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1 Inledning  

1.1 Bakgrund och problemformulering 

Homosexuella handlingar är i dagsläget kriminaliserade i sjuttiotvå länder i världen. 

Åtta länder tillämpar dessutom dödsstraff för sådana handlingar. 1  Att homo- och 

bisexuella personer tvingas fly från sina hemländer på grund av fruktan för förföljelse 

och att de inte kan leva i öppenhet med sin sexuella läggning är därmed en faktisk 

verklighet för många personer. Individer utsätts på grund av att de har en ”avvikande” 

sexuell läggning för mord, våld, fysiska attacker, tortyr, godtyckliga frihetsberövanden 

samt förnekelse och diskriminering av sina grundläggande mänskliga rättigheter. Flera 

länder upprätthåller även strikta lagar gällande samkönade relationer och det är inte 

ovanligt att myndigheterna i dessa länder är ovilliga att skydda individer som riskerar 

att utsättas för förföljelse av privata aktörer.2 Sexuell läggning utgör numera en erkänd 

grund för flyktingstatus.3 Trots det utvisas homo- och bisexuella asylsökande frekvent 

till länder där de känner en välgrundad fruktan för att exponeras för nämnda åtgärder.4  

Prövningen av asylärenden skiljer sig från andra förvaltningsrättsliga ärenden då det 

vanligen saknas materiell bevisning, att uppgifter om förföljelse kan vara svåra att veri-

fiera och att bedömningen ska vara framåtsyftande. I asylärenden ska tillförlitligheten 

och trovärdigheten bedömas. Frågorna som ställs under asylprocessen kräver i många 

fall att information inhämtas från många olika discipliner. Det kan röra sig om 

exempelvis läkarintyg, information om sociala, religiösa och kulturella företeelser samt 

landinformation.5 Migrationsöverdomstolen (MiÖD) har i MIG 2007:12 beskrivit en 

generell metod som bör användas vid prövningen av skyddsskäl och i MIG 2013:25 

behandlas trovärdighet och sexuell läggning. Dock finns ingen fastställd metod för 

prövningen. Olika bedömningar som leder till olika resultat är därmed inget ovanligt.6  

                                                
1 ILGA, State-sponsored Homophobia, 2017, s. 8. 
2 UNHCR, Guidelines on International Protection no. 9: Claims to Refugee Status based on Sexual 

orientation and/or Gender Identity within the context of Article 1A(2) of the 1951 Convention 
and/or its 1967 Protocol relating to the Status of Refugees, 2012, p. 2. 

3 UNHCR Guidelines on International Protection no. 9, 2012, p. 1, skyddsgrundsdirektivet artikel 
10.1 d och UtlL 4:1 st. 1. 

4 Jansen och Spijkerboer, Fleeing Homophobia, Asylum Claims Related To Sexual Orientation and 
Gender Identity in Europe, 2011, s. 1.  

5 RCI 09/2013 s. 2. Att bedömningen ska vara framåtsyftande förklaras vidare i avsnitt 2.4.3. 
6 RCI 09/2013 s. 2.  
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En slutsats av det anförda är att både asylsökande och beslutsfattare står utan konkret 

vägledning för hur bedömningen av sökandes sexuella läggning ska gå till, vilket 

medför att gränsen för vilka frågor som får ställas och vilka metoder som får användas 

är oklar. Risken därtill är att bedömningarna bygger på beslutsfattarens subjektiva och 

stereotypa uppfattningar om vissa sexuella läggningar. 7  Det är problematiskt om 

beslutsfattare förväntar sig vissa beteenden och personlighetsdrag från homo- och 

bisexuella personer när trovärdigheten ska bedömas. Som exempel kan nämnas 

förväntningar på att män ska visa feminina drag och kvinnor maskulina drag och att 

homo- och bisexuella ska ha kunskap om sådant som är ”typiskt homosexuellt” som 

kännedom om vissa författare, klubbar och musik. 8  Avsaknaden av en säker och 

objektiv metod för att bedöma trovärdigheten leder till att bedömningarna kritiseras på 

grund av brist på riktlinjer, att de ofta görs utifrån fördomar och förutfattade meningar 

istället för utifrån sakliga grunder och att processen är svår och osäker.9 Trovärdighet 

utgör ett komplext område med många utmaningar men är trots allt avgörande för vilka 

omständigheter som ska ligga till grund för prövningen av skyddsbehov.10 Bedöm-

ningen syftar således inte till att avgöra vad som är sanning utan snarare vad som är 

troligt och trovärdigt och därmed relevant för bedömningen.11  

Vid bedömningen av den asylsökandes trovärdighet förutsätts att sökandens 

grundläggande rättigheter beaktas samt att vissa rättsliga principer och standarder 

följs.12 Sexuell läggning som asylskäl är nära förbundet med en persons identitet och 

berör frågor som vem en person är, upplever sig vara eller anses vara.13 När trovärdig-

hetsbedömningar görs och en persons sexuella läggning ska fastställas uppstår frågor 

som vilka ramar som finns för bedömningen, vilka metoder som får användas och vilka 

frågor som får ställas. En annan viktig fråga är i vilken mån asylsökandes värdighet, 

integritet och privatliv beaktas när bedömningarna görs. Frågan har inom Europeiska 

Unionen (EU) blivit föremål för bedömning i A, B, C-domen14  och F-domen15.  

