökandes utsagor som hänför sig till upple-

velser av skam. Dessutom är det viktigt att den asylsökande är samarbetsvillig 

i förhållande till myndigheterna från ett tidigt stadium. Sena ansökningar om 

asyl eller lögner om exempelvis den egna identiteten är svåra brister att av-

hjälpa. Avslutningsvis diskuteras även risken för förekomsten av standardi-

serade fraser som döljer de verkliga skälen för domstolens bedömning. 
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Förkortningar 

Asylprocedursdirektivet Europaparlamentets och Rådets di-

rektiv 2013/32/EU av den 26 juni 

2013 om gemensamma förfaranden 

för att bevilja och återkalla internat-

ionellt skydd 

 

EU-domstolen Europeiska unionens domstol 

 

Europadomstolen Europeiska domstolen för de 

mänskliga rättigheterna 

 

HBTQ Samlingsnamn för homo-,bi- och 

transsexuella samt queerpersoner 

 

Skyddsgrundsdirektivet Europaparlamentets och Rådets di-

rektiv 2011/95/EU av den 13 de-

cember 2011 om normer för när 

tredjelandsmedborgare eller stats-

lösa personer ska anses berättigade 

till internationellt skydd, för en en-

hetlig status för flyktingar eller per-

soner som uppfyller kraven för att 

betecknas som subsidiärt skyddsbe-

hövande, och för innehållet i det 

beviljade skyddet 

 

UNHCR The United Nations High Commis-

sioner for Refugees 
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1 Inledning  

1.1 Bakgrund 

Credibility assessment is often the single most important step in deter-

mining whether people seeking protection as refugees can be returned 

to countries where they say they are in danger of serious human rights 

violations. Refugee applicants' cases often depend on the value of their 

word alone, since asylum-seekers can rarely specifically corroborate the 

central elements of their claims.1 

 

Rätten till asyl på grund av förföljelse till följd av ens sexuella läggning är 

inte självklar. Thomas Spijkerboer menar att rättigheten historiskt har ställts 

inför flera stora utmaningar. Så fort ett framsteg har tagits, har en ny utmaning 

dykt upp och satt stopp för rättighetens praktiska genomslag. Ett första grund-

läggande framsteg var att sexuell läggning överhuvudtaget började räknas 

som en grupptillhörighet inom ramen för flyktingkonventionen. Problemet 

som den asylsökande ställdes inför då var istället att den diskriminering som 

hbtq-personer utsätts för i hemlandet inte konstituerade förföljelse. När det 

hindret väl var övervunnet började domstolarna istället kräva en diskret livs-

stil av den asylsökande som ansågs kunna dölja sin sexuella läggning för om-

givningen och på så sätt undvika förföljelse. Därefter räckte det inte med en 

kriminalisering av den sexuella läggningen i hemlandet för att bevisa förföl-

jelse. Den sökande ställdes istället inför den betydligt mer påfrestande upp-

giften att bevisa den praktiska tillämpningen av kriminaliseringen. Slutligen 

har vi nått fram till en punkt där det centrala hindret för att hbtq-personer ska 

kunna tillvarata sina rättigheter är att de inte blir betrodda av domstolarna.2  

 

Ytterst är syftet med domstolarnas trovärdighetsbedömningar att avgöra om 

den sökandes berättelse kan ligga till grund för prövningen av de åberopade 

skyddsskälen.3 Inom bedömningen ryms dock en central konflikt: Å ena sidan 

 
1 Se Kagan (2003), s. 367. 
2 Se Spijkerboer (2013) 217-222; Jfr Millbank (2009) s. 404. 
3 Se UNHCR (2013) s. 13. 
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finns en politisk rädsla för att ekonomiska flyktingar enkelt ska utnyttja sy-

stemet på falska grunder och å andra sidan risken att rätten till internationellt 

skydd i praktiken förvägras de behövande.4 

 

Behovet av en rättssäker trovärdighetsbedömning är därför stort. Området har 

också varit under konstant utveckling de senaste två decennierna, med bland 

annat riktlinjer från UNHCR, en allt mer omfattande rättspraxis och rättsliga 

ställningstaganden från Migrationsverket. Samtidigt har kritiken mot bedöm-

ningarna fortsatt i både doktrin5 och från myndigheterna själva.6 Vidare stu-

dier av trovärdighetsbedömningarna är därför av stor betydelse. 

1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur migrationsdomstolarna utför tro-

värdighetsbedömningar av de asylsökandes åberopade sexuella läggning. 

Den övergripande frågeställningen är därför följande: 

 

- Vad kräver migrationsdomstolarna för att den asylsökande ska bedö-

mas ha gjort sin sexuella läggning sannolik? 

 

Frågeställningen kan delas in i två underfrågor, som kommer att besvaras i 

tur och ordning. Dessa är följande: 

 

1. Vilka kriterier ska beaktas i bedömningen av trovärdigheten och till-

förlitligheten av den sökandes åberopade sexuella läggning? 

2. Vilket utslag får bedömningskriterierna i migrationsdomstolarnas av-

göranden? 

Syftet är med andra ord att identifiera den metod för trovärdighetsbedöm-

ningar som framkommer av rättskällorna, för att sedan pröva hur migrations-

domstolarna tillämpar metoden. Med den andra frågeställningen undersöks 

 
4 Se Kagan (2003) s. 368; Jfr. Hathaway & Foster (2014) s. 138-139. 
5 Jfr. till exempel Mrazova,(2019) s. 203-204. 
6 Se Migrationsverket (2017) s. 3. 
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även om det går att utforma någon slags ”nyckel” för att utsagan ska bedömas 

som sannolik av domstolen.  

 

1.3 Avgränsningar 

Undersökningen kommer inte att söka svar på hur effektiva eller lämpliga de 

olika bedömningskriterierna är för att avgöra trovärdigheten och tillförlitlig-

heten. För att kunna besvara den sortens frågor skulle exempelvis ett psyko-

logiskt perspektiv behövas, vilket det inte finns utrymme för i den här under-

sökningen. 

 

En annan viktig avgränsning är vilken typ av bevis som beaktas i de bedöm-

ningskriterier som identifieras och kvantifieras. Bevisning vid trovärdighets-

bedömningar kan delas in i tre kategorier: Inre, yttre och holistiska kriterier. 

Inre kriterier syftar till berättelsens inre logik, medan yttre kriterier syftar till 

koherens med övriga fakta. Holistiska kriterier handlar däremot om den sö-

kandes uppträdande, hållning, klädsel och så vidare.7 Eftersom migrations-

domstolarna vanligtvis inte beskriver vilka överväganden de har gjort utifrån 

de holistiska kriterierna kommer dessa inte att diskuteras i uppsatsen. För att 

besvara frågor om de holistiska kriterierna hade undersökningen behövt utgå 

från ett annat material. Inte heller skriftlig bevisning kommer att beröras ef-

tersom den sällan tillmäts någon större betydelse i trovärdighetsbedömning-

arna.8 En annan anledning är att den inte låter sig kategoriseras lika tydligt.9  

 

 
7 Se Thorburn Stern & Wikström (2016) s. 177-178. 
8 Se exempelvis MIG 2007:12. 
9 All skriftlig bevisning från det valda materialet i undersökningen antecknades i ett inledande 

stadium. Att kvantifiera dem var däremot fruktlöst, eftersom få typer av bevis återkom i mer 

än enstaka fall. Många fall innehöll ingen skriftlig bevisning överhuvudtaget. Därför beslöt 

jag att helt frånse dess eventuella betydelse, eftersom den valda metoden inte gav några in-

siktsfulla slutsatser utifrån den skriftliga bevisföringen. 
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1.4 Forskningsläge 

Det klassiska verket för frågor om flyktingstatus är James C. Hathaway och 

Michelle Fosters The Law of Refugee Status. Den behandlar ingående flyk-

tingdefinitionen enligt flyktingkonventionen från 1951 utifrån internationell 

praxis.10 Där finns bland annat en diskussion om trovärdighetsbedömningar 

av den sökande och hur sexuell läggning förhåller sig till rekvisitet om grupp-

tillhörighet.11  

 

Det finns en omfattande litteratur gällande bevisvärdering och trovärdighets-

bedömningar inom asylrättens område. Jag kommer enbart att göra några cen-

trala nedslag i den tillgängliga litteraturen här. Vad gäller svensk litteratur har 

Christian Diesen m.fl. behandlat både bevisprövning i förvaltningsmål gene-

rellt12 och asylmål specifikt.13 Rebecca Thorburn Stern och Hanna Wikström 

har skrivit om trovärdighetsbedömningar av både religiös övertygelse och 

sexuell läggning i Migrationsrätt - Skyddsbehov och trovärdighetsbedöm-

ning.14 Bland annat innehåller boken två forskningsöversikter om trovärdig-

het respektive sexualitet. Liv Feijen och Emilia Frennmark har skrivit en rap-

port i syfte att undersöka den svenska tillämpningen av flyktingkonventionen 

samt lägga fram rekommendationer på hur kvaliteten i bedömningarna kan 

förbättras.15 

 

På ett internationellt plan har Michael Kagan behandlat områdets centrala 

problematik rörande å ena sidan bedömningarnas godtycklighet och å andra 

sidan de förödande konsekvenserna av felaktiga beslut.16 Henrik Zahle har 

kritiskt granskat olika metoder för trovärdighetsbedömningar.17 Andrea 

 
10 Se Hathaway & Foster (2014) s. 5. 
11 Se Hathaway & Foster (2014) s. 138-150, 442-445. 
12 Se Diesen & Lagerqvist Veloz Roca (2003). 
13 Se Andersson, Diesen, Lagerqvist Veloz Roca, m.fl. (2018). 
14 Se Thorburn Stern & Wikström (2016) Del II. 
15 Se Feijen & Frennmark (2011) s. 6. 
16 Se Kagan (2003). 
17 Se Zahle (2005). 
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Mrazova har jämfört Europadomstolens och EU-domstolens praxis i förhål-

lande till skydd på grund av sexuell läggning.18 

 

Forskningen kan i övrigt delas in i två huvudlinjer. Den ena linjen berör stödet 

för bedömningskriterierna i den psykologiska forskningen. Hit hör exempel-

vis Laurie Bergs och Jennie Millbanks studie av hbtq-personers självupplevda 

identitet. De jämför psykologisk och sociologisk forskning med domstolarnas 

syn på vad som stipulerar ett trovärdigt sexuellt uppvaknande.19 Inom den 

svenska litteraturen har ämnet berörts av Pär Anders Granhag m.fl.20 Den 

andra linjen består av studier av inhemsk praxis i syfte att kritiskt granska hur 

trovärdighetsbedömningarna går till. Några exempel på detta kommer från 

Millbank,21 Louis Middelkoop22 och Deniz Akin.23 

 

På svenskt plan finns ingen omfattande forskning på området. Däremot finns 

ett par rapporter. 2017 lämnade Migrationsverket en analysrapport av den 

egna behandlingen av asylansökningar. Där konstaterades att de riktlinjer som 

ges i de rättsliga ställningstagandena inte följdes i närmare 30 procent av fal-

len.24 I november 2020 kom en omfattande rapport från RFSL baserad på 

2000 enskilda beslut och svenska rättsfall.25 Rapporten för fram en hård kritik 

mot det svenska migrationssystemets tendenser att basera sina bedömningar 

på stereotyper och en avsaknad av en enhetlig rättstillämpning.26 Eftersom 

rapporten publicerades i ett så sent skede i förhållande till den här undersök-

ningen, har jag valt att inte ta hänsyn till dess resonemang och slutsatser. 

 

 
18 Se Mrazova (2019). 
19 Se Berg & Millbank (2009). 
20 Se Granhag m.fl. (2017). 
21 Se Millbank (2009). 
22 Se Middelkoop (2013). 
23 Se Akin (2015). 
24 Se Migrationsverket (2017) s. 3. 
25 Se Gröndahl (2020) s. 22. 
26 Se Gröndahl (2020) s. 19. 
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1.5 Disposition 

Uppsatsen börjar med en beskrivning av den använda metoden och teorin. 

Kapitlen har separerats från inledningen eftersom de är relativt omfattande. I 

metodkapitlet beskrivs den rättsdogmatiska respektive kvantitativa metoden. 

I teorikapitlet definieras rättskällor och förhållandet mellan principen om fri 

bevisvärdering och rättsdogmatik diskuteras. Därefter görs en definition av 

begreppen trovärdighet och tillförlitlighet i kapitel 4. 

 

Kapitel 5 innehåller en beskrivning av det rättsliga ramverket för asylmål. 

Först redovisas de olika rättskällorna på nationell, regional och internationell 

nivå. Den här delen fungerar även som materialgenomgång inför den rätts-

dogmatiska undersökningen. Därefter beskrivs hur prövningen av flyktingsta-

tus går till (bevisbörda, utredningsbörda, beviskrav, m.m.) samt vad som kon-

stituerar sexuell läggning. I kapitel 6 redogörs för metoden för trovärdighets-

bedömningar utifrån de rättskällor som introducerades i början av kapitel 5. 

 

I kapitel 7 besvaras de två delfrågeställningarna. Först sammanfattas de be-

dömningskriterier som har identifierats i den rättsdogmatiska undersök-

ningen. Därefter definieras kriterierna utifrån både vad som har förekommit i 

den rättsdogmatiska undersökningen samt utifrån iakttagelser från de genom-

gångna rättsfallen. Sedan redovisas resultatet från den kvantitativa undersök-

ningen. Här beskrivs också hur tabellerna ska läsas. Till sist besvaras den 

andra delfrågeställningen med en analys av de olika tendenser som resultatet 

visar. I kapitel 8 sammanfattas slutsatserna och ett par brister med resultatet 

uppmärksammas och diskuteras. 
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2 Metod 

För att undersöka migrationsdomstolarnas bevisvärdering i asylrättsmål krävs 

först en analys av det aktuella rättsläget. Det görs med hjälp av en rättsdog-

matisk metod. Därefter genomförs en kvantitativ undersökning av migrat-

ionsdomstolarnas avgöranden. 

 

Det bör poängteras att gränsen mellan den rättsdogmatiska och kvantitativa 

undersökningen är skarp. Underinstansernas avgöranden är per definition inte 

prejudicerande och de kan inte användas för att utreda vad som är gällande 

rätt. Enligt rättskälleläran hamnar de därför utanför den rättsdogmatiska 

undersökningen.27 Motsatsvis ger rättsdogmatiken inga verktyg för att utreda 

hur rätten tillämpas av domstolarna.  

 

2.1 Rättsdogmatisk metod 

Den rättsdogmatiska metoden går ut på att ”analysera de olika elementen i 

rättskälleläran så att slutresultatet får antas spegla gällande rätt eller […] hur 

rättsregeln skall uppfattas i ett visst sammanhang.”28 Metoden är ett rekon-

struktionsförfarande. Syftet är att utifrån en viss problemformuleringen fast-

ställa vilken generell regel som är tillämplig samt hur den ska appliceras i ett 

konkret fall.29 I den här undersökningen används metoden först för att söka 

svar på frågorna om vad som ska bevisas (för att uppfylla rekvisiten för flyk-

tingstatus), av vem (bevisbörda) och med vilken styrka (beviskrav).  

 

Metoden används dessutom för att reda ut ramarna för domstolens bevisvär-

dering. Konkret identifieras de relevanta bedömningskriterierna som domsto-

len enligt rättskällorna bör utgå från i sin bedömning. Med andra ord handlar 

 
27 Se Kleineman (2013) s. 38. 
28 Se Kleineman (2013) s. 26. 
29 Se Kleineman (2013) s. 29. 
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det om en metod för bevisvärdering. Det kan framstå som märkligt att an-

vända den rättsdogmatiska metoden för frågor om bevisvärdering. Som hu-

vudregel är bevisvärderingen fri i svensk rätt och dess huvudsakliga källa är 

epistemologin snarare än rättskällorna.30 Förhållandet mellan den fria bevis-

värderingens princip och vägledning enligt rättskällorna diskuteras därför in-

gående i kapitel 3. Där förs även en övergripande diskussion om vilka rätts-

källor som är relevanta på området.  

 

2.2 Kvantitativ metod 

En första viktig utgångspunkt är att den här kvantitativa undersökningen är 

beskrivande till sin karaktär. Det innebär att data från de utvalda rättsfallen 

sammanfattas och beskrivs med hjälp av diagram.31 Med andra ord undersöks 

enbart frågan om hur bevisvärderingen har gått till i de utvalda rättsfallen. 

Frågan om hur den typiska bevisvärderingen ter sig generellt kan däremot inte 

besvaras med beskrivande statistik. Metoden står nämligen i kontrast mot in-

ferentiell statistik, som syftar till att dra slutsatser om en hel population utifrån 

ett representativt stickprov.32 

 

Den kvantitativa undersökningen har utgått från en sjustegsmodell bestående 

av; (1) en teoretisk bakgrund med frågeställning, hypotes och identifierande 

av variablerna, (2) val av kvantitativ modell, (3) urval av underlag, (4) ut-

formning av variabler som testas, (5) val av statistisk modell, (6) utförande 

av undersökning och (7) analys.33 De fem första punkterna utgör själva pla-

neringen av undersökningen, medan de två sista berör utförandet.34 Därför 

kommer punkterna ett till fem beskrivas i redogörelsen för den kvantitativa 

metoden. 

 

 
30 Se Ekelöf, Edelstam & Heuman (2009) s. 160. 
31 Se Emil Frisk: ”Beskrivande statistik”, Statistisk ordbok, <http://www.statistiskord-

bok.se/ord/beskrivande-statistik/>, besökt 2020-11-16. 
32 Se Emil Frisk: ”Inferentiell statistik”, Statistisk ordbok, <http://www.statistiskord-

bok.se/ord/inferentiell-statistik/>, besökt 2020-11-16. 
33 Se Hong Chui (2017) s. 51-57. 
34 Se Hong Chui (2017) s. 51-52. 
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2.2.1 Teoretisk bakgrund (1) 

Den teoretiska bakgrunden utgörs av den rättsdogmatiska undersökningen. 

Utifrån resultaten görs en hypotes om vilka bedömningskriterier som dom-

stolen bör beakta vid bedömningen av den sökandes åberopade sexuella lägg-

ning. Migrationsdomstolarnas tillämpning av kriterierna är vad som sedan 

kommer att prövas. Strukturen är lämplig eftersom kvantitativa undersök-

ningar syftar till att pröva eller verifiera de slutsatser och teorier som har skap-

ats utifrån kvalitativa studier.35 

 

2.2.2 Kvantitativ modell (2) 

Vad gäller val av kvantitativ modell är undersökningen som sagt beskrivande 

till sin utformning. Frekvensen av olika bedömningskriterier i de utvalda av-

görandena från migrationsdomstolarna undersöks. Avgörandena kan delas in 

i två grupper: Den ena där domstolen bedömer att den sökande har gjort sin 

sexuella läggning sannolik och den andra med den motsatta bedömningen. På 

så vis kommer vanligheten av bedömningskriterierna även att kunna jämföras 

mellan de både grupperna. 

 

2.2.3 Urval av rättsfall (3) 

Urvalet av rättsfall har skett på ett systematiskt sätt.36 Sökorden ”trovärdig-

het” och ”homosexualitet” gav 402 träffar från året 2019 på JP Infonet. I de 

fall som innehöll en trovärdighetsbedömning av den sexuella läggningen be-

dömde domstolen att den sökande gjort sina åberopanden sannolika i 31 fall. 

Två av fallen har valts bort på grund av att bevisvärderingen, i de delar som 

är relevanta för undersökningen, inte går att utläsa. I det ena fallet hänvisade 

migrationsdomstolen helt och hållet till Migrationsverkets bedömning av sö-

kandes tillförlitlighet i fråga om den åberopade sexuella läggningen. Frågan 

som var uppe för omprövning rörde risken för förföljelse. Migrationsverkets 

 
35 Se Hong Chui (2017) s. 48. 
36 Se Hong Chui (2017) s. 55. 
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beslut var inte heller bifogat, varför det resonemang som migrationsdomsto-

len hänvisade till inte gick att utläsa. I det andra fallet var det mycket otydligt 

huruvida domstolen bedömde att den sökande gjort sin sexualitet sannolik 

eller om den sökande skulle tillskrivas en viss sexuell läggning vid återvän-

dande till hemlandet. Eftersom det inte gick att utröna vilket bevistema mi-

grationsdomstolen ansåg att bevisningen gav stöd för, har även detta avgö-

rande valts bort. Resterande 29 fall ingår i undersökningen. 

 

För att välja ut fall med den motsatta bedömningen har en identisk sökning 

gjorts. Sökningen gav betydligt fler relevanta resultat, varför ett urval har 

gjorts. Resultaten har sorterats efter datum och de två sista rättsfallen från 

varje månad, där den sökande har ansetts misslyckas med att göra sin sexuella 

läggning sannolik, har valts ut. Från januari, april, juli, oktober och december 

har ytterligare ett fall plockats med samma metod, för att antalet fall även i 

denna del ska bli 29. Det förekommer i ett fall att migrationsdomstolen helt 

och hållet hänvisar till Migrationsverkets bedömning. Fallet har ändå tagits 

med i undersökningen eftersom Migrationsverkets bedömning i det här fallet 

har varit bifogat. Hänvisningen förstås alltså som att migrationsdomstolen har 

gjort exakt samma övervägningar i sin egen bedömning. 

 

2.2.4 Utformning av variabler (4) 

Undersökningens variabler utgörs av de bedömningskriterier som identifieras 

i den rättsdogmatiska undersökningen. Dessa redogörs för i kapitel 7.1. Defi-

nitioner för samtliga av dessa variabler finns sedan i kapitel 7.1.1-7.1.2. 

 

I definieringen av bedömningskriterierna stöter undersökningen på ett centralt 

metodologiskt problem: För att ett visst värde ska kunna kvantifieras är det 

av yttersta vikt att värdet i sig är definierat på ett entydigt sätt. Ett sätt att 

tänka kring detta är att applicera ett så kallat klarhetstest: En hypotetisk all-

vetande person ska kunna ta reda på den exakta frekvensen av ett visst feno-
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men utifrån den givna definitionen. Utan tillräcklig precision uppstår tvek-

samheter som gör det omöjligt att mäta frekvensen på ett tillförlitligt sätt.37 

För den här undersökningen är det bedömningskriterierna som måste vara till-

räckligt tydligt definierade för att frekvensen ska kunna mätas. Det kan aldrig 

uppstå tvivel om ett resonemang från domstolen hör till den ena eller den 

andra kategorin. 

 

En källa till osäkerhet i undersökningen är potentiella systematiska fel. Be-

greppet systematiska fel definieras som skillnaden mellan det sanna värdet av 

en viss kvantitet och värdet som framkommer av den kvantitativa mätningen. 

Diskrepansen mellan värdena uppstår på grund av felkällor i mätinstrumen-

tet.38 Som tidigare har nämnts är det frekvensen av olika bedömningskriterier 

som mäts i undersökningen. Den konkreta problematik som uppstår i förhål-

lande till systematiska fel är hur förekomsten av ett bedömningskriterium med 

säkerhet ska kunna utläsas ur materialet. 

 

En grundläggande utgångspunkt är att undersökningen utgår från domskälen. 

Om ett bedömningskriterium i praktiken har använt utan att beskrivas i doms-

kälen, ingår den alltså inte i mätningen. Antagandet är helt enkelt att domsto-

len skriver ner alla de överväganden som har gjorts för att nå fram till slutsat-

sen. Att så verkligen är fallet är däremot inte helt självklart. Det är tänkbart 

att domstolen lägger in andra resonemang och grunder i sin bevisvärdering 

och dessa faller i så fall bort från undersökningen. I kapitlet 6.2 diskuteras det 

här mer ingående. 

 

Ett bedömningskriterium kan markeras i domskälen på två olika sätt: An-

tingen kan domstolen använda en term som förknippas med en viss brist. Om 

domstolen till exempel skriver att den sökandes utsaga präglas av motsägelser 

är det ganska tydligt att det kriteriet har legat till grund för beslutet. Alterna-

tivt kan de exemplifiera en brist med någonting som har framkommit i målet. 

Till exempel kan domstolen anmärka på att den sökande påstår sig ha flytt till 

 
37 Se Morgan & Henrion (1992) s. 50. 
38 Se Morgan & Henrion (1992) s. 57. 
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Sverige genom att simma över Atlanten. Även om domstolen då inte har an-

vänt någon specifik term som förknippas med ett bedömningskriterium, har 

de i praktiken invänt mot orimligheten i utsagan. Utgångspunkten för under-

sökningen är att båda dessa brister räknas in i mätningen. 

 

Det är även möjligt att domstolen först använder terminologin för ett bedöm-

ningskriterium för att sedan exemplifiera bristen med omständigheter som i 

själva verket hör till en helt annan brist. I sådana fall har båda kriterierna räk-

nats med. 

 

En annan källa till osäkerhet är språklig vaghet. Ett sätt att lösa problemet är 

att arbeta fram klara och tydliga definitioner så att de uppfyller kraven på 

klarhetstestet.39 Det är även ambitionen med de definitioner och diskussionen 

om eventuella överlappningar som ges i kapitel 7.1.1-7.1.2. Definitionerna 

grundar sig huvudsakligen på sådant som har framkommit av den rättsdog-

matiska undersökningen. Däremot har exempelvis synonyma termer hämtats 

från rättsfallen i undersökningen. Anledningen är att på ett transparent sätt 

som möjligt redogöra för hur förekomsten av bedömningskriterierna har mar-

kerats i den kvantitativa undersökningen. 

 

2.2.5 Statistisk modell (5) 

Beskrivande kvantitativa undersökningar redovisas vanligtvis med en fre-

kvensfördelning.40 I undersökningen används därför tabeller för att redovisa 

resultatet. 

 
39 Se Morgan & Henrion (1992) s. 60-62. 
40 Se Hong Chui (2017) s. 61. 
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3 Teori 

Det teoretiska ramverket för den kvantitativa undersökningen utgörs som sagt 

av slutsatserna i den rättsdogmatiska undersökningen. Förhållandet mellan 

dessa två delar av uppsatsen har redan behandlats i föregående kapitel och 

kommer inte att fördjupas här. Däremot bör någonting sägas om de teoretiska 

utgångspunkterna för den rättsdogmatiska undersökningen. Delvis med en 

definition av vad som konstituerar en rättskälla och delvis med en diskussion 

om förhållandet mellan rättsdogmatiken och principen om fri bevisvärdering. 

 

3.1 Vad är en rättskälla? 

Behovet av en definition för rättskällor ligger i att kunna skilja auktoritativa 

regler från icke-auktoritativa.41 Enligt Christian Dahlman krävs ”en sedvane-

rättslig erkänningsregel i den aktuella rättsordningen” för att någonting ska 

betraktas som en rättskälla.42 För att besvara frågan om något kan betraktas 

som en rättskälla måste det undersökas om den har rättslig auktoritet. Det görs 

genom att betrakta om jurister tillämpar en erkänningsregel som behandlar 

regeln som en rättskälla.43 Rättslig auktoritet innebär i sin tur att reglerna ska 

tillämpas på grund av sitt ursprung, oavsett om de överensstämmer med do-

marens värderingar. Därmed kan en förtydligad definition av begreppet rätts-

källa lyda: ”[E]n källa vars regler utgör handlingsskäl i rättsskipningen till 

följd av sin härkomst i denna källa.”44  

 

Exempel på rättskällor är lagar, förordningar, lagförarbeten, sedvana, rätts-

praxis och EU-rättens rättskällor.45 I vissa fall kan även doktrin räknas som 

rättskälla, men det finns ingen sedvanerättslig erkänningsregel som unisont 

 
41 Se Dahlman (2019) s. 57. 
42 Se Dahlman (2019) s. 63. 
43 Se Dahlman (2019) s. 63. 
44 Se Dahlman (2019) s. 65-66. 
45 Se Dahlman (2019) s. 68-70. 
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hävdar att all doktrin är auktoritativ.46 Inom rättskällorna finns också en inre 

hierarki, som gör vissa mer auktoritativa än andra.47 

 

Användningen av lagtext, praxis, lagförarbeten och EU-rättsliga regler i den 

rättsdogmatiska undersökningen borde därmed vara oproblematisk. Dahlman 

poängterar att det är en missuppfattning att tolka allt som domare hänvisar till 

i domskälen som rättsregler.48 I den rättsdogmatiska undersökningen används 

några källor som inte räknas upp av Dahlman, exempelvis Migrationsverkets 

rättsliga ställningstaganden och UNHCRs riktlinjer. I sådana fall redovisas 

varför de kan anses vara auktoritativa på grund av en erkänningsregel.  

 

Om doktrinen som används är att betrakta som rättskällor är däremot tvek-

samt. Ett undantag kan vara Per Olof Ekelöfs Rättegång, som Dahlman menar 

har erkänts som rättskälla.49 Doktrinen används således inte som en fristående 

rättskälla, utan i egenskap av de resonemang och diskussioner de tillför.  

 

3.2 Fri bevisvärdering 

Den fria bevisvärderingens princip är grundläggande för svensk rätt och kan 

härledas ur 30 kap. 1 § rättegångsbalken. Principen gäller även inom ramen 

för förvaltningsprocessen och kan där utläsas ur 30 § förvaltningsprocessla-

gen (SFS 1971:291).50 Enligt förarbetena innebär principen att bevisvärde-

ringen inte är bunden av legala regler. Inga begränsningar kan uppställas för 

vilka kunskapskällor domaren ska använda sig av i sin bedömning.51 I förar-

betena påpekas även att principen inte innebär att domaren får basera sina 

bedömningar på rent subjektiva uppfattningar om bevisens värde. Domaren 

ska istället grunda sina resonemang på godtagbara och objektiva skäl.52 

 

 
46 Se Dahlman (2019) s. 70-71. 
47 Se Dahlman (2019) s. 66-67. 
48 Se Dahlman (2019) s. 63-64. 
49 Se Dahlman (2019) s. 71. 
50 Se Wennergren (2005) s. 314-315. 
51 Se SOU 1938:44, s. 377. 
52 Se SOU 1938:44, s. 377-378. 
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Enligt Ekelöf är en konsekvens av principen att inte heller prejudikat kan styra 

hur bevisvärderingen ska gå till, då detta är en form av legala regler.53 Lena 

Schelin motsätter sig den uppfattningen och menar istället att den fria bevis-

värderingen inskränks av bevisvärderingsinstruktioner som bör beaktas. 

Dessa hittas både i förarbeten och i praxis från högsta nationella instanser och 

Europadomstolen.54 

 

Schelin menar att följande riktlinjer kan utläsas ur förarbetena: Bedömningen 

får inte baseras på godtycke, intuition eller subjektiva uppfattningar. Den får 

inte heller baseras på ett totalintryck av materialet. Bevisvärderingen ska vara 

objektiv och bygga på allmänna erfarenhetssatser. Sakkunskap bör anlitas om 

det är fråga om erfarenheter som ligger utanför domarens kompetens. Slutli-

gen ska domaren förklara hur bedömningen har gått till.55 

 

Även om det finns generella bevisvärderingsinstruktioner i förarbetena, åter-

står frågan om det är lämpligt att använda en rättsdogmatisk metod för att 

utreda hur bevisvärderingen ska gå till i specifika mål. Att det åtminstone 

finns rättskällor på internationell samt regional nivå som syftar till att ut-

veckla metoder för hur bevisvärderingen ska gå till är ett faktum. I rapporten 

Beyond Proof kommenteras sådana ambitioner på följande sätt: 

 

An approach based on free evaluation of the evidence does not, 

however, exclude a structured approach to the assessment of 

credibility – the absence of which may result in a failure to apply 

the above-mentioned relevant standards appropriately.56 

 

Hur förhåller sig detta uttalande till svensk rätt? Är instruktioner om bevis-

värderingsmetoder verkligen förenliga med den fria bevisvärderingens prin-

cip? Simon Andersson menar att uppfattningen om ett förbud mot någon som 

helst uppställning av regler för bevisvärdering är en upphöjning av principen 

 
53 Se Ekelöf, Edelstam & Heuman (2009) s. 173. 
54 Se Schelin (2007) s. 22-26. 
55 Se Schelin (2007) s. 22-23. 
56 Se UNHCR (2013) s. 51. 
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om fri bevisvärdering som går utöver vad rätten ger stöd för. Han menar att 

det finns gott om bevisvärderingsinstruktioner direkt i lag, förarbeten, praxis 

och Europakonventionen. Dessutom menar han att det är vanligt att söka svar 

på bevisfrågor i praxis och andra rättskällor, med hänvisning till avhandlingar 

av bland andra Diesen och Schelin.57 

 

Ett argument som har lyfts fram mot bevisvärderingsinstruktioner är att det 

skulle försämra värderingens kvalitet när rätten ”bortser från det specifika be-

visvärdet av ett bevis och nöjer sig med att uppskatta det normala bevisvärdet 

av en viss typ av ofta förekommande utredning.”58 Andersson menar hursom-

helst att det bör dras en skiljelinje mellan frågor om beviskrav, bevisbörda 

och bevisvärderingsmetod å ena sidan och värdet av enskilda bevis å andra 

sidan. På så sätt separeras rättsfrågorna från sakfrågorna. Uttalanden om vär-

det av enskilda bevis kan förvisso utgöra förtydliganden av det uppställda 

beviskravet. Anderssons generella slutsats är därför att ju mer ett uttalande 

berör någon av de tre rättsfrågorna desto högre är det auktoritativa värdet av 

bevisinstruktionen.59 Den slutsatsen är också den teoretiska utgångspunkten 

för den här undersökningen. 

 
57 Se Andersson (2014) s. 432-442. 
58 Se Heuman (2005) s. 107-108. 
59 Se Andersson (2014) s. 445 och 450. 
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4 Trovärdighet och 
tillförlitlighet 

Två centrala begrepp i uppsatsen är trovärdighet och tillförlitlighet. Någon 

tydlig och konsekvent distinktion mellan begreppen finns dessvärre varken i 

rättsvetenskapen eller den juridiska praktiken.60 För att undvika begreppsför-

virring finns det därför anledning att definiera hur de kommer att användas i 

uppsatsen redan nu. 

 

My Pettersson har identifierat fyra sätt att definiera trovärdighet respektive 

tillförlitlighet.61 Inom den svenska migrationsrätten kan åtminstone två av 

dessa urskiljas:  

 

Enligt Migrationsverkets rättsliga ställningstagande syftar tillförlitligheten 

till prövningen av de uppgifter som den sökande lämnar. Det innefattar delvis 

själva berättelsen men också bevisningen i övrigt. Trovärdighet syftar till hur 

den sökanden har lämnat sina uppgifter. Det är alltså den sökandes agerande 

under utredningen som prövas. Något förvirrande menar Migrationsverket 

även att trovärdighet enbart inkluderar de aspekter av den sökandes agerande 

som kan bedömas på ett objektivt sätt. 62 Detta torde ses som en bevisvärde-

ringsinstruktion63 snarare än som en distinktion mellan trovärdighet och till-

förlitlighet. Poängen är hursomhelst att trovärdighetsbedömningen är hänför-

lig till den sökandes agerande, vilket är en del av den övergripande pröv-

ningen av tillförlitligheten i uppgifterna.64 Den motsvarande distinktionen en-

ligt Pettersson är den mellan trovärdighet/person och tillförlitlighet/utsaga.65 

 

 
60 Se Pettersson (2017) s. 6. 
61 Se Pettersson (2017) s. 7-13. 
62 Se RCI 09/2013, s. 3. 
63 Jfr. SOU 1938:44, s. 377-378. 
64 Se RCI 09/2013, s. 3. 
65 Se Pettersson (2017) s. 7-10. 
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Migrationsöverdomstolen talar däremot genomgående om trovärdighet.66 För 

att utreda den sökandes allmänna trovärdighet bedömer de enskilda brister i 

den sökandes utsaga.67 Även om domstolen inte använder termen tillförlitlig-

het, innebär metoden en kontextbaserad definition av trovärdighet. Enligt det 

tankesättet blir trovärdigheten en fråga om det allmänna intrycket av den sö-

kande. Tillförlitligheten blir frågan om de specifika bristerna i den framlagda 

bevisningen. Det kan jämföras med Petterssons identifiering av distinktionen 

trovärdighet/allmänt och tillförlitlighet/specifikt.68 

 

Pettersson menar att dessa två distinktioner inte är förenliga med varandra.69 

Det blir också tydligt vid en jämförelse mellan de två olika distinktionerna: 

Migrationsöverdomstolens bedömning av den allmänna trovärdigheten inklu-

derar brister som enligt Migrationsverket är hänförlig till antingen tillförlit-

ligheten i utsagan eller trovärdigheten hos den sökandes agerande. 