                                                
7  Thorburn Stern och Wikström, Migrationsrätt: skyddsbehov och trovärdighet – bedömning i 

asylärenden, 2016, s. 144. 
8 Thorburn Stern och Wikström, 2016, s. 225 f. 
9 Thorburn Stern och Wikström, 2016, s. 159 f och 163. 
10  UNHCR, Beyond Proof. Credibility Assessment in EU Asylum Systems, 2013, s. 13. Nedan 

UNHCR, Beyond Proof, 2013. 
11 Thorburn Stern och Wikström, 2016, s. 12 och 159.  
12 UNHCR, Beyond Proof, 2013, s. 55. 
13 Thorburn Stern och Wikström, 2016, s. 209. 
14 De förenade målen C-148/13-C-150/13 A, B och C mot Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie. 

Nedan A, B, C-domen. 
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1.2 Syfte och frågeställningar 

Rättsläget gällande hur trovärdighetsbedömningar ska gå till och vilka element som ska 

finnas med i bedömningarna är som ovan konstaterats inte helt tydligt, vilket ger 

upphov till en mängd intressanta frågor. Avsaknaden av en fastställd och konkret metod 

för genomförandet av trovärdighetsbedömningar leder till frågor som vilka begräns-

ningar av människans värdighet, integritet och privatliv som får göras när en asyl-

sökandes sexuella läggning ska fastställas som förföljelsegrund. Syftet med uppsatsen 

är således att analysera hur avvägningen görs mellan dessa rättigheter och statens 

intresse av att fastställa sökandes eventuella skyddsbehov när sexuell läggning åberopas 

som grund för flyktingskap. Inom ramen för syftet ska följande frågor besvaras:  

 

1) Vilken metod för trovärdighetsbedömningar använder sig MiÖD av för att fastställa 

asylsökandes sexuella läggning?  

2) Är det sätt som trovärdighetsbedömningarna genomförs på rättssäkert?   

3) Hur kan trovärdighetsbedömningar göras så att skyddsvärda personer får skydd utan 

att den asylsökandes rätt till värdighet, integritet och privatliv kränks?  

4) Vilka metoder anses vara otillåtna respektive tillåtna för att fastställa asylsökandes 

sexuella läggning? 

1.3 Avgränsningar 

Uppsatsen avgränsas till trovärdighetsbedömningar och metoder för att fastställa sexuell 

läggning som enskild grund för flyktingskap och inom ramen för tillhörighet till viss 

samhällsgrupp. Det innebär att förföljelse på grund av kön och andra förföljelsegrunder 

inte beaktas. Med sexuell läggning avses homo-, bi- och heterosexuell läggning. Trans-

sexualism, som ofta behandlas i samband med sexuell läggning, iakttas därmed inte i 

uppsatsen då det är en fråga som kopplas till kön, könstillhörighet och könsidentitet.16 

Någon redogörelse för andra kategorier av skyddsbehövande som alternativt skydds-

behövande och övriga skyddsbehövande är inte nödvändig då bedömningen av asyl-

sökandes sexuella läggning ska utredas inom ramen för flyktingbegreppet. Kriterierna 

för flyktingskap behandlas översiktligt då fokus i uppsatsen är bedömningen av 

trovärdighet. 

                                                                                                                                          
15 Mål C-473/16, F mot Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal. Nedan F-domen. 
16 Se Prop. 2005/06:6, s. 34. 
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I samband med trovärdighetsbedömningar behandlas ofta bedömning av bevisning. 

För att begränsa uppsatsens omfattning kommer frågor om beviskrav och bevis-

värdering enbart att redogöras för kortfattat. Vidare är uppsatsen avgränsad till att 

redogöra för trovärdighetsbedömningar och huruvida dessa inkräktar på den asyl-

sökandes rätt till värdighet, integritet och privatliv när en sexuell läggning ska 

fastställas. Det innebär att andra mänskliga rättigheter som eventuellt skulle kunna bli 

föremål för kränkning i samband med bedömningarna inte tas upp. Avsikten är enbart 

att ge en kort bakgrund till nämnda rättigheter för att sedan redogöra för i vilken mån de 

beaktas i trovärdighetsbedömningar.  