 

Hursomhelst finns det en poäng med båda distinktionerna. Begreppen kom-

mer därför användas på följande sätt i den här uppsatsen: ”Tillförlitligheten” 

syftar till uppgifterna och ”trovärdigheten” till den sökandes agerande. Sam-

tidigt kommer ”trovärdighetsbedömningar” användas som ett begrepp för den 

sammantagna bedömningen av de enskilda ”bedömningskriterierna”. 

 

Risken med den här användningen av begreppet ”trovärdighetsbedömning” 

är förstås att den bidrar till ytterligare förvirring eftersom den innehåller en 

bedömning av både trovärdigheten (hos den sökandes agerande) och tillför-

litligheten (i uppgifterna). Anledningen till att jag ändå har valt termen är för 

att den som sagt används av Migrationsöverdomstolen, trots att det alltså vore 

mer korrekt att benämna dem som trovärdighetsbedömningar. Termen ”be-

dömningskriterier” är hämtad från Andersson.70 

 
66 Se Andersson, Diesen, Lagerqvist Veloz Roca, m.fl. (2018) s. 312. 
67 Se MIG 2007:12. 
68 Jfr. Pettersson (2017) s. 10-11. 
69 Se Pettersson (2017) s. 14. 
70 Se Andersson, Diesen, Lagerqvist Veloz Roca, m.fl. (2018) s. 314 ff. 
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5 Rättsläge 

I det här kapitlet redovisas de rättsliga ramverk som ligger till grund för tro-

värdighetsbedömningarna av asylsökandes sexuella läggning. Nationella, 

regionala och internationella regler och grundläggande principer läggs fram. 

Dessutom ges några nedslag i den diskurs som förekommer i doktrinen rö-

rande olika tolkningar av hur dessa regler och principer ska tillämpas. 

5.1 Rättskällor 

Flyktingrätten bygger på två grundläggande principer: Rätten att söka asyl 

enligt FN:s deklaration från 1948 om de mänskliga rättigheterna71 och den 

sedvanerättsliga principen om non-refoulement som innebär att en stat inte 

kan utvisa en person till ett område där hen riskerar att utsättas för tortyr eller 

annan omänsklig behandling.72 De relevanta rättskällorna för bedömning av 

flyktingstatus i Sverige finns på internationellt, regionalt (EU) och nationellt 

plan.73  

 

Den internationella definitionen av flyktingar finns i flyktingkonventionen 

från 1951 samt det efterföljande New York-protokollet från 1967. Flykting-

konventionen har ratificerats i svensk rätt.74 Numera återfinns den svenska 

definitionen i 4 kap. 1 § utlänningslagen (SFS 2005:716). Den skiljer sig från 

definitionen i flyktingkonventionen i sin uppräkning av grupptillhörigheter, 

vilket diskuteras längre ner. En motsvarande definition finns även på EU-nivå 

i skyddsgrundsdirektivet (2011/95/EU) art. 2 d. Den innehåller samma grupp-

tillhörigheter som nämns i flyktingkonventionen. Däremot skiljer den sig ge-

nom att begränsa omfattningen till tredjelandsmedborgare och statslösa.  

 

För tolkning och tillämpning av de folkrättsliga reglerna är UNHCR:s hand-

bok och riktlinjer centrala som vägledande dokument. Även om de inte är 

 
71 Se art. 14.1 i Allmän förklaring om de mänskliga rättigheterna. 
72 Se Thorburn Stern & Wikström (2016) s. 7-8. 
73 Se Thorburn Stern & Wikström (2016) s. 8. 
74 Se Prop. 1954:134. 
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formellt bindande har Migrationsöverdomstolen slagit fast att de får anses 

vara viktiga rättskällor.75 Utöver handboken blir riktlinjerna om könsrelaterad 

förföljelse, medlemskap i viss samhällsgrupp och flyktingstatus på grund av 

sexuell läggning eller könsidentitet aktuella i den här kontexten.76 Vad gäller 

sexuell läggning och könsidentitet som grund för flyktingstatus har UNHCR 

även hänvisat vidare till Yogyakarta-principerna77 som vägledande soft law.78 

 

På EU-nivå finns ett omfattande regelverk gällande asylrätt. För de frågor 

som berörs i den här uppsatsen är det främst skyddsgrundsdirektivet och asyl-

procedursdirektivet (2013/32/EU) som är aktuella. EU-domstolens praxis för 

tolkning av direktiven är även bindande för de svenska domstolarna.79 Rele-

vant soft law utgörs av rapporten Beyond Proof, vars syfte är att harmonisera 

samt kvalitetssäkra medlemsstaternas trovärdighetsbedömningar.80 

 

I Europakonventionen art. 3 stadgas ett tortyrförbud, vilket tolkas som ett ut-

tryck för principen om non-refoulement. Mot bakgrund av det har Europa-

domstolen vid flera tillfällen prövat frågor om skyddsbehov på grund av sex-

uell läggning.81 Både Migrationsöverdomstolen och Migrationsverket har 

hänvisat till Europadomstolens avgöranden.82 

 

De fyra huvudsakliga rättskällorna på nationell nivå är lagstiftning, förarbe-

ten, praxis och doktrin.83 Lagstiftningen utgörs av utlänningslagen. De frågor 

som behandlas i den här uppsatsen har berörts på flera ställen i förarbetena. 

Ett exempel är propositionen för specificeringen av sexuell läggning som 

grupptillhörighet.84 På annat håll har även definitionen av sexuell läggning,85 

 
75 Se MIG 2006:1. 
76 Se UNHCR (2019); UNHCR (2002a); UNHCR (2002b); UNHCR (2012). 
77 Se International Commision of Jurists (2007). 
78 Se UNHCR (2012) punkt 7.  
79 Se Thorburn Stern & Wikström (2016) s. 23. 
80 Se UNHCR (2013); Se Thorburn Stern & Wikström (2016) s. 135. 
81 Se Thorburn Stern & Wikström (2016) s. 119. 
82 Se till exempel: MIG 2013:25; RCI 09/2013, s. 5. 
83 Se Thorburn Stern & Wikström (2016) s. 22. 
84 Se Prop. 2005/06:6. 
85 Se Prop. 2001/02:59. 
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beviskravet86 samt tillämpningen av principen om tvivelsmålets fördel disku-

terats.87  Vad gäller praxis är Migrationsöverdomstolens avgöranden prejudi-

cerande.  

 

Utöver detta har Migrationsverket arbetat fram flera rättsliga ställningstagan-

den med generella rekommendationer som syftar till att uppnå en enhetlig 

rättstillämpning.88 Inom ramen för den här uppsatsen blir två av dessa aktu-

ella: Den ena behandlar metoden för trovärdighetsbedömningar.89 Den andra 

behandlar utredningen och prövningen av den framåtsyftande risken för per-

soner som åberopar skyddsskäl på grund av sexuell läggning.90 Medan de 

rättsliga ställningstagandena inte har någon formell status som rättskällor har 

de trots allt ett starkt genomslag i beslutsfattandet.91 De har även lyfts in som 

rättskällor av Migrationsöverdomstolen.92 

 

Avslutningsvis bör det nämnas att asylrätten även omfattar andra rättskällor, 

inte minst angående subsidiärt skydd. Dessa regler berör asylsökande som 

inte uppfyller flyktingdefinitionen men som ändå anses vara skyddsbehö-

vande.93 Eftersom flyktingdefinitionen omfattar de asylsökande som är för-

följda på grund av sin sexuella läggning, är en genomgång av det rättsliga 

regelverket för subsidiärt skydd överflödigt. 

 

5.2 Flyktingstatus 

För att en asylsökande ska erkännas flyktingstatus enligt folkrätten måste hen 

uppfylla tre rekvisit: För det första ska den sökande befinna sig utanför det 

land där hen är medborgare. För det andra ska den sökande känna en välgrun-

dad fruktan för att bli förföljd på grund av sin ras, religion, nationalitet, poli-

tiska åskådning eller tillhörighet i viss samhällsgrupp. För det tredje kan den 

 
86 Se Prop. 1996/97:25. 
87 Se Prop. 2009/10:31. 
88 Se Thorburn Stern & Wikström (2016) s. 29. 
89 Se RCI 09/2013. 
90 Se SR 38/2015. 
91 Se Thorburn Stern & Wikström (2016) s. 29. 
92 Se till exempel: MIG 2013:25. 
93 Se Thorburn Stern & Wikström (2016) s. 9. 
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sökande inte begagna sig av hemlandets skydd.94 I Genèvekonventionen be-

gränsas definitionen; händelserna som orsakar förföljelsen måste hänföras till 

före den 1:a januari 1951. I och med New York-protokollet har den begräns-

ningen tagits bort.95 

 

Den folkrättsliga uppräkningen av olika grupptillhörigheter är inte uttöm-

mande, utan kompletteras med begreppet viss samhällsgrupp (”particular 

social group”).96 UNHCR definierar begreppet på följande sätt: 

 

[A] particular social group is a group of persons who share a common 

characteristic other than their risk of being persecuted, or who are per-

ceived as a group by society. The characteristic will often be one which 

is innate, unchangeable, or which is otherwise fundamental to identity, 

conscience or the exercise of one’s human rights.97 

 

Definitionen består av två rekvisit: För det första ska samhällsgruppen dela 

vissa medfödda och oföränderliga egenskaper. För det andra ska de uppfattas 

som en specifik samhällsgrupp av omgivningen. Som Thorburn Stern och 

Wikström har påpekat, råder det viss förvirring om dessa rekvisit är kumula-

tiva eller alternativa.98 UNHCRs riktlinjer och skyddsgrundsdirektivet ut-

trycker nämligen motstridiga inställningar i frågan.99 Oavsett vilken tolkning 

av rekvisiten som görs, framhålls sexuell läggning som ett exempel på vad 

som ingår i definitionen för viss samhällsgrupp enligt både riktlinjerna och 

direktivet.100  

 

I svensk lag har sexuell läggning, tillsammans med kön, preciserats som en 

grupptillhörighet sedan 2005. Ändringen motiverades med att den gick i linje 

med den internationella rättsutvecklingen samt en vilja att föregå med gott 

 
94 Se art. 1.A.2 i 1951 års konvention om flyktingars rättsliga ställning, SÖ 1954:55. 
95 Se art. art. 1.2 i 1967 års protokoll angående flyktingars rättsliga ställning, SÖ 1967:45. 
96 Se art. 1.A.2 i 1951 års konvention om flyktingars rättsliga ställning, SÖ 1954:55. 
97 Se UNHCR (2002b) punkt 11. 
98 Se Thorburn Stern & Wikström (2016) s. 116. 
99 Se UNHCR (2002b), punkt 10-13; Art. 10.1.d i skyddsgrundsdirektivet. 
100 Se UNHCR (2002a), punkt 29-30; UNHCR (2012) punkt 6, 40; Art. 10.1.d i skydds-

grundsdirektivet. 
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exempel.101 Rätten till flyktingstatus på grund av sexuell läggning gäller (lik-

som för andra grupptillhörigheter) både om förföljelsen sker på grund av den 

sökandes faktiska eller tillskrivna sexuella läggning.102 Som nämndes i av-

gränsningarna berör den här uppsatsen däremot bara bedömningar av sökan-

des faktiska sexuella läggning. 

 

5.3 Tillräcklighet och tillförlitlighet 

Prövningen av rätt till flyktingstatus kan delas in i två delmoment: Tillräck-

lighet och tillförlitlighet. Migrationsöverdomstolen har beskrivit metoden på 

följande vis: 

 

Migrationsverket/domstolarna har därefter att pröva de åberopade skyddsskä-

len. Detta inbegriper två delmoment, nämligen dels frågan om sökandens be-

rättelse i sig är tillräcklig för att kriterierna för skydd skall vara uppfyllda (första 

ledet), dels frågan om sökanden har gjort sin asylberättelse sannolik antingen 

genom åberopad bevisning eller genom att han eller hon bedöms vara trovärdig 

och därför tillerkänts förmånen av uppkommet tvivelsmål (andra ledet). Det är 

inte givet att prövningen alltid måste ske i denna ordning och i vissa fall kan 

det även räcka med att enbart pröva ett av dessa två led.103 

 

I det första ledet (tillräckligheten) undersöks alltså följande fråga: Förutsatt att 

berättelsen är sann, har den sökande uppfyllt rekvisiten för flyktingstatus? En 

relevant tolkningsfråga som ska besvaras i detta led är vad som konstituerar 

förföljelse. I mål där den sökande åberopar sexuell läggning som skyddsgrund 

aktualiseras exempelvis frågan om den sökande kan förväntas dölja sin lägg-

ning för att undvika förföljelse i hemlandet.104  

 

I det andra ledet (tillförlitligheten) prövas om den sökandes berättelse är till-

förlitlig och kan läggas till grund för beslutet. Hit hör frågan om den sökande 

verkligen tillhör den åberopade samhällsgruppen. Om den sökande inte har 

 
101 Se Prop. 2005/06:6, s. 20. 
102 Se UNHCR (2012) punkt 13, 41; Se art. 10.2 i skyddsgrundsdirektivet.  
103 Se MIG 2007:12. 
104 Se M. E. v. Sweden, no. 71398/12, punkt 86; C‑199/12–C‑201/12 X, Y & Z v. Minister 

voor Immigratie en Asiel, EU:C:2013:720 punkt 70-71; UNHCR (2012) punkt 31. 
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den åberopade sexuella läggning som medför risk för förföljelse, tillhör hen 

inte heller en skyddsvärd grupp. Nämnvärt är även att Migrationsöverdomsto-

len menar att det första rekvisitet för flyktingstatus, om att den sökande befin-

ner sig utanför sitt hemland, bör prövas innan både tillräckligheten och tillför-

litligheten prövas.105 

 

Migrationsverket har förespråkat en liknande uppdelning i sitt rättsliga ställ-

ningstagande, även om de delar in bedömningen i fem steg: Först bedöms om 

den sökande har gjort sin grupptillhörighet sannolik. Sedan ska samhällsgrup-

pens situation i det aktuella landet bedömas. Därefter ska det bedömas om den 

sökande har gjort sannolikt att hen tidigare utsatts för förföljelse. Sedan görs 

en framåtsyftande bedömning av den personliga risken för förföljelse. Till sist 

ska tillgången till myndighetsskydd i hemlandet eller internflyktsalternativ 

prövas.106 Enligt denna modell berör det första steget tillförlitligheten och de 

fyra efterföljande stegen tillräckligheten. 

 

I doktrinen har det argumenterats för att den avgörande frågan i asylmål under 

de senaste åren har förflyttats från tillräckligheten till tillförlitligheten.107 Som 

har nämnts tidigare i avgränsningarna omfattar den här undersökningen enbart 

migrationsdomstolarnas prövning av uppgifternas tillförlitlighet. 

 

5.4 Utredning och bevisning 

Med bevisbörda menas två olika saker: För det första ska ett rättsfaktum, för 

att det ska läggas till grund för domstolens bedömning, styrkas med tillräck-

ligt stark bevisning. För det andra bär någon av parterna risken för att bevis-

ningen når upp till den bestämda nivån, i bemärkelsen att den parten annars 

lider en rättsförlust när det yrkade rättsfaktumet inte beaktas.108 Beviskravet 

är i sin tur ett mått på vilken bevisning som anses tillräcklig för att styrka ett 

 
105 Se MIG 2007:12. 
106 Se SR 38/2015, s. 1-2. 
107 Jfr. Spijkerboer (2013) s. 217-222; Thorburn Stern & Wikström (2016) s. 118. 
108 Se Diesen & Lagerqvist Veloz Roca (2003) s. 62. 
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påstått rättsfaktum.109 Utöver detta finns också en utredningsbörda, som in-

nebär att någon av parterna bär ansvaret för att lägga fram ett tillräckligt ro-

bust underlag för att domstolen ska kunna göra en fullgod bevisvärdering.110  

 

Domstolen kan med andra ord underkänna ett påstått rättsfaktum antingen på 

grund av att bevisningen är för svag för att nå upp till beviskravet eller för att 

bevisunderlaget inte är tillräckligt robust för att en fullgod bedömning ska 

kunna göras. Om det å ena sidan är beviskravet som inte uppfylls blir utfallet 

till nackdel för den part som bär bevisbördan. Om det å andra sidan är kravet 

på robusthet som inte uppfylls blir utfallet till nackdel för den part som bär på 

utredningsbördan. 

 

Sammanfattningsvis uppstår följande frågor: Vilken part ska bevisa att den 

asylsökande har eller inte har en viss sexuell läggning? Hur högt är beviskra-

vet? Vilken part ansvarar för att målet utreds tillräckligt? 

 

5.4.1 Utredningsbörda, utredningskrav och 
utredningsskyldighet 

 

Officialprincipen är en grundläggande utgångspunkt för att besvara de 

ovanstående frågorna. Den innebär att utredaren i förvaltningsärenden har an-

svar för att målet blir tillräckligt utrett.111 Lagstiftaren har generellt sett und-

vikit tydliga formuleringar om vad principen faktiskt innebär och använder 

istället vaga ordalag.112 I 8 § förvaltningsprocesslagen stadgas förvisso att ut-

redaren med frågor och påpekanden ska avhjälpa otydligheter och ofullstän-

digheter i den sökandes framställning. Det är en något mer tydlig instruktion 

om vad som kan krävas av myndighetens så kallade utredningsskyldighet. 

Huvudlinjen inom förvaltningsmål är hursomhelst att rättens utredningsskyl-

dighet ska komplettera parternas (i det här fallet den asylsökandes och den 

 
109 Se Diesen & Lagerqvist Veloz Roca (2003) s. 90. 
110 Se Diesen & Lagerqvist Veloz Roca (2003) s. 80. 
111 Se Andersson, Diesen, Lagerqvist Veloz Roca, m.fl. (2018) s. 219. 
112 Se Edelstam (1995) s. 104. 
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utredande myndighetens) huvudsakliga skyldighet att skaffa fram bevis-

ning.113 

 

Officialprincipen ska alltså inte förstås som att myndigheten ensamt bär på 

utredningsbördan. I asylärenden är den istället fördelad mellan den asylsö-

kande och myndigheten (i första instans) eller domstolen (i andra och tredje 

instans).114  

 

Enligt Diesen går det därför att skilja på utredningsskyldighet och utrednings-

krav. Med utredningsskyldighet menas ett minimikrav för den standard som 

kan krävas av myndighetens eller domstolens utredning. I asylärenden kan 

kravet uppfyllas exempelvis genom inhämtning av relevant landinformation. 

Brister i utredningsskyldigheten ska avhjälpas innan ett beslut fattas, eftersom 

det inte finns tillräckligt underlag för att göra en fullvärdig bedömning. Med 

utredningskrav menas den upplysningsskyldighet som åligger den sökande. 

Det åligger den sökande att lägga fram den eventuellt tillgängliga skriftliga 

bevisningen samt att framställa de omständigheter som är relevant för målet. 

Brister på den här punkten leder till rättsförlust för den sökande.115 

 

I praktiken innebär detta att den asylsökande har utredningsbördan för det 

som ligger inom dennes besittningssfär, vilket innefattar den egna utsagan 

samt de dokument den sökande har med sig till Sverige. Om den asylsökande 

lägger fram denna bevisning och ställer sig till myndighetens förfogande ge-

nom att svara på handläggarens frågor, övergår utredningsbördan på myndig-

heten.116 

 

 
113 Se Diesen & Lagerqvist Veloz Roca (2003) s. 81. 
114 Se Diesen & Lagerqvist Veloz Roca (2003) s. 87. 
115 Se Andersson, Diesen, Lagerqvist Veloz Roca, m.fl. (2018) s. 223-230; Se även: UN-

HCR (2019), punkt 195-196; MIG 2007:12; Art. 4.5 i skyddsgrundsdirektivet. 
116 Se Diesen & Lagerqvist Veloz Roca (2003) s. 87-88. 
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5.4.2 Bevisbörda och beviskrav 

Vilka konsekvenser officialprincipen får för bevisbördans placering i förvalt-

ningsmål är en omdiskuterad fråga.117 Som huvudregel inom förvaltningsrät-

ten gäller dock att bevisbördan i ansökningsmål ligger på den som gör anspråk 

på en rättighet.118 För asylärenden innebär det att bevisbördan ligger på den 

sökande som gör anspråk på sin rätt till flyktingstatus.119 Med andra ord är 

det upp till den sökande att bevisa sin rätt till flyktingstatus, snarare än att 

myndigheten ska bevisa att den sökande saknar denna rätt. 

 

Något enkelt svar på vilket beviskrav som uppställs inom förvaltningsrätten 

finns inte. Anledningen är att beviskravet varierar beroende på måltyp, sakens 

beskaffenhet och vilka intressen som står på spel.120 Domstolarna har också 

använt en rik vokabulär för att beskriva när den framlagda bevisningen är 

tillräckligt stark. I ett försök att rangordna de olika uttrycken hierarkiskt listar 

Diesen hela 23 stycken, från ”uppenbart” till ”kan antas”.121 Den stora vari-

ationen av uttryck ska däremot inte förstås som att det finns en systematisk 

differentiering mellan så många olika beviskrav samt när de ska tillämpas.122 

Istället föreslår Diesen att beviskravet i förvaltningsmål ska förstås som ett 

normalkrav, benämnt som ”sannolikt”, varifrån flera undantag kan göras.123  

 

Enligt förarbetena bör den sökandes berättelse godtas om den framstår som 

”trovärdig och sannolik”.124 Även Migrationsöverdomstolen har vidhållit att 

beviskravet ligger på nivån för ”sannolikt”. 125 Det innebär att beviskravet 

ligger på samma nivå som normalkravet.126 Enligt Diesen är ”sannolikt” ett 

lägre beviskrav än tvistemålens ”styrkt” och motsvarar omkring 75%.127  

 
117 Se exempelvis Edelstam (1995) s. 190 ff. 
118 Se Edelstam (1995) s. 190. 
119 Se Andersson, Diesen, Lagerqvist Veloz Roca, m.fl. (2018) s. 222; Se även: UNHCR 

(2019), punkt 196-198; RCI 09/2013, 1, 5; MIG 2006:1. 
120 Se Andersson, Diesen, Lagerqvist Veloz Roca, m.fl. (2018) s. 244. 
121 Se Diesen & Lagerqvist Veloz Roca (2003) s. 94. 
122 Se Andersson, Diesen, Lagerqvist Veloz Roca, m.fl. (2018) s. 244. 
123 Se Diesen & Lagerqvist Veloz Roca (2003) s. 99-100. 
124 Se Prop. 1996/97:25, s. 98. 
125 Se MIG 2007:12. 
126 Se Diesen & Lagerqvist Veloz Roca (2003) s. 109. 
127 Se Diesen & Lagerqvist Veloz Roca (2003) s. 100-101. 
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5.4.3 Tvivelsmålets fördel 

Ett återkommande resonemang vad gäller beviskravet i asylmål är att det inte 

bör tillämpas alltför strikt med tanke på det svåra bevisläget.128 En framförd 

kritik mot högt ställda beviskrav är också att mänskliga rättigheter i praktiken 

undergrävs.129 Trots detta ligger beviskravet, som beskrivits ovan, på den nor-

mala nivån för förvaltningsmål. Därför tillämpas en bevislättnadsregel som 

enligt UNHCR går ut på att ge den sökande tvivelsmålets fördel.130 Det råder 

hursomhelst delade meningar om hur principen om tvivelsmålets fördel ska 

tillämpas.131  

 

En tolkningsmodell går ut på att bevislättnadsregeln ska tillämpas efter att 

domstolen har prövat tillförlitligheten av en asylberättelse.132 Enligt UNHCR 

är kravet för att principen ska tillämpas att den sökande har gjort ett ärligt 

försök att styrka sin berättelse och att den sökandes allmänna trovärdighet 

inte ifrågasätts.133 Migrationsöverdomstolen har förespråkat samma tillämp-

ning av principen.134 Enligt de svenska förarbetena ger även skyddsgrundsdi-

rektivet stöd för den här tolkningen.135 

 

Diesen menar att bevislättnadsregeln kan förstås som en internationell rätts-

grundsats med innebörden att utfallet ska bli till den sökandes fördel i de fall 

då bevisningen står och väger i närheten av det uppställda beviskravet. Däre-

mot menar han att principen tillämpas på ett annat sätt i praktiken: Om myn-

digheten har uppfyllt sin utredningsbörda finns ett fullgott underlag för att 

 
128 Se Prop. 1996/97:25, s. 98; UNHCR (2019) punkt 196-198. 
129 Se Kagan (2003) s. 371. 
130 Se UNHCR (2019), punkt 196-198. 
131 Se Thorburn Stern & Wikström (2016) s. 175-176. 
132 Se Feijen & Frennmark (2011) s. 188-189. 
133 Se UNHCR (2019), punkt 203-204. 
134 Se MIG 2007:12. 
135 Jfr: Prop. 2009/10:31, s. 130-131; Art. 4.5 i skyddsgrundsdirektivet. 
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bedöma om den sökande har gjort sina skyddsskäl sannolika. Alltså är be-

vislättnadsregeln redan tillämpad i och med myndighetens utredningsbörda 

och behöver inte tillämpas i ett senare led.136  

 

Ytterligare en (internationell) tolkning av principen kommer från Hathaway 

och Foster som menar att bevislättnadsregeln är överflödig eftersom bevis-

kravet är ställt så pass lågt och med tanke på den delade utredningsbördan.137 

I sammanhanget bör dock nämnas att de laborerar med beviskravet ”verklig 

risk” (”real chance”), vilket de menar ofta uppfattas som ett krav på omkring 

50%.138 Det är alltså ett till synes lägre ställt beviskrav än det ”sannolikt” som 

tillämpas i svensk rätt. 

 

5.5 Sexuell läggning 

Som tidigare nämnts ryms sexuell läggning inom begreppet viss samhälls-

grupp i folk- och EU-rätten. Dessutom utgör den en specificerad grupptillhö-

righet enligt svensk rätt. Som konstaterats ovan innebär detta att det finns 

grund för flyktingstatus på grund av förföljelse med anledning av ens sexuella 

läggning. Med tanke på att den asylsökande bär bevisbördan för samtliga rek-

visit uppstår frågan om vad det egentligen är som ska göras sannolikt. Vad 

ingår i begreppet sexuell läggning? 

5.5.1 Vad konstituerar sexuell läggning? 

Sexuell läggning är en vedertagen lagteknisk term som innefattar homo-, bi- 

och heterosexualitet.139 Däremot omfattas inte sexuella ”intressen, variat-

ioner, inriktningar eller beteenden” som förekommer bland människor av 

olika sexuell läggning.140 Någon närmare definition av vad som menas med 

homo-, bi- och heterosexualitet förekommer inte i förarbetena. Lagrådet har 

 
136 Se Diesen & Lagerqvist Veloz Roca (2003) s. 109-110. 
137 Se Hathaway & Foster (2014) s. 120-121. 
138 Se Hathaway & Foster (2014) s. 112-117. 
139 Se Prop. 2005/06:6, s. 22. 
140 Se Prop. 2001/02:59, s. 40. 
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kommenterat att uttrycket sexuell läggning kan uppfattas olika men framhål-

ler samtidigt att begreppen homo-, bi- och heterosexualitet är klara och tyd-

liga.141 

 

UNHCR hänvisar i sina riktlinjer i första hand till Yogyakarta-principerna för 

en definition av sexuell läggning.142 Där definieras begreppet som ”en per-

sons kapacitet till djup känslomässig, kärleksfull och sexuell attraktion till, 

och intima och sexuella relationer med, individer av ett annat, samma eller 

flera kön.”143 I riktlinjerna har den här definitionen beskrivits närmare:  

 

Sexuell läggning existerar längs en skala som inkluderar alla olika kombinat-

ioner av exklusiv och icke-exklusiv attraktion till det samma eller motsatta 

könet. Oberoende av om den sexuella läggningen skapas av exempelvis ge-

netiska, hormonella, sociala eller kulturella grunder upplevs den sällan av in-

dividen som självvald. Även om de flesta människor inser sin sexuella lägg-

ning i en tidig ålder, kan det sexuella uppvaknandet uppstå närsomhelst under 

livets gång. Den sexuella läggningen kan också fortsätta att utvecklas under 

hela livet. Hur någon uttrycker sin sexuella läggning kan också påverkas av 

ålder samt kulturella och sociala faktorer.144 

 

De tre relevanta underkategorierna för sexuell läggning inom ramen för asyl-

mål är homosexuella män, homosexuella kvinnor och bisexuella.145 Upple-

velserna av den egna sexualiteten kan både variera mellan de olika grupperna 

och mellan enskilda individer i en och samma grupp. Beslutsfattaren ombeds 

därför i riktlinjerna vara uppmärksam gentemot utsagor som inte självklart 

överensstämmer med de typiska upplevelserna och etiketterna.146 

 

 
141 Se Prop. 2001/02:59, s. 82. 
142 Se UNHCR (2012) punkt 8. 
143 Se International Commission of Jurists (2007) s. 6. 
144 Se UNHCR (2012) punkt 9. 
145 På engelska delas begreppet homosexuell upp i ”lesbian” och ”gay”. 
146 Se UNHCR (2012) punkt 10.  
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Vidare ges tydligare definitioner av de tre underkategorierna. Gemensamt för 

alla tre är den ”bestående fysiska, romantiska och/eller emotionella attrakt-

ionen” till samma (homosexuella män och kvinnor) eller olika (bisexuella) 

kön.147 En annan gemensam nämnare är att ingen sexuell läggning ska förstås 

utifrån föreställningar grundande på stereotyper.148 

 

Homosexuella män och kvinnor kan ha haft tidigare heterosexuella relationer 

och även egna barn. Det kan exempelvis bero på att de har utsatts för en social 

press.149 I anslutning till detta bör påpekas att det enligt Europadomstolens 

mening däremot talar emot den sökandes trovärdighet om hen ämnar leva 

med sin familj även i framtiden.150 

 

Vidare poängteras att homosexuella män som grupp är mer synliga i sam-

hället än övriga kategorier. Det ska dock inte förstås som att alla inom grup-

pen visar sin läggning offentligt. Alla homosexuella män är inte heller femi-

nina, även om de har sagt upp sina maskulina privilegier och har intagit en 

feminin roll.151  

 

Bisexuella behöver inte vara attraherade av båda könen vid samma tillfälle 

eller i samma utsträckning. Läggningen är en egen kategori snarare än en va-

riation på homosexualitet. Bisexualitet beskrivs ofta som en flytande eller 

flexibel sexuell läggning.152  

 

Avslutningsvis konstateras att inte alla som tillhör en viss underkategori ens 

själva betraktar sig som medlemmar i gruppen, exempelvis på grund av att de 

inte är bekanta med begreppen. Definitionerna bör därför förbli flexibla för 

att inkludera alla möjliga variationer.153 

 

 
147 Se UNHCR (2012) punkt 10. 
148 Se UNHCR (2012) punkt 10. 
149 Se UNHCR (2012) punkt 10. 
150 Se M.K.N. v. Sweden, no. 72413/10, punkt 43. 
151 Se UNHCR (2012) punkt 10. 
152 Se UNHCR (2012) punkt 10. 
153 Se UNHCR (2012) punkt 10. 
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Sammanfattningsvis kan sägas att den avgörande skillnaden mellan homo- 

och bisexualitet enligt riktlinjerna är om individens attraktion till det egna 

könet är exklusiv eller inte. Utöver den sorteringen är definitionen relativt 

vag. Det uttryckliga syftet är att inte exkludera asylsökande på grund av en 

för snäv definition av grupptillhörigheten. 

 

Vad som däremot är anmärkningsvärt är att UNHCR i sin definition inte näm-

ner någonting om sexuella relationer. Fokus ligger helt på olika aspekter av 

den känslomässiga attraktionen. Detta trots att både sexuella relationer och 

känslomässig attraktion som sagt förekommer i Yogyakarta-principernas de-

finition, som riktlinjerna inledningsvis hänvisar till. Ett liknande fokus på 

känslor före handlingar kan även identifieras i andra rättskällor. 

 

EU-domstolen har konstaterat att bevisning i form av videoupptagningar eller 

praktiska test av homosexuella handlingar inkräktar på den mänskliga värdig-

heten, har ett lågt bevisvärde och riskerar att ge upphov till ett krav på den 

typen av bevisning. Även förhör om den sökandes sexuella vanor strider mot 

dennes grundläggande rättigheter enligt stadgan.154 Mot bakgrund av detta 

menar Migrationsverket att bedömningen bör utgå från frågor om exempelvis 

identitet och tankar om framtida relationer snarare än tidigare sexuell aktivi-

tet.155 Migrationsöverdomstolen har också påpekat, med hänvisning till UN-

HCR, att bedömningen huvudsakligen bör fokusera på den sökandes ”person-

liga uppfattning, känslor och upplevelser av olikhet, stigma och skam” sna-

rare än sexuella aktiviteter.156 Med andra ord finns det ett tydligt underlag för 

att definitionen av sexuell läggning utgår ifrån känslor snarare än handlingar. 

5.5.2 Kritiska röster i doktrinen 

Medan UNHCR till synes förespråkar en vid definition av sexuell läggning 

förekommer det i doktrinen en kritik av hur definitionen tillämpas. Exempel-

 
154 Se C-148/13 - C-150/13 A, B & C v. Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, 

EU:C:2014:2406 punkt 64-66. 
155 Se SR 38/2015, s. 5. 
156 Se MIG 2013:25. 
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vis menar Spijkerboer att asylsökande förväntas ha en tydligt definierad sex-

ualitet som spänner genom hela livet och dessutom faller tydligt inom ramen 

för vad som uppfattas som exempelvis homo- eller bisexualitet. Att glida mel-

lan flera sexuella läggningar (eller befinna sig mitt emellan) betraktas ofta 

med misstänksamhet.157 

 

Spijkerboer har även kritiserat hur inhemska domstolar har sett på de sökan-

des sexuella handlingar som ett eventuellt uttryck för den sexuella lägg-

ningen. Han menar att det både finns exempel på när domstolarna har gjort 

bedömningen att sexuella handlingar i sig inte konstituerar sexualitet och när 

domstolarna tvärtom har underkänt trovärdigheten hos en asylsökande på 

grund av en avsaknad av sexuellt kodade handlingar.158 

 

Med en hänvisning till LaViolette påpekar Spijkerboer att det skulle vara för-

delaktigt att lämna uppdelningen mellan känslomässig attraktion och sexuell 

aktivitet.159 LaViolette argumenterar för en tydligare koppling mellan förföl-

jelse på grund av sexuell läggning och kön. Hennes kritik bygger på att det 

nuvarande begreppet sexuell läggning tenderar att förstås utifrån ett manligt 

heterosexuellt ideal och därför fundamentalt missförstår övriga läggningar. 

Hon menar att homo- och bisexuella per definition inte agerar på ett sätt som 

passar in i normen för deras sociala och biologiska kön. Medan hon finner 

visst stöd (eller kanske snarare utrymme) för tolkningen i UNHCRs riktlin-

jer160, konstaterar hon samtidigt att den i nuläget knappast kan anses vara im-

plementerad i praktiken.161 

 
157 Se Spijkerboer (2013) s. 224-225. 
158 Se Spijkerboer (2013) s. 225-226. 
159 Se Spijkerboer (2013), s. 226. 
160 Se exempelvis UNHCR (2002a), punkt 16. 
161 Se LaViolette (2010) s. 180-184. 
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6 Riktlinjer för bevisvärdering 

I det här kapitlet redovisas metoden för bevisvärdering som förekommer i 

rättskällorna. Första delen behandlar strukturen för bevisvärdering. Andra de-

len presenterar en kritik mot svenska myndigheters användning av standardi-

serade fraser. Tredje delen behandlar de kriterier används vid bevisvärde-

ringen. Avstamp tas i svensk praxis, med nedslag i regionala och internation-

ella rättskällor i den mån de har hänvisats till i de svenska rättskällorna.  

6.1 Metoder 

Migrationsöverdomstolen har i sin praxis utarbetat en metod för hur bevis-

värderingen i migrationsmål ska utföras. En grov mall för metoden kan note-

ras redan i MIG 2006:1. Där poängterade domstolen att asylberättelsens bris-

ter i form av motsägelser och osannolika uppgifter får konsekvensen att den 

sökande ”inte redan på grund av berättelsens utformning kan anses ha fördel 

av uppkommet tvivelsmål.”162 Domstolen gav inte någon närmare förklaring 

av hur de nådde fram till den slutsatsen. 

 

I MIG 2007:12 förklarades metoden mer i detalj: Först ska det prövas om den 

sökande har gjort sin berättelse sannolik med hjälp av den framlagda bevis-

ningen. Om hen inte har förmått göra detta ska den sökandes allmänna tro-

värdighet prövas. Är trovärdigheten inte att ifrågasätta och den sökande till 

att börja med har gjort ett ärligt försök att styrka sin berättelse på annat vis, 

ska den sökande ges tvivelsmålets fördel.163  

 

En viktig utgångspunkt för metoden är att den sökandes utsaga inte anses vara 

ett bevismedel. Istället värderas bevisen i ett första led och trovärdigheten av 

den sökande och tillförlitligheten av utsagan i ett andra, utan att resultaten på 

något vis slås samman. Med kravet på att den sökande ska ha gjort ett ärligt 

 
162 Se MIG 2006:1. 
163 Se MIG 2007:12. 
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försök att styrka sin berättelse syftar domstolen till att den sökande uppfyllt 

sin utredningsbörda på det sätt som har beskrivits ovan. 

 

Migrationsverket har motsatt sig Migrationsöverdomstolens metod med hän-

visning till vad som sägs om den sökandes utsaga i skyddsgrundsdirektivet 

och UNHCRs handbok och riktlinjer.164 De drar istället slutsatsen att den sö-

kandes utsaga utgör den huvudsakliga bevisningen. Den övriga bevisningen 

utgör ett komplement som kan styrka tillförlitligheten i den sökandes uppgif-

ter.165 Som ett led i prövningen ska den sökandes trovärdighet bedömas. Be-

dömningen syftar till att se om uppgifterna har lämnats på ett trovärdigt 

sätt.166 Trovärdighetsbedömningen är således ett led i den övergripande pröv-

ningen av de skriftliga bevisens och utsagans tillförlitlighet. 

 

Migrationsverket föreslår vidare en metod i nio steg för hur bevisvärderingen 

bör gå till. Metoden kan sammanfattas på följande sätt: (1) All bevisning (in-

klusive den sökandes utsaga) ska värderas innan den sökandes allmänna tro-

värdighet prövas. Som beskrivits ovan är prövningen ytterst ett komplement 

till bevisvärderingen i stort. (2) Bevisvärderingen får aldrig bygga på subjekt-

ivism, godtycke eller intuition. Metoden ska alltså bygga på en rationell och 

objektiv grund, vilket inkluderar att hänsyn tas till den aktuella landinformat-

ionen samt den sökandes personliga förutsättningar i form av trauman, kön, 

kulturella stigman, psykiska handikapp och ålder. (3) Mot bakgrund av den 

fria bevisvärderingens princip ska all bevisning beaktas även om den har ett 

svagt bevisvärde. Den här tolkningen har även bekräftats av Europadomsto-

lens praxis, som vid flera tillfällen har kritiserat de svenska domstolarnas ten-

dens att helt bortse från svagt bevismaterial i sin bedömning.167  

 

(4) Analysen av bevisningen ska centreras kring ett antal olika kriterier. Dessa 

diskuteras i nästa kapitel. (5) Utifrån kriterierna ska bedömningen fokusera 

 
164 Se RCI 09/2013, s. 6.; Jfr UNHCR (2012) punkt 64. 
165 Se RCI 09/2013, s. 6. 
166 Se RCI 09/2013, s. 3. 
167 Se R.C. v. Sweden, no. 41827/07, punkt 53; F.N. and others v. Sweden, no. 28774/09, 

punkt 71-72. 
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på att lokalisera tillförlitlighetsbrister. Förekomsten av brister behöver däre-

mot inte alltid undergräva asylberättelsen i stort. (6) Den sökandes ska ges 

möjlighet att avhjälpa bristerna vid den muntliga utredningen. Det här är ett 

uttryck för utredningsbördan, som redogjorts för i större detalj ovan. (7) Om 

förklaringarna är rimliga, sannolika och/eller har stöd i befintlig landinform-

ation” ska de beaktas, annars kan bristerna fastställas.168 (8) Slutligen sker en 

sammantagen bedömning utifrån följande frågor: 

 

a) Rör det sig om brister i kärnfrågorna? 

b) Är förklaringarna till bristerna rimliga? 

c) Ger sökandens agerande i asylprocessen allvarliga skäl att ifrågasätta 

grunden för ansökan? 

d) Är sökandes förklaring till sitt agerande rimligt?169 

 

(9) Slutligen konstateras att den sökande har rätt till ett välmotiverat beslut i 

det fall hens uppgifter inte bedöms vara tillförlitliga. Slutsatser som att utsa-

gan är för vag och detaljfattig ska exemplifieras utifrån vad som har förekom-

mit i målet.170  

 

6.2 Standardfraser 

Som framkom av Migrationsverkets ställningstagande ska domstolen redo-

visa skälen för sitt beslut.171 Som Schelin har påpekat finns kravet på att dom-

stolarna ska redogöra för sina överväganden även uppställt i förarbetena.172 

Det här kan ses i ljuset av en kritik som har förts fram i doktrinen om att 

domstolarna generellt har en tendens att beskriva den genomförda bevisvär-

deringen med hjälp av standardiserade fraser vars faktiska innebörd är oklar. 

Bland annat har Peter Westberg poängterat vikten av att klä bevisvärderingen 

i ord som ”förklarar och övertygar.” Han menar vidare att domstolarna har en 

 
168 Se RCI 09/2013, s. 9. 
169 Se RCI 09/2013, s. 10. 
170 Se RCI 09/2013, s. 6-10. 
171 Se RCI 09/2013, s. 10. 
172 Se Schelin (2007) s. 22-23; Se även: SOU 1938:44, s. 377-378. 
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tendens att med de vaga ordalagen dölja de ”utgångspunkter i vetande och 

erfarenhet som har tagits för den genomförda bevisvärderingen.”173 

 

Ekelöf m. fl. bygger vidare på Westbergs resonemang och menar att använd-

ningen av standardfraser för med sig två risker: För det första kan andra om-

ständigheter och resonemang än de som framkommer i domskälen ha legat 

till grund för bedömningen eftersom fraserna inte beskriver hur bevisvärde-

ringen faktiskt har gått till. För det andra kan fraserna vittna om en allmän 

oförmåga att formulera sina överväganden på ett korrekt och övertygande 

sätt, vilket i sig kan tyda på att beslutet har tagits på förhållandevis lösa grun-

der.174 Som exempel hänvisar Ekelöf m. fl. till Hans-Gunnar Axbergers hårda 

kritik mot formuleringen att en utsaga ”bär det självupplevdas prägel.”175 

 

Sammanfattningsvis kan det sägas att risken med standardfraser i bevisvärde-

ringen är att domstolen döljer tveksamma resonemang bakom juridiskt oklan-

derliga formuleringar. Det kan även antas vara den brist som vill undvikas när 

Migrationsverket framhåller att uttryck som ”vag och detaljfattig” ska exemp-

lifieras med sådant som har framkommit i målet. Likaså att bedömningen av 

den sökande som icke trovärdig inte enbart kan baseras på hur uppgifterna 

har lämnats. Någon konkret brist i uppgifternas tillförlitlighet måste kunna 

ges.176 Med andra ord ska beslutsfattaren för det första grunda beslutet på 

konkreta tillförlitlighetsbrister och för det andra noggrant redogöra vad bris-

terna består av. 

 

6.3 Bedömningskriterier 

I det här kapitlet redogörs för de bedömningskriterier som kan identifieras i 

de olika rättskällorna. Först beskrivs utvecklingen i Migrationsöverdomsto-

lens praxis, med nedslag i de rättskällor och resonemang som domstolen har 

 
173 Se Westberg (2007) s. 175. 
174 Se Ekelöf, Edelstam & Heuman (2009) s. 173-174. 
175 Se Axberger (2007) s. 77. 
176 Se RCI 09/2013, s. 10. 
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lyft in. Sedan beskrivs bedömningskriterierna i EU-direktiven specifikt. Där-

efter diskuteras detaljrikedomen och vilka bevis som är förbjudna. 

6.3.1 Vilka kriterier kan identifieras? 

6.3.1.1 Migrationsöverdomstolen m.m. 

I MIG 2006:1 märker domstolen på motsägelser och osannolika uppgifter i 

den sökandes berättelse.177 En mer strukturerad uppräkning av bedömnings-

kriterierna förekommer i MIG 2007:12, där följande kriterier lyfts fram: 

 

1. Är berättelsen sammanhängande? 

2. Präglas berättelsen av motstridiga uppgifter? 

3. Strider uppgifterna mot allmänt kända fakta? 

4. Är berättelsen i huvuddrag oförändrad mellan olika instanser? 

5. Talar den sökande sanning och hjälper utredaren att klarlägga alla re-

levanta fakta i fallet?178 

Kriterierna har även bekräftats av senare praxis.179 Migrationsöverdomstolen 

har hämtat kriterierna från UNHCRs handbok.180 Enligt handboken är grund-

principen att domstolen, trots den sökandes svåra bevissituation, inte behöver 

”acceptera ostyrkta påståenden som sanna om dessa är oförenliga med den 

allmänna redogörelse som den sökande framlagt.”181 Utöver de kriterier som 

tas upp av Migrationsöverdomstolen nämns också att den sökandes uppgifter 

ska vara rimliga.182 

 

MIG 2011:29 rör trovärdigheten av genuiniteten hos en konvertits religiösa 

övertygelse. Principerna som framkommer av fallet gäller dock generellt för 

bevisvärderingen av den sökandes utsaga i asylmål. Här konstateras att nya 

asylskäl som uppkommer sent i processen bör betraktas med uppmärksamhet. 

 
177 Se MIG 2006:1. 
178 Se MIG 2007:12. 
179 Se MIG 2007:33. 
180 Se MIG 2007:12. 
181 Se UNHCR (2019), punkt 197. 
182 Se UNHCR (2019), punkt 204. 
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I fallet hade den sökande först låtit sig döpas och sedan åberopat sin nya re-

ligion som skyddsgrund några dagar efter att Migrationsverket beslutat att en 

ny prövning inte skulle beviljas, vilket sänkte den sökandes allmänna trovär-

dighet.183 Både Europadomstolen och EU-domstolen har också gett uttryck 

för att upptrappning, det vill säga när nya förföljelsegrunder åberopas sent i 

processen, talar mot den sökandes trovärdighet.184 

 

MIG 2013:25 kommenterar framförallt vilka teman som är centrala för dom-

stolens bedömning av tillförlitligheten i sökandens uppgifter. Dessa redogörs 

för i avsnitt 6.3.1.3. Utöver det poängterar domstolen att en sen ansökan talar 

emot den sökandes trovärdighet. Enligt domstolen tyder ett sådant agerande 

på att skyddsskälen inte är verkliga eller genuina.185 Vikten av att ansöka om 

asyl så tidigt som möjligt förekommer även i Migrationsverkets rättsliga ställ-

ningstagande, med samma motivering.186 

 

Avslutningsvis bör det även nämnas att Migrationsöverdomstolen har uttalat 

att tillförlitlighetsbrister enbart bör tillmätas betydelse om de hör till grun-

derna för asylskälen. I fallet ansågs de sökandes beskrivning av en beskjut-

ning, som enligt utsagan skulle ha utförts av pappan och morbrorn, präglas av 

osammanhängande och motstridiga uppgifter. Eftersom bristerna enbart 

kunde hänföras till en enskild del av berättelsen, som dessutom inte var cen-

tral för de åberopade grunderna för rätt till flyktingstatus, valde domstolen att 

bortse från dem. Det konstaterades att de sökande hade lämnat tillförlitliga 

uppgifter i alla väsentliga delar.187 

 

 
183 Se MIG 2011:29, s. 7. 
184 Se M.K.N. v. Sweden, no. 72413/10 punkt 43; C-148/13 - C-150/13 A, B & C v. Staats-

secretaris van Veiligheid en Justitie, EU:C:2014:2406 punkt 67-70. 
185 Se MIG 2013:25. 
186 Se RCI 09/2013, s. 3. 
187 Se MIG 2011:6. 
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6.3.1.2 Skyddsgrundsdirektivet 

Flera av dessa kriterier stadgas även i skyddsgrundsdirektivet, där följande 

läggs fram: Om den sökandes uppgifter inte kan styrkas med skriftlig bevis-

ning, ska dessa ändå ligga till grund för domstolens bedömning om fem rek-

visit är uppfyllda. För det första ska den sökande ha ”gjort en genuin ansträng-

ning för att styrka sin ansökan”. För det andra ska den sökande lägga fram all 

befintlig bevisning och ge tillfredsställande förklaringar till varför eventuella 

uppgifter saknas. För det tredje ska uppgifterna bedömas vara sammanhäng-

ande, rimlig och inte strida mot tillgänglig landinformation. För det fjärde ska 

den sökande ha gjort sin asylansökan tidigt efter ankomsten till annars kunna 

ge en tillfärdsställande förklaring till varför detta inte har skett. För det femte 

ska den sökandes ”allmänna trovärdighet vara fastställd.”188 

 

I asylprocedursdirektivet stadgas att den sökande har skyldighet att ”samar-

beta med de behöriga myndigheterna för att fastställa sin identitet.”189 Skyl-

digheten omfattar även andra förhållanden som avses i art. 4.2 skyddsgrunds-

direktivet. Det innefattar sökandens ålder, bakgrund, identitet, nationalitet, 

relevanta släktingars bakgrund, tidigare bosättningsland och asylprövningar, 

resväg, resehandlingar och grunderna för rätt till internationellt skydd.190 

Konkret innebär detta bland annat en skyldighet att överlämna de handlingar 

som har relevans för målet. Som exempel ges den sökandes pass.191 

 

6.3.1.3 Om teman i berättelsen 

Utöver dessa kriterier menar Andersson att Migrationsöverdomstolen genom-

gående även undersöker utsagans detaljrikedom. Enligt Andersson finns inget 

uttalat stöd för det här bedömningskriteriet i rättskällorna.192 Däremot före-

kommer uttalanden om vilka teman i sökandens berättelse som domstolen bör 

vara särskilt uppmärksamma mot i sin bedömning. 

 

 
188 Se art. 4.5 i skyddsgrundsdirektivet. 
189 Se art. 13.1 i asylprocedursdirektivet. 
190 Se art. 4.2 i skyddsgrundsdirektivet. 
191 Se art. 13.2.b i asylprocedursdirektivet. 
192 Se Andersson, Diesen, Lagerqvist Veloz Roca, m.fl. (2018) s. 330-331. 
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Enligt UNHCRs riktlinjer är sexuell läggning en grundläggande egenskap hos 

alla människor. Sexuell läggning kan delvis identifieras på individens sexu-

ella aktivitet, utseende och klädsel, men också på hur personen rör sig i sam-

hället samt verbalt uttrycker sin sexualitet.193 Därför föreslår UNHCR att tro-

värdighetsbedömningen av den sökande ska göras genom att utforska den sö-

kandes ”uppfattningar, känslor och upplevelser av olikhet, stigma och 

skam.”194  

 

Med hänvisning till detta har Migrationsöverdomstolen dragit två slutsatser: 

För det första är de allra flesta förmögna att redogöra utförligt för sina känslor 

kring, samt uppfattning om, den egna sexuella läggningen. Att uppgifterna i 

detta avseende är vaga anses vara till den sökandes nackdel.195 För det andra 

ska utredningens fokus flyttas från den sökandes eventuella sexuella aktivite-

ter till den sökandes upplevelser av just skam.196 

 

I riktlinjerna lägger UNHCR också fram en lista över olika teman som bör 

beaktas. De som är relevanta för sexuell läggning (snarare än könstillhörighet, 

vilket behandlas parallellt i dokumentet) kan sammanfattas enligt följande: 

 

Hur den sökande själv identifierar sig är relevant men inte avgörande, ef-

tersom de kan uppleva skam eller internaliserad homofobi som får hen att 

förneka den egna läggningen. Många känner sig annorlunda som barn, om 

läggningen utvecklas redan då. Med att komma ut menas att acceptera den 

egna sexuella läggningen. Frågor om den här processen och hur den sökande 

kom till insikt om sin sexuella läggning kan vara effektiva för att få hen att 

prata om sin identitet. Den sökandes upplevelser kan påverka och komplicera 

livet i hemlandet, inte minst i förhållande till familj- och vänskapsrelationer. 

Frågor om den sökandes kunskap om och aktivitet i homo- eller bisexuella 

nätverk både i hem- och mottagningslandet kan också vara användbara, även 

 
193 Se UNHCR (2012) punkt 12. 
194 Se UNHCR (2012) punkt 62. 
195 Se MIG 2013:25. 
196 Se MIG 2013:25. 
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om det poängteras att inte alla kan förväntas vara medvetna om dessa mötes-

platser.197  

 

Det är även relevant att fråga om varför den sökande ingått i tidigare eventu-

ella heterosexuella relationer, vilket kan visa sig genom den sökandes gifter-

mål eller egna barn. Att personen har haft tidigare heterosexuella relationer 

behöver i sig inte vara en brist eftersom relationen kan ha ingåtts på grund av 

exempelvis samhällets eller omgivningens förväntningar.198 Som har nämnts 

tidigare menar Europadomstolen däremot att planer om att fortsätta leva med 

sin familj talar mot den sökandes trovärdighet.199 Frågor om tidigare samkö-

nade relationer är ett känsligt ämne och ska inte fokusera på de sexuella ak-

tiviteterna. Trots det är berättelser om både tidigare relationer och planer om 

framtida relationer centrala för många homo- och bisexuella personers iden-

titet. 200 

 

Slutligen kan det vara användbart att fråga om hur den sökandes sexuella 

läggning hänger ihop med dennes religiösa övertygelser. Religionens påver-

kan på den sökandes syn på den egna sexualiteten kan vara komplex, dyna-

misk och en källa för ambivalens.201 

 

6.3.1.4 Om förbjudna bevis 

I praxis förekommer också förbud mot viss typ av bevisning. Som har nämnts 

tidigare har EU-domstolen förbjudit användningen av videoupptagningar av 

sexuella akter, praktiska test av den sexuella läggningen samt förhör rörande 

den sökandes sexuella vanor med hänvisning till att detta inskränker de 

grundläggande mänskliga rättigheterna.202  

 

 
197 Se UNHCR (2012) punkt 63. 
198 Se UNHCR (2012) punkt 63. 
199 Se M.K.N. v. Sweden, no. 72413/10 43. 
200 Se UNHCR (2012) punkt 63. 
201 Se UNHCR (2012) punkt 63. 
202 Se C-148/13 - C-150/13 A, B & C v. Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, 

EU:C:2014:2406 punkt 64-66. 
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I samma avgörande påpekas risken med att basera förhören på stereotypa fö-

reställningar om (i det här fallet) homosexuellas beteenden. I det aktuella må-

let rörde det frågor om den sökandes kunskap om olika hbtq-organisationer. 

Domstolen menar att det förvisso kan vara användbart att utgå från stereotypa 

föreställningar i utformningen av förhören. Däremot kan inte förhöret uteslu-

tande grundas på sådana föreställningar, eftersom detta skulle förbise den en-

skildes personliga förhållanden. Inte heller ska den sökandes oförmåga att 

svara besvara frågor som grundas på stereotypa föreställningar påverka be-

dömningen i negativ riktning.203  

 

En liknande inställning till användningen av stereotypa föreställningar kom-

mer även till uttryck i UNHCRs riktlinjer. Där påpekas att domstolarna bör 

undvika stereotyper eftersom detta kan vara missledande. Inte alla homo- och 

bisexuella personer ser ut eller agerar i enlighet med stereotyperna. Samtidigt 

kan de sökande i vissa fall ge uttryck för sin läggning på ett sätt som överens-

stämmer med stereotyperna. I så fall kan detta styrka tillförlitligheten, men en 

avsaknad av sådana uttryck ska inte bedömas till sökandes nackdel.204 

 

6.3.2 Kritiska röster i doktrinen 

Kriterierna för domstolarnas trovärdighetsbedömningar har diskuterats flitigt 

i doktrinen. Några nedslag i vad som har kommenterats i anknytning till pröv-

ningar gällande sexuell läggning kommer att göras här nedan. 

 

6.3.2.1 Om kategoriseringen av bedömningskriterier 

I ett försök att kategorisera bedömningskriterierna enligt gällande rätt, har 

Andersson gjort följande uppräkning: 

 

- Om berättelsen är sammanhängande 

- Om berättelsen saknar motsägelser 

 
203 Se C-148/13 - C-150/13 A, B & C v. Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, 

EU:C:2014:2406 punkt 60-63. 
204 Se UNHCR (2012) punkt 49. 



 48 

- Om berättelsen är oförändrad 

- Om berättelsen inte strider mot kända fakta 

- Om berättelsen är rimlig 

- Om sökanden sökt asyl nära inpå flykt 

- Om sökanden talar sanning 

- Om berättelsen är detaljerad205 

I anknytning till kategoriseringen har Andersson även lagt fram en ingående 

kritik mot hur kategorierna ibland har tillämpats av rätten samt vilken inne-

börd som kategorierna bör ha istället. 

 

Motsägelser syftar till sådant som är fundamentalt för berättelsen, inte peri-

fera detaljer. Andersson menar också att motsägelser i en del av berättelsen 

inte bör påverka tillförlitligheten av andra påståenden.206 Som sagts tidigare 

har detta även påpekats av Migrationsöverdomstolen.207 Inom ramen för för-

ändringar diskuterar Andersson enbart sådant som rör skälen för asyl, det vill 

säga upptrappningar. Han argumenterar för att det inte bör betraktas som en 

upptrappning om nya skäl framkommer mellan olika instanser i samma pro-

cess eller om den sökande gör tillägg i förhållande till ombudets inlaga. Han 

gör även en poäng av att upptrappningar inte är prekluderande. De nya skälen 

ska alltid prövas.208 

 

Andersson påpekar att den fakta som åsyftas i bedömningskriteriet inte stri-

der mot kända fakta framförallt är den aktuella landinformationen. 209 Angå-

ende sen ansökan menar han att det finns flera anledningar till att det dröjer 

mellan flykt och asylansökan som inte bör minska trovärdigheten, exempelvis 

okunskap om det svenska systemet eller att den asylsökande först vill hitta ett 

arbete eftersom detta för med sig fördelar i asylprocessen.210  

 

 
205 Se Andersson, Diesen, Lagerqvist Veloz Roca, m.fl. (2018) s. 318-319.  
206 Se Andersson, Diesen, Lagerqvist Veloz Roca, m.fl. (2018) s. 322-323. 
207 Se MIG 2011:6. 
208 Se Andersson, Diesen, Lagerqvist Veloz Roca, m.fl. (2018) s. 324-326. 
209 Se Andersson, Diesen, Lagerqvist Veloz Roca, m.fl. (2018) s. 326-327. 
210 Se Andersson, Diesen, Lagerqvist Veloz Roca, m.fl. (2018) s. 328-329. 
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Att den sökande ljuger om en sak behöver inte betyda att hela utsagan är falsk. 

Andersson gör framförallt två iakttagelser angående detta: För det första me-

nar han att Migrationsöverdomstolen har överdrivit värdet av en lögn i sin 

tillämpning av UNHCRs handbok. Han menar att Migrationsöverdomstolen 

beskriver det som ett krav, medan handboken förespråkar att ”osanna påstå-

enden i sig inte är skäl nog att vägra en person flyktingstatus.”211 För det andra 

argumenterar han för att enbart sådana lögner som är hänförliga till skydds-

skälens centrala teman bör vägas till den sökandes nackdel. Stöd för detta 

hittar han i Migrationsöverdomstolens praxis.212 Som exempel tar han lögner 

om flyktvägen. Enligt liknande logik menar Andersson att även en lögn om 

ett centralt tema, inte bör minska tillförlitligheten i någon annan del av utsa-

gan.213 

 

Andersson menar att berättelser som beskrivs som orimliga eller osannolika 

lider av samma bedömningskriterium. Hit sorterar han också de fall som dom-

stolarna uttrycker att någonting framstår som anmärkningsvärt. Hursomhelst 

argumenterar han för att benämningen av berättelsen som osannolik eller an-

märkningsvärd riskerar att bli missvisande. Han ger två exempel som utgår 

från en fängelseflykt och ett rån, vars resonemang kan sammanfattas så här: 

Sannolikheten att fly från ett fängelse är förmodligen ganska låg. Att lyckas 

med en sådan flykt vore också anmärkningsvärt. Sannolikheten att någon har 

lyckats fly från ett fängelse är däremot avsevärt mycket högre. Att det även 

är dessa personer som hamnar inför en domstol är ganska logiskt. Det vore 

därför märkligt om domstolen ifrågasätter sannolikheten i flykten. Däremot 

kan domstolen undersöka om berättelsen är rimlig, det vill om den överhu-

vudtaget kan ha hänt.214 

 

Gällande osammanhängande berättelser menar Andersson att det inte bör läg-

gas till den sökandes nackdel om det är berättandet i sig som är osamman-

hängande. Vad som är relevant i bedömningen är om händelseförloppet är 

 
211 Se Andersson, Diesen, Lagerqvist Veloz Roca, m.fl. (2018) s. 330. 
212 Se MIG 2011:6. 
213 Se Andersson, Diesen, Lagerqvist Veloz Roca, m.fl. (2018) s. 330. 
214 Se Andersson, Diesen, Lagerqvist Veloz Roca, m.fl. (2018) s. 327-328. 
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logiskt.215 Bristen ligger således ganska nära berättelsens rimlighet. Skillna-

den är att osammanhängande berättelser präglas av logiska luckor mellan hän-

delserna medan orimliga berättelser innehåller enskilda händelser som inte 

kan ha inträffat.216 

 

 

6.3.2.2 Om upplevelser av skam 

Som framgår av rättsutredningen ovan, är den sökandes upplevelser av skam 

och utanförskap ett tema som domstolarna särskilt ska uppmärksamma. I en 

analys av 13 holländska rättsfall menar Middelkoop att den här principen 

också har fått ett starkt genomslag. Han framhåller att frågor om den sökandes 

insikt och sexuella uppvaknande är att föredra framför frågor om dennes sex-

uella aktivitet, särskilt på grund av rätten till personlig integritet. Samtidigt 

menar Middelkoop att domstolarnas föreställningar av hur sökanden ska ha 

reflekterat över den egna sexualiteten är ytterst begränsade.217 

 

Enligt Middelkoop förstår domstolarna sexuell utveckling enligt den modell 

som lanserades av Vivienne Cass i slutet av 70-talet: Förvirring över den egna 

läggningen, jämförelse med andras sexualitet, acceptans av den egna lägg-

ningen och slutligen stolthet och integrering av ens sexuella identitet. Middel-

koop pekar sedan på en kritik av modellen som linjär och kulturellt blind. 

Trots detta menar han att domstolarna visar en tendens att leta efter den här 

utvecklingsprocessen. Om den sökandes berättelse inte stämmer överens med 

modellen hålls det till dennes nackdel.218 Som ytterligare stöd för bristerna 

med detta angreppssätt pekar Middelkoop på antropologiska studier som visar 

att känslor av skam över den egna sexuella läggningen hänger samman med 

en kulturell koppling mellan sexualitet och maskulinitet eller femininitet. I 

 
215 Se Andersson, Diesen, Lagerqvist Veloz Roca, m.fl. (2018) s. 321-322. 
216 Se Andersson, Diesen, Lagerqvist Veloz Roca, m.fl. (2018) s. 322, 327. 
217 Se Middelkoop (2013) s. 158-162. 
218 Se Middelkoop (2013) s. 160-162. 
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kulturer där den kopplingen inte görs, upplevs generellt sett inte heller norm-

avvikande eller ens förbjudna sexuella läggningar som en grund för identi-

tetskris.219 

 
219 Se Middelkoop (2013) s. 155-156. 
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7 Vad kräver 
migrationsdomstolarna för 
att den asylsökande ska 
bedömas ha gjort sin 
sexuella läggning sannolik? 

Avsnittet inleds med resultatet från den rättsdogmatiska undersökningen. Där 

listas de olika bedömningskriterierna som migrationsdomstolarna ska beakta. 

Därefter definieras vad som ingår i varje bedömningskriterium för att uppfylla 

klarhetstestet. Till grund för definitionerna ligger både sådant som har disku-

terats i den rättsdogmatiska undersökningen och iakttagelser från de under-

sökta rättsfallen. Syftet är att bedömningskriteriernas innehåll tydligt definie-

ras och att kriterierna skiljs från varandra. Därefter kommer resultatet av den 

kvantitativa undersökningen redovisas. Avslutningsvis kommer resultatet 

analyseras i syfte att besvara den andra delfrågeställningen. 

 

7.1 Vilka kriterier ska beaktas i 
bedömningen av trovärdigheten och 
tillförlitligheten av den sökandes 
åberopade sexuella läggning? 

Bedömningskriterierna kan fördelas in i två övergripande kategorier. Den 

första kategorin rör utsagans detaljrikedom. Att den här bristen har separerats 

från de övriga i framställningen är av två anledningar. För det första innefattar 

den många olika underkategorier, bestående av olika teman i utsagan som var 

och för sig kan vara detaljerade eller odetaljerade. För det andra skiljer sig 

detaljrikedomen från övriga bedömningskriterier eftersom de kan vara både 

till den sökandes för- och nackdel. Avgörande är alltså inte om den sökande 

överhuvudtaget har berättat om ett visst tema, utan om hen har gjort det på ett 

detaljerat sätt eller inte. Den andra kategorin innefattar övriga bedömnings-

kriterier. Dessa är i form av rena brister och läggs alltid till nackdel för den 
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sökande. Den sökande kan förvisso avhjälpa bristerna på olika sätt, exempel-

vis genom en detaljerad utsaga. 

 

Bedömningskriterierna som har identifierats är därmed följande: 

 

- Detaljrikedom 

- Osammanhängande 

- Motsägelser 

- Förändringar 

- Upptrappning 

- Strider mot fakta 

- Orimlig 

- Sen ansökan 

- Lögn 

Detaljrikedomen kan i sig delas in i följande teman: 

 

- Insikt 

- Tidigare relationer 

- Framtidsplaner 

- Syn på sexualitet 

- Skam 

- Liv i hemland 

- Hetero 

Bedömningskriterierna definieras tydligare nedan. 

 

7.1.1 Detaljrikedom 

Om domstolen har gjort en bedömning av utsagans detaljrikedom överlag 

markeras det under kategorin helhet. För att inte missa förekomsten av sådana 

resonemang markeras även när synonyma termer förekommer. Exempel på 

tänkbara synonymer för att berättelsen är detaljerad är termerna konkret, ny-

anserad och detaljrik. Tänkbara synonymer för en odetaljerad berättelse är 

vag, detaljfattig och kortfattad. 
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Domstolen ska exemplifiera formuleringar som ”vag och detaljfattig” med 

sådant som förekommer i fallet. De här exemplen kan domstolen hämta från 

vad den sökande har sagt inom ramen för olika teman i berättelsen. Reste-

rande kategorier inom ramen för utsagans detaljrikedom rör den sortens te-

man. 

 

Tidigare relationer syftar till tidigare homosexuella relationer. Domstolen tar 

bland annat fasta på om den sökande kan beskriva tidigare partners utseende 

och personlighet samt hur de brukade umgås och vilka känslor de hade för 

varandra. Här finns en skarp skiljelinje mot kategorin hetero, som inkluderar 

sökandens berättelser om tidigare heterosexuella relationer samt eventuella 

egna barn. Det kan argumenteras för att den här kategorin bör flyttas till de 

övriga bristerna, med motiveringen att tidigare heterosexuella relationer läggs 

till den sökandes nackdel tills det att hen avhjälper bristen. En sådan tolkning 

strider dock mot vad som har framkommit av den rättsdogmatiska undersök-

ningen. Tidigare heterosexuella relationer ska inte läggas till den sökandes 

last. Däremot kan den sökandes känslor inför den (tidigare) heterosexuella 

relationen vara avgörande för den sökandes upplevelser av den egna sexuali-

teten. 

 

Liv i hemland syftar till hur den asylsökande gett uttryck för eller dolt sin 

sexuella läggning i hemlandet. Här ingår även berättelser om hur den sökande 

blev ertappad av familj eller vänner. Med framtidsplaner menas hur den asyl-

sökande har berättat om sin syn på framtiden rörande sådant som är centralt 

för målet. Exempel är om den sökande planerar att leva som homo- eller bi-

sexuell i framtiden och i så fall hur den sökande ser på en sådan framtid, an-

tingen i hem- eller mottagningslandet.  

 

Insikt syftar till hur den asylsökande har insett sin sexuella läggning. Det här 

inkluderar exempelvis när i livet den sökande kom till denna insikt samt hur 

själva processen gick till. Syn på sexualitet handlar om den asylsökandes syn 

på sin sexualitet utifrån ett filosofiskt eller religiöst perspektiv. Ett exempel 

är hur den sökande berättar om samspelet mellan sin religiösa övertygelse och 
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den egna sexuella läggningen. Skam syftar till hur den asylsökande har upp-

levt känslor av olikhet, stigma och skam. 

 

Även om de tre teman insikt, syn på sexualitet och skam kan ses som separata 

utifrån UNHCRs riktlinjer, finns det också en överlappning sinsemellan. Oav-

sett om domstolen förstår hur den sökande kommer till insikt om sin sexuella 

läggning enligt Cass utvecklingsprocess eller inte, finns det en förväntan av 

skam i den lexikala betydelsen av att ”komma till insikt”. En person som alltid 

har känt till sin sexualitet och varit tillfreds med den kommer knappast kunna 

redogöra för hur hen kom till insikt om den. Frågor om insikt insinuerar såle-

des, i enlighet med vad Middelkoop diskuterar, att den sökande har upplevt 

utanförskap eller olikhet gentemot den heterosexuella normen. 

 

Frågor om den sökandes syn på den egna sexuella läggningen utifrån religiösa 

och filosofiska övertygelser implicerar också en förväntan om en inre kon-

flikt. UNHCR menar som sagt att sådana reflektioner kan ge upphov till en 

känslomässig ambivalens. Samtidigt är det förstås tänkbart att den sökandes 

reflektioner även skulle landa i slutsatsen att den egna läggningen inte är 

skamlig. Återigen framstår det däremot som svårare att berätta om temat på 

ett detaljerat sätt om känslorna inte präglas av skam, på grund av hur temat är 

formulerat. Om den sökande inte känner någon slags skam kopplad till den 

egna sexuella läggningen, är det också tveksamt om läggningen är grund till 

några religiösa eller filosofiska grubblerier. 

 

7.1.2 Övriga bedömningskriterier 

Resterande bedömningskriterier kan delas in efter tillförlitlighet och trovär-

dighet. Tillförlitlighetsbrister rör själva utsagan. Det innefattar både dess inre 

logik och hur den förhåller sig till övriga uppgifter i fallet, inte minst den 

tillgängliga landinformationen. Trovärdighetsbristerna rör den sökandes age-

rande i asylprocessen. Tanken är att vissa beteenden tyder på att den sökandes 

skyddsbehov inte är så trängande som hen försöker göra gällande. 
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7.1.2.1 Tillförlitlighetsbrister 

Motsägelser syftar till att utsagan säger emot sig själv. Domstolen använder 

ofta termen motstridiga uppgifter som en synonym till motsägelser. Ibland 

förekommer det att domstolen använder begreppet när motsägelserna upp-

täcks genom en jämförelse av vad den sökande har angett under olika delar 

av handläggningen. Därför är gränsdragningen mot förändringar inte själv-

klar. Det begreppet ska dock förstås som när den sökande medvetet reviderar 

sin utsaga, snarare än tillägger någonting som omedvetet visar sig strida mot 

någon tidigare uppgift. Med vilken precision migrationsdomstolarna upprätt-

håller den relativt diffusa gränsdragningen mellan de båda kriterierna när de 

använder begreppen är förstås oklart. Av Migrationsöverdomstolens praxis 

framstår det däremot som om det förekommer en medveten distinktion mellan 

kriterierna.  

 

Med osammanhängande menas att berättelsen präglas av olika logiska glapp. 

Kriteriet tar med andra ord fasta på hela berättelsen och hur olika händelser 

hänger samman. Som Andersson har poängterat är det inte sökandes berättar-

teknik som bör bedömas, utan enbart innehållet i berättelsen. 

 

Orimlig, osannolik och anmärkningsvärd är olika termer för samma tillförlit-

lighetsbrist, nämligen att en del av utsagan inte rimligen kan ha hänt. Distinkt-

ionen är relevant eftersom termerna inte är synonyma vad gäller dess impli-

kationer för sannolikhet, vilket framkom av rättsutredningen ovan. Eftersom 

termerna används frikostigt av domstolen har enbart de fall som hänför sig 

till bevisvärderingens kärna markerats i undersökningen. Konsekvensen av 

det här har redan diskuterats i metodavsnittet.  

 

Om utsagan strider mot fakta innebär det att den inte överensstämmer med 

den tillgängliga landinformationen. 
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7.1.2.2 Trovärdighetsbrister 

Upptrappning är en slags variation på förändringar och innefattar att den sö-

kande ändrar sin utsaga i förhållande till vilka skyddsgrunder som har åbero-

pats. I de här fallen är det fråga om åberopandet av den sexuella läggningen. 

För att det ska räknas som en upptrappning sker ofta åberopandet av den nya 

skyddsgrunden först efter att den sökande har fått ett avslag. Det är däremot 

inget krav, utan åberopandet kan även ske innan ett första avslag och ändå 

anses vara så sent i processen att det räknas som en upptrappning. Att det är 

fråga om en trovärdighetsbrist beror på att ett sådant agerande ska tyda på att 

den sökande fingerar ett nytt skyddsskäl när hen upptäcker att de tidigare an-

givna skälen inte kommer räcka till ett uppehållstillstånd. Tillförlitligheten av 

uppgiften sänks på grund av att den sökande inte har handlat på ett trovärdigt 

sätt.  

 

Sen ansökan syftar till när den sökande har väntat en längre tid med att söka 

asyl efter ankomsten till Sverige. Lögn innebär kort och gott att den sökande 

har ljugit om någonting som har relevans för asylprocessen. Det kan vara 

lögner om flyktvägen eller om den egna identiteten. 

7.2 Resultat 

I det här avsnittet presenteras resultatet från den kvantitativa undersökningen 

med hjälp av tabeller. Jag kommer först förklara tabellernas innehåll, innan 

resultatet analyseras i nästa avsnitt. 
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7.2.1 Detaljrikedom 

 

Detaljerade 

utsagor 

Helhet Insikt Tidigare  
relationer 

Framtids-
planer 

Syn på  
Sexualitet 

Skam Liv i  
hemland 

Hetero 

Sannolika 27 
(93%) 

16 
(56%) 

14 
(48%) 

4 
(14%) 

12 
(41%) 

15 
(52%) 

13 
(45%) 

0 
(0%) 

Osannolika 0 
(0%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

Summa 27 
(47%) 

16 
(28%) 

14 
(24%) 

4 
(7%) 

12 
(21%) 

15 
(26%) 

13 
(22%) 

0 
(0%) 

 

Odetaljrade  

utsagor 

Helhet Insikt Tidigare  
relationer 

Framtids- 
planer 

Syn på  
sexualitet 

Skam Liv i  
hemland 

Hetero 

Sannolika 2 
(7%) 

2 
(7%) 

1 
(3%) 

1 
(3%) 

2 
(7%) 

1 
(3%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

Osannolika 29 
(100%) 

15 
(52%) 

12 
(41%) 

2 
(7%) 

15 
(52%) 

7 
(24%) 

15 
(52%) 

3 
(10%) 

Summa 31 
(53%) 

17 
(29%) 

13 
(22%) 

3 
(5%) 

17 
(29%) 

8 
(14%) 

15 
(26%) 

3 
(5%) 

 

I de två ovanstående tabellerna syns migrationsdomstolarnas bedömning av 

utsagornas detaljrikedom. Innehållet i varje kolumn motsvarar de teman som 

diskuterades ovan i kapitel 7.1.1. Kolumnen för helhet visar domstolarnas 

sammanslagna bedömning av utsagans detaljrikedom, mot bakgrund av de 

specifika teman som har förekommit i berättelsen.  

 

Raden för sannolika visar frekvensen av detaljerade respektive odetaljerade 

teman i de 29 mål där den sökande har gjort sin sexuella läggning sannolik. 

Raden för osannolika visar den motsvarande frekvensen i de 29 mål där den 

sökande inte har förmått göra sin sexuella läggning sannolik. Summan är fre-

kvensen av de olika teman i samtliga 58 mål. Procentsatserna visar andelen 

detaljerade respektive odetaljerade teman i de mål som inkluderas i den aktu-

ella raden. I raderna för sannolika och osannolika är det alltså 29 mål som 

inkluderas, medan det i raden för summan är 58 mål. 

 

Det är mycket viktigt att notera att tabellerna inte utgör varandras spegelbil-

der. Anledningen är att samtliga teman inte förekommer i alla avgöranden. 

För att illustrera detta kan vi exempelvis titta närmare på kolumnerna för in-

sikt. 
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Insikt Detaljerade Odetalje-
rade 

Bedöms ej 

Sannolika 16 
(55%) 

  2 
(7%) 

11 
(38%) 

Osannolika 0 
(0%) 

15 
(52%) 

14 
(48%) 

Summa 16 
(28%) 

17 
(29%) 

25 
(43%) 

 

I 25 av 58 avgöranden har domstolen alltså inte gjort en bedömning av hur 

den sökande har berättat om hur hen kom till insikt om sin sexuella läggning. 

Om det beror på att de sökande inte har lyft in temat i sina berättelser eller att 

domstolen har valt att bortse från den delen av utsagorna är omöjligt att utläsa 

från både tabellerna och rättsfallen. Poängen är att det finns en skillnad mellan 

bedömningen att den sökande har berättat om ett tema på ett odetaljerat sätt 

och att domstolen inte har gjort en bedömning av temat överhuvudtaget. 

 

7.2.2 Övriga bedömningskriterier 

 

I den ovanstående tabellen syns frekvensen av de brister som framkommit i 

de sökandes utsagor utifrån de övriga bedömningskriterierna. Tabellen är 

uppbyggd på samma sätt som de två tabellerna om detaljrikedomen: Varje 

kolumn motsvarar ett bedömningskriterium, vilka redan har definierats i ka-

pitel 7.1.2. Raderna för sannolika och osannolika visar frekvensen av bris-

terna i de fall den sökande har lyckats respektive misslyckats med att göra sin 

sexuella läggning sannolik. Summan visar den sammanlagda frekvensen av 

bristerna. Procentsatserna visar andelen fall, av de som inkluderas på den ak-

tuella raden, som innehåller en viss brist. 

 

Övriga  
bedömnings- 

kriterier 

Osammanhängande Motsägelser Föränd- 
ringar 

Upptrappning Strider  
mot  
fakta 

Sen  
ansökan 

Lögn 

Sannolika 0 
(0%) 

4 
(14%) 

3 
(10%) 

10 
(34%)  

0 
(0%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

Osannolika 3 
(10%) 

14 
(48%) 

4 
(14%) 

12 
(41%) 

1 
(3%) 

3 
(10%) 

5 
(17%)  

Summa 3 
(5%) 

18 
(31%) 

7 
(12%) 

22 
(38%) 

1 
(2%) 

3 
(5%) 

5 
(9%) 
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Tabellen saknar däremot tre av de övriga bedömningskriterierna som disku-

terades i kapitel 7.1.2. Dessa kriterier är följande: 

 

 

 

 

 

 

Anledningen till att jag har valt att plocka bort dessa brister ur tabellen om 

övriga bedömningskriterier är att resultatet i denna del inte uppnår det klar-

hetstest som diskuterades i kapitel 2.2.4. Vid genomgången av rättsfallen vi-

sade det sig att domstolarna använder sig av de här tre termerna på ett frikos-

tigt sätt. Därför gick det inte att inkludera alla rättsfall där domstolen överhu-

vudtaget använde sig av termerna. Istället inkluderades enbart de fall där 

domstolen använde termerna i förhållande till sådant som var centralt för må-

let. Eftersom jag inte har gjort någon närmare definition av vad det skulle 

innebära, är det högst osäkert om resultatet i denna del motsvarar den verkliga 

frekvensen. På grund av detta bortser jag också från dessa tre bedömningskri-

terier i analysen.  

 

7.3 Vilket utslag får 
bedömningskriterierna i 
migrationsdomstolarnas avgöranden? 

7.3.1 Detaljrikedomen är utslagsgivande 

Som konstaterades ovan är tabellerna för detaljerade respektive odetaljerade 

utsagor inte varandras spegelbilder, eftersom domstolen inte diskuterar alla 

teman i samtliga avgöranden. Vid en jämförelse mellan tabellerna går det där-

emot att utläsa hur ofta olika teman förekommer, oavsett hur domstolen har 

bedömt dess detaljrikedom. Vad vi kan se är att inget enskilt tema förekom-

mer i samtliga fall. Insikt är det vanligaste temat och bedöms i sammanlagt 

Orimlighet Orimlig Osannolik Anmärkningsvärd 

Sannolika 1 
(3%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

Osannolika 2 
(7%) 

3 
(10%) 

4 
(14%) 

Summa 3 
(5%) 

3 
(5%) 

4 
(7%) 
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33 av 58 fall. Tidigare relationer, syn på sexualitet och liv i hemland före-

kommer också nästan lika frekvent. Däremot gör domstolen alltid en bedöm-

ning av helhetsintrycket av utsagan. Det kan illustreras med följande tabell: 

 

Helhet Detaljerade Odetaljerade Bedöms ej 

Sannolika 27 
(93%) 

2 
(7%) 

0 
(0%) 

Osannolika 0 
(0%) 

29 
(100%) 

0 
(0%) 

Summa 27 
(47%) 

31 
(53%) 

0 
(0%) 

 

Utifrån ovanstående tabell kan ett mycket starkt samband identifieras mellan 

domstolens helhetsbedömning av detaljrikedomen och utslaget i målet. Av de 

sökande som lyckades göra sin sexuella läggning sannolik bedöms endast två 

ha berättat på ett odetaljerat sätt. Ingen av de sökande som har misslyckats 

med att göra sin läggning sannolik har producerat en överlag detaljrik utsaga. 

Sambandet mellan detaljrikedomen och utslaget märks även vid en betrak-

telse av enskilda teman. I nedanstående tabell visas frekvensen av detaljerade 

respektive odetaljerade teman. Helhetsintrycket av berättelsen har inte räk-

nats med. 

 

Enskilda  
Teman 

Detaljerade 
teman 

Odetaljerade 
teman 

Sannolika 74 7 

Osannolika 0 69 

 

Att döma från domstolarnas bevisvärdering har alltså ingen sökande vars åbe-

ropanden inte har bedömts vara sannolika kunnat berätta om någonting över-

huvudtaget på ett detaljerat sätt. Om det innebär att det enda som egentligen 

krävs av en asylsökande är en detaljrik redogörelse för sina upplevelser i di-

rekt koppling till något av de aktuella teman går inte att besvara. Inget fall har 

dock iakttagits där en utsaga som anses detaljerade i någon del, trumfas av 

några övriga brister. 
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Även om det är ovanligt, förekommer däremot några odetaljerade teman 

bland de sannolika fallen. Vid en närmare inspektion av detaljrikedomen i 

dessa rättsfall visar sig följande: 

 

Bedömning 
av  
odetaljerat i  
sannolika 
fall 

UM 
1437
8-17 

UM 
3335
-18 

UM 
200-
19 

UM 
6154
-18 

UM 
8600
-18 

UM 
1124
6-18 

UM 
4100
-19 

UM 
1049
7-18 

1. Insikt 0 0 0 0 0 0 1 1 

2. Tidigare  
relationer 

0 0 0 1 0 0 0 0 

3. Framtid-
splaner 

0 0 0 0 0 1 0 0 

4. Syn på  
sexualitet 

0 1 0 0 1 0 0 0 

5. Skam 1 0 0 0 0 0 0 0 

Summa 1 1 0 1 1 1 1 1 

         

Odetaljerad 
helhet 

0 0 1 0 1 0 0 0 

         

Detaljerade  
teman 

3 2 0 3 1 3 2 3 

 

I tabellen motsvarar varje kolumn ett rättsfall i undersökningen. Raderna ett 

till fem visar vilka fall som innehåller odetaljerade teman. Cellerna är binära, 

så att en etta innebär att temat var odetaljerat medan en nolla innebär att temat 

ansågs vara detaljerat eller alternativt inte bedömdes alls. Raden för summa 

visar det sammanlagda antalet odetaljerade teman i varje enskilt fall. Odetal-

jerad helhet visar om domstolen ansåg att helhetsintrycket var odetaljerat. 

Eftersom domstolen har kommenterat helhetsintrycket i samtliga fall, går det 

även motsatsvis att utläsa vilka fall som gav ett detaljerat helhetsintryck. De-

taljerade teman visar hur många teman som ansågs vara detaljerade i speci-

fika rättsfallet. Tabellen inkluderar även ett rättsfall som saknar några odetal-

jerade teman, eftersom detta ändå gav ett odetaljerat helhetsintryck. 
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Förutom att det förekommer relativt få odetaljerade teman (i förhållande till 

antalet detaljerade teman) i de sannolika fallen, är det anmärkningsvärt att 

ingen av dessa sökande berättade om mer än ett tema på ett odetaljerat sätt. 

Det gäller oavsett hur domstolen bedömde helhetsintrycket. 

 

Vad som även kan noteras utifrån ovanstående är att de enskilda rättsfallen 

inte innehåller någon större blandning av detaljerade och odetaljerade teman. 

Med undantag för sju av de fall som demonstrerades i den senaste tabellen, 

innehåller övriga 51 rättsfall enbart en typ av teman: Alla bedöms antingen 

som detaljerade eller som odetaljerade. Även i de sju fall som innehåller nå-

gon slags blandning av teman, förekommer maximalt ett odetaljerat tema och 

(med ett undantag) nästan alltid i kombination med flera detaljerade teman. 

 

Sammanfattningsvis finns det alltså ett mycket starkt samband mellan detalj-

rikedomen och utslaget i målen. 

 

7.3.2 Upplevelser av skam är ett centralt tema 

Om detaljrikedomen är ett utslagsgivande bedömningskriterium, blir nästa 

fråga vilka teman i berättelserna som domstolen uppehåller sig vid. Av 

ovanstående tabeller framstår det som om spridningen är relativt jämnt förde-

lad. Följande tabell förtydligar spridningen ytterligare: 

 
 

Insikt Tidigare  
relationer 

Framtids-
planer 

Syn på  
sexualitet 

Skam Liv i  
hemland 

Hetero 

Detaljerade  
teman 

16 
(28%) 

14 
(24%) 

4 
(7%) 

12 
(21%) 

15 
(26%) 

13 
(22%) 

0 
(0%) 

Odetaljerade  
teman 

17 
(29%) 

12 
(21%) 

3 
(5%) 

16 
(28%) 

8 
(14%) 

14 
(24%) 

3 
(5%) 

Summa 33 
(57%) 

26 
(45%) 

7 
(12%) 

28 
(48%) 

23 
(40%) 

27 
(47%) 

3 
(5%) 

 

Samtliga celler i tabellen visar antalet bedömningar av de olika teman i för-

hållande till samtliga 58 rättsfall i undersökningen, oberoende av utslaget. 

Med undantag för teman framtidsplaner och hetero, förekommer bedöm-

ningar av de olika teman i ungefär samma utsträckning. 
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I definieringen av de olika teman framhölls däremot att den sökandes upple-

velser av skam inte enbart berörs av temat med samma namn, utan även in-

begrips i de båda teman insikt och syn på sexualitet. För att den sökande ska 

kunna producera en detaljerad utsaga om något av dessa teman är det en för-

utsättning att hen har upplevt skamkänslor. Om man accepterar att dessa tre 

teman egentligen handlar om olika aspekter av samma sak blir resultatet helt 

annorlunda. Frekvensen av att domstolen har gjort en bedömning av detaljri-

kedomen i sökandes berättelse om skam, insikt och/eller syn på sexualitet är 

följande: 

 
 

Sannolika Osannolika Summa 

Skam 
Insikt 
Syn på sexualitet 

25 
(86%) 

23 
(79%) 

48 
(83%) 

 

Tabellen visar alltså förekomsten av teman i de sannolika respektive osanno-

lika fallen oavsett om de har bedömts vara detaljerade eller inte. De 23 fallen 

i cellen för osannolika innehåller enbart bedömningen att den sökande har 

berättat om något eller några av teman på ett odetaljerat sätt. De 25 fallen i 

cellen för sannolika innehåller en blandning av detaljerade och odetaljerade 

teman. Fördelningen kan illustreras så här: 

 
 

Detaljerat Blandat Odetaljerat Bedöms ej 

Sannolika 20 
(69%) 

4 
(14%) 

1 
(3%) 

4 
(14%) 

 

Den höga frekvensen av teman kopplade till skamkänslor kan ha flera olika 

förklaringar: De sökande kan generellt vara mer benägna att berätta om sina 

skamkänslor kopplade till den sexuella läggningen än om något annat tema. 

Utredningarna kan präglas av frågor som leder in intervjuerna med den sö-

kande på temat. Migrationsdomstolarna kan välja att ta fasta på delar av utsa-

gan som berör skamkänslor. Oavsett vad frekvensen beror på, kan det mot 

bakgrund av detaljrikedomens utslagskraft, konstateras att teman kopplade 
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till skam är centrala för domstolens bevisvärdering. I mer än 80% av de un-

dersökta fallen är den sökandes beskrivningar av de egna skamkänslorna di-

rekt avgörande för om domstolen bedömer att den sexuella läggningen har 

gjorts sannolik. 

 

7.3.3 Har trovärdighetsbristerna ett specificerat 
bevisvärde? 

 

Av tabellen Övriga bedömningskriterier framgår att både osammanhängande 

och motsägelser har ett relativt starkt negativt utslag för tillförlitligheten i den 

sökandes uppgifter. Förändringar och upptrappning verkar däremot ofta 

kunna avhjälpas. Att berättelserna sällan strider mot fakta är inte särskilt för-

vånande, med tanke på att det kriteriet torde vara mer aktuellt i trovärdighets-

bedömningar rörande frågor om exempelvis förföljelse snarare än tillhörighet 

i viss samhällsgrupp. 

 

Sen ansökan och lögn leder däremot alltid till ett negativt utslag för den sö-

kande. En förklaring till varför de trovärdighetsbristerna får ett så starkt utslag 

är att de stadgas som krav på den sökande i skyddsgrunds- och asylprocedurs-

direktiven. Den sökande ska samarbeta med myndigheterna och lämna in all 

relevant information.  

 

Av direktiven framgår förvisso även att uppgifterna ska lämnas på ett tillför-

litligt sätt och att det inte ska finnas anledning att ifrågasätta den sökandes 

allmänna trovärdighet. Skillnaden är att brister i rekvisiten om tillförlitlig-

heten och trovärdigheten kan avhjälpas: Om en motsägelse avhjälps med ett 

förtydligande är det inte längre fråga om en brist. Om den sökande har varit 

Övriga  

bedömnings- 

kriterier 

Osammanhängande Motsägelser Föränd- 
ringar 

Upptrappning Strider  
mot  
fakta 

Sen  
ansökan 

Lögn 

Sannolika 0 
(0%) 

4 
(14%) 

3 
(10%) 

10 
(34%)  

0 
(0%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

Osannolika 3 
(10%) 

14 
(48%) 

4 
(14%) 

12 
(41%) 

1 
(3%) 

3 
(10%) 

5 
(17%)  

Summa 3 
(5%) 

18 
(31%) 

7 
(12%) 

22 
(38%) 

1 
(2%) 

3 
(5%) 

5 
(9%) 
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ovillig att samarbeta med myndigheten, kan det knappast avhjälpas på samma 

sätt. Även om den sökande producerar en rimlig förklaring till varför hen ljög 

om sin identitet, innebär det fortfarande att sökande inte ingav den informat-

ion som hen är skyldig till. Med andra ord kan kravet på samarbetsvilja ses 

som en bevisvärderingsinstruktion som specificerar värdet av ett visst bevis: 

Om den sökande inte samarbetar med myndigheterna, kan hen inte heller an-

ses vara trovärdig. 

 

Slutsatsen har hursomhelst ett uppenbart problem. Det finns nämligen gott 

om exempel på när trovärdighetsbristen upptrappning har avhjälpts. Att den 

sökande inte uppger sina fullständiga skyddsskäl från början strider också mot 

kravet på samarbete. En förklaring till varför det finns en förståelse för den 

här bristen kan vara dess direkta samband med känslor av skam. Att sökande 

inte uppger sin sexuella läggning tidigt i processen kan till exempel bero på 

att hen drar sig för att ”komma ut” eller fortfarande undertrycker sina känslor. 

Som konstaterats tidigare är det en aspekt som migrationsdomstolarna fäster 

stor vikt vid. 

 

Oavsett har både lögn och sen ansökan ett tydligt utslag i avgörandena. Om 

det kan betraktas som att de har ett specificerat bevisvärde är däremot oklart, 

men resultaten i den här undersökningen ger åtminstone visst underlag för att 

det skulle förhålla sig så. 

 

7.3.4 Risk för standardiserade domskäl? 

Som tidigare redogjorts har det förekommit en kritik mot att svenska domsto-

lar och myndigheter använder sig av standardiserade fraser vid avgöranden 

och beslut. Som framhölls av bland annat Ekelöf finns det en risk att tvek-

samma överväganden göms bakom juridiskt oklanderliga formuleringar. En 

fras som särskilt har kritiserats är att någonting bär på det självupplevdas prä-

gel, vilket ligger nära bedömningen om att en utsaga är odetaljerad. Även 

Migrationsverket har som sagt uppmärksammat risken för detta och påpekat 

att bristerna ska exemplifieras med sådant som har förekommit i målet. 
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Medan den beskrivna metoden för bevisvärdering delvis är utformad för att 

ersätta vaga standardiserade formuleringar med konkreta bedömningskrite-

rier, finns det en inneboende paradox i tillvägagångssättet. Risken är nämli-

gen att metoden appliceras som ett färdigt paket med standardfraser att klä en 

i själva verket fördunklad bevisvärdering. Med tanke på hur pass utslagsgi-

vande detaljrikedomen är, väcks frågan om det egentligen är någonting dom-

stolen använder synonymt med att den sökande har nått upp till beviskravet. 

När domstolen kommenterar helhetsintrycket av detaljrikedomen finns också 

en risk att de väger in andra omständigheter än vad som har beskrivs i doms-

kälen.  

 

Att domstolen använder detaljrikedomen på det här sättet går inte med säker-

het att utläsa av den kvantitativa undersökningen. Däremot finns det starka 

indikationer på sådana tendenser. 

 

För det första har ingen av de sökande som har ljugit under processen eller 

har sökt om asyl sent, lyckats berätta om någonting överhuvudtaget på ett 

detaljerat sätt. Med tanke på att dessa brister ytterst rör den sökandes samar-

betsvillighet med myndigheterna, borde det inte påverka förmågan att produ-

cera en detaljerad utsaga. Resultatet av undersökningen visar hursomhelst på 

det motsatta. En liknande parallell kan dras till förhållandet mellan övriga 

brister och detaljrikedomen. Inget fall har observerats där en detaljerad utsaga 

ändå inte anses göra den sexuella läggningen sannolik på grund av allvarliga 

brister i övrigt. 

 

För det andra präglas odetaljerade utsagor av betydligt fler motsägelser än de 

detaljerade, vilket i sig kan framstå som något motsägelsefullt. En sökande 

som berättar ingående borde av naturliga skäl råka motsäga sig mer än en 

sökande som fattar sig kort. Så är hursomhelst inte fallet, vilket kan demon-

streras med följande tabell: 
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Sannolika Osannolika Motsägelser 

Detaljerad 
helhet 

27 
(93%) 

0 
(0%) 

4 
(14%) 

Odetaljerad 
Helhet 

2 
(7%) 

29 
(100%) 

14 
(48%) 

 

För det tredje förekommer fyra fall i undersökningen där domstolen gör be-

dömningen att den sökande har berättat på ett odetaljerat sätt utan att exemp-

lifiera med ett enda tema, trots att det är ett krav enligt Migrationsverkets 

rättsliga ställningstaganden att exemplifiera bristerna. 

 

Att undersökningen tyder på åtminstone viss användning av standardiserade 

fraser som inte motsvarar den faktiska bevisvärderingen får två konsekvenser: 

Först och främst är det problematiskt eftersom det bryter mot den metod för 

bevisvärdering som stadgas i gällande rätt. Det innebär också ett reellt pro-

blem för alla som försöker dra några slutsatser utifrån domskälen. Till exem-

pel har den här undersökningen visat att det mest utslagsgivande bedömnings-

kriteriet är detaljrikedomen. Om resultatet däremot beror på att domstolen 

rent mekaniskt skriver att alla sannolika fall är detaljerade och vice versa, vet 

vi fortfarande inte särskilt mycket om vad som krävs för att asylsökande ska 

bli betrodda. 
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8 Avslutande diskussion 

Trovärdighetsbedömningarna innebär en stor utmaning för asylsökande hbtq-

personer. Syftet med den här uppsatsen har delvis varit att identifiera en me-

tod för trovärdighetsbedömningarna i rättskällorna och delvis pröva hur me-

toden tillämpas av migrationsdomstolarna. Inledningsvis ställdes även frågan 

om det går att utröna någon slags ”nyckel” för när domstolen gör bedöm-

ningen att den sökande har gjort sin sexuella läggning sannolik. 

 

Av den kvantitativa undersökningen har det framkommit att det i särklass 

mest utslagsgivande bedömningskriteriet är berättelsens detaljrikedom. Att 

göra sina åberopanden sannolika med en kort och koncis berättelse verkar 

vara mycket svårt. Dessutom finns det inget exempel i undersökningen där 

någon annan brist har vägt så tungt till den sökandes nackdel att den sökande 

misslyckats med att göra sin sexuella läggning sannolik när det har funnits en 

detaljerad utsaga. Av de sökande som inte bedöms vara sannolika, har ingen 

berättat om någonting överhuvudtaget på ett detaljerat sätt. 

 

Viktigast är att kunna berätta detaljerat om skamkänslorna kopplade till den 

egna sexuella läggningen. I mer än 80% av fallen har bedömningen av detalj-

rikedomen på detta tema ett direkt samband med utslaget. Stöd för att fokus 

ska ligga på skamkänslorna finns i rättskällorna. Syftet som uppställs i 

rättskällorna är att flytta fokus från den sökandes sexuella aktivitet eftersom 

detta både anses ha ett lågt bevisvärde och kränka den enskildes rätt till in-

tegritet. Risken med att lägga så stor vikt vid skamkänslor är att bedömningen 

istället präglas av stereotyper, vilket också är felaktigt enligt rättskällorna. 

 

Det är också viktigt att den sökande visar sig samarbetsvillig från ett tidigt 

stadium i asylprocessen och inte väntar med att söka om asyl eller ljuger om 

exempelvis sin identitet eller flyktväg. Inga fall har identifierats där sådana 

brister kan ”räddas” med någon övrig bevisning. 
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Den här ”nyckeln” har däremot två markanta brister. För det första finns som 

sagt en risk för att domstolen använder standardiserade fraser i domskälen 

som inte motsvarar de överväganden som har gjorts i bevisvärderingen. Exakt 

i vilken utsträckning det sker går inte att besvara. ”Nyckeln” förblir därför 

högst hypotetisk. 

 

För det andra kan sambanden lika gärna förklaras med en korrelation snarare 

än en kausalitet. Ett exempel är analysen av den sökandes samarbetsvilja: Om 

migrationsdomstolarna drar slutsatsen att den åberopade sexuella läggningen 

inte är sannolik på grund av en avsaknad av samarbetsvilja, är det ett exempel 

på kausalitet: Bristen leder till resultatet. Däremot kan det lika gärna förhålla 

sig så att förekomsten av både lögn och sen ansökan av någon annan anled-

ning korrelerar med domstolens slutsatser. Sambandet kan bero på en annan 

gemensam nämnare. 

 

Om sambanden beror på kausalitet eller korrelation kan undersökningen inte 

besvara. Vad undersökningen däremot har visat är tydliga samband mellan 

migrationsdomstolarnas slutsatser å den ena sidan och detaljrikedomen, be-

skrivningarna av skam och den sökandes samarbetsvillighet å den andra. 
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Bilaga A 

  
UM 
5411
-18 

UM 
6418
-17 

UM 
1437
8-17 

UM 
1465
9-17 

UM 
1541
6-18 

UM 
1670
8-17 

UM 
402-
19 

UM 
896-
19 

UM 
3095
-18 

UM 
3116
-18 

Inte sam-
man-
hängande 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Motsägel-
ser 

0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

Förän-
dringar 

0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 

Upp-
trappning 

0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 

Strider 
mot fakta 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Orimlig 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Osannolik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Anmärkni
ngsvärd 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sen an-
sökan 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Lögn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Odetalje-
rat 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

O Insikt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
O Tidigare 
relationer 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

O Fram-
tidsplaner 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

O Syn på 
sexualitet 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

O Skam 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
O Liv i 
hemland 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

O Hetero 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Detaljerat 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
D Insikt 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 
D Tidigare 
relationer 

1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 

D Fram-
tidsplaner 

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

D Syn på 
sexualitet 

0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 

D Skam 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 
D Liv i 
hemland 

0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 

D Hetero 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Sannolik 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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 UM 
3335
-18 

UM 
4037-
18 

UM 
200-
19 

UM 
309-
19 

UM 
2485-
19 

UM 
2584-
18 

UM 
2784-
18 

UM 
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19 

UM 
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19 
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19 

Inte sam-
man-
hängande 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
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dringar 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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trappning 

0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 
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mot fakta 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Orimlig 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Osannolik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Anmärkni
ngsvärd 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sen an-
sökan 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Lögn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Odetalje-
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0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

O Insikt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
O Tidigare 
relationer 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

O Fram-
tidsplaner 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

O Syn på 
sexualitet 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

O Skam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
O Liv i 
hemland 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

O Hetero 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Detaljerat 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 
D Insikt 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 
D Tidigare 
relationer 

1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 

D Fram-
tidsplaner 

0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

D Syn på 
sexualitet 

0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 

D Skam 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 
D Liv i 
hemland 

0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 

D Hetero 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Sannolik 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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18 

UM 
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18 

UM 
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19 

UM 
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18 

UM 
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18 

UM 
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18 

UM 
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UM 
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19 

UM 
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18 
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man-
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0 0 0 0 0 1 1 0 0 
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dringar 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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trappning 

0 1 1 1 0 0 1 1 1 
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mot fakta 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Osannolik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Anmärkni
ngsvärd 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sen an-
sökan 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Lögn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Odetalje-
rat 

0 0 0 1 0 0 0 0 0 

O Insikt 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
O Tidigare 
relationer 

0 1 0 0 0 0 0 0 0 

O Fram-
tidsplaner 

0 0 0 0 0 0 1 0 0 

O Syn på 
sexualitet 

0 0 0 1 0 0 0 0 0 

O Skam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
O Liv i 
hemland 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

O Hetero 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Detaljerat 1 1 1 0 1 1 1 1 1 
D Insikt 1 1 0 0 0 1 0 0 0 
D Tidigare 
relationer 

1 0 0 1 0 0 0 1 0 

D Fram-
tidsplaner 

0 0 0 0 0 1 0 0 1 

D Syn på 
sexualitet 

0 0 1 0 1 0 1 0 1 

D Skam 0 1 1 0 1 0 1 1 0 
D Liv i 
hemland 

0 1 0 0 1 0 1 0 1 

D Hetero 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Sannolik 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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UM 
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-19 

UM 
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-17 

UM 
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-17 

UM 
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-17 

UM 
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-17 

UM 
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-18 

UM 
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-17 

UM 
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3-17 

UM 
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0-17 

UM 
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0-17 

Inte sam-
man-
hängande 

0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

Motsägel-
ser 

1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 
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dringar 

0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
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trappning 

1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 

Strider 
mot fakta 

0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Orimlig 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Osannolik 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
Anmärkni
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0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

Sen an-
sökan 

0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Lögn 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
Odetalje-
rat 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

O Insikt 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 
O Tidig-
are rela-
tioner 

1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 

O Fram-
tidsplaner 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

O syn på 
sexualitet 

0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 

O Skam 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 
O Liv i 
hemland 

0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 

O Hetero 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
Detaljerat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
D Insikt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
D Tidigare 
relationer 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

D Fram-
tidsplaner 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

D Syn på 
sexualitet 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

D Skam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
D Liv i 
hemland 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

D Hetero 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Sannolik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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295
7-18 

UM 
303
0-18 

UM 
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18 

UM 
1747-
19 

UM 
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18 

UM 
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19 

UM 
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18 

UM 
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-18 

UM 
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-18 

UM 
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-18 

Inte sam-
man-
hängande 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Motsägel-
ser 

0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 

Förän-
dringar 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

Upp-
trappning 

0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 

Strider 
mot fakta 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Orimlig 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 
Osannolik 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 
Anmärkni
ngsvärd 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sen an-
sökan 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Lögn 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
Odetalje-
rat 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

O Insikt 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 
O Tidigare 
relationer 

0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 

O Fram-
tidsplaner 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

O syn på 
sexualitet 

1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 

O Skam 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 
O Liv i 
hemland 

1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 

O Hetero 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Detaljerat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
D Insikt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
D Tidigare 
relationer 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

D Fram-
tidsplaner 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

D Syn på 
sexualitet 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

D Skam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
D Liv i 
hemland 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

D Hetero 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Sannolik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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18 

UM 
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19 

UM 
1182-
19 

UM 
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19 

UM 
3140-
19 

UM 
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19 

UM 
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19 

UM 
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19 

UM 
10356-
19 

Inte sam-
man-
hängande 

0 0 0 0 0 1 0 0 0 

Motsägel-
ser 

1 0 0 0 0 1 0 1 1 

Förän-
dringar 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Upp-
trappning 

1 1 0 0 1 0 1 1 0 

Strider 
mot fakta 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Orimlig 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Osannolik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Anmärkni
ngsvärd 

1 1 0 0 0 0 0 0 0 

Sen an-
sökan 

0 0 0 0 0 1 1 0 0 

Lögn 0 0 0 1 0 1 1 0 0 
Odetalje-
rat 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

O Insikt 0 1 1 0 1 0 0 0 1 
O Tidigare 
relationer 

0 0 1 0 1 0 0 0 0 

O Fram-
tidsplaner 

0 0 1 0 0 0 0 0 0 

O syn på 
sexualitet 

1 0 1 0 1 0 0 0 0 

O Skam 0 0 1 0 0 0 1 0 0 
O Liv i 
hemland 

1 0 1 0 0 0 1 1 1 

O Hetero 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
Detaljerat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
D Insikt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
D Tidigare 
relationer 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

D Fram-
tidsplaner 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

D Syn på 
sexualitet 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

D Skam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
D Liv i 
hemland 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

D Hetero 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Sannolik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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