1.4 Metod och material 

1.4.1 Allmänt om materialet på området 

För utredningen av syftet är det relevant att beakta rättskällor på tre nivåer: nationell, 

EU och internationell. Det har främst att göra med att migrationsrättens regler om 

skyddsbehov är ett område där nationell rätt, EU-rätt och internationell rätt är 

integrerade. En förutsättning för att kunna tolka de svenska reglerna är därmed att ha 

kunskap om både EU-rättsliga och internationella aspekter.17 

Trovärdighet är ett område inom asylrätten som till stor del saknar direkta och 

konkreta regleringar i lag. Varken utlänningslagen (2005:716) (UtlL) eller flykting-

konventionen18 nämner något om trovärdighetsbedömningar. Viss vägledning kan dock 

hämtas från skyddsgrundsdirektivet19. För utredningen av syftet används främst praxis 

från MiÖD och EU-domstolen. Avseende den tredje frågan som rör trovärdighets-

bedömningar och de ovan nämnda rättigheterna har framförallt EU-domstolens 

avgöranden en viktig roll, då domstolen i större utsträckning har uppmärksammat 

fastställandet av sexuell läggning utifrån ett rättighetsperspektiv.20  Europadomstolen 

har, vad jag har kunnat utröna, i skrivande stund inte kommit med några framträdande 

avgöranden som rör trovärdighet och sexuell läggning.21  Det innebär att uppsatsen 

                                                
17 Thorburn Stern, ”Migration”, Makt, myndighet, människa, Lerwall (red.), 2018, s. 23 f och 38. 
18 1951 års konvention om flyktingars rättsliga ställning.  
19 Direktiv 2011/95/EU av den 13 december 2011 om normer för när tredjelandsmedborgare eller 

statslösa personer ska anses berättigade till internationellt skydd, för en enhetlig status för 
flyktingar eller personer som uppfyller kraven för att betecknas som subsidiärt skyddsbehövande, 
och för innehållet i det beviljade skyddet. 

20 Se A, B, C-domen och F-domen. 
21 Se dock exempelvis M.K.N. mot Sverige, ansökan nr 72413/10, dom 27 juni 2013, p. 43 där 

Europadomstolen mest anmärker att sökande har åberopat sin sexuella läggning som asylskäl men 
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främst utgår från svensk rätt och EU-rätt. Metoderna och materialet som används inom 

nationell rätt, EU-rätt och internationell rätt skiljer sig åt och därför är det nödvändigt 

att inledningsvis redogöra för dessa. 

1.4.2 Nationell rätt 

För den interna svenska rätten tillämpas en rättsdogmatisk metod. Rättsdogmatikens 

ändamål är att fastställa gällande rätt.22 Det finns flera sätt att tolka metoden, men i 

denna framställning tillämpas den med utgångspunkt i att utvärdera gällande rätt mot 

bakgrund av lagtext, praxis, förarbeten och doktrin.23 En korrekt tillämpning förutsätter 

i princip att det finns en konkret problemställning som ifrågasätts och analyseras.24 På 

grund av att det inte finns en tydlig reglering eller metod gällande genomförandet av 

trovärdighetsbedömningar är rättsdogmatik ett passande metodval då det i avsaknad av 

fullständiga svar i lag krävs att problemet utreds mot bakgrund av praxis, förarbeten och 

doktrin som finns på området. Därmed ämnar jag behandla rättsläget de lege lata, hur 

rätten är, och de lege ferenda, hur rätten borde vara.25  

För besvarandet av den första och andra frågan har framförallt MiÖD:s avgöranden 

betydelse eftersom trovärdighetsbedömningarna görs på nationell nivå. Därutöver 

beaktas doktrin och rättsutlåtanden från Migrationsverket för att utröna den metod som 

MiÖD använder sig av för att fastställa sökandes sexuella läggning. Rättsutlåtandena 

har inte någon formell rättslig status men är ändå intressanta då de utgör generella 

rekommendationer som ska tas i beaktan vid tillämpningen av lagar och förordningar 

samt användas som vägledning vid bedömningen av skyddsbehov. 26  Propositioner 

används för redogörelsen av bakgrunden till asylrätten och trovärdighetsbedömningar. 

1.4.3 EU-rätt 

Den del av uppsatsen som återspeglar EU-rätt tolkas genom en EU-rättslig metod. Det 

finns emellertid ingen EU-rättslig metod som kan tillämpas genomgående utan det som 

avses är snarare ett tillvägagångssätt för att hantera EU-rättsliga källor.27  Till EU:s 

rättskällor räknas lagtext, EU-domstolens praxis, allmänna principer och förarbeten. 

                                                                                                                                          
att det skedde i ett sent skede och att den sökandes åberopande inte kunde anses trovärdigt. Någon 
djupare analys om skälen till detta ges inte.  

22 Sandgren, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, 2015, s. 43. 
23 Kleineman, ”Rättsdogmatisk metod”, Juridisk metodlära, Korling och Zamboni (red.),2013, s. 21. 
24 Kleineman, ”Rättsdogmatisk metod”, 2013, s. 23. 
25 Jfr Kleineman, ”Rättsdogmatisk metod”, 2013, s. 36. 
26 Thorburn Stern och Wikström, 2016, s. 29 och 65. 
27 Reichel, ”EU-rättslig metod”, Juridisk metodlära, Korling och Zamboni (red.), 2013, s. 109. 
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Även så kallad ”soft law” som utgör icke bindande dokument från olika EU-organ är en 

viktig källa.28 Särskilt viktiga bestämmelser i denna uppsats är bedömningen av fakta 

och omständigheter i skyddsgrundsdirektivet artikel 4. Därutöver är EU-stadgan 29 

artikel 1 om människans värdighet, artikel 3 om rätt till integritet och artikel 7 om 

respekt för privatliv viktiga för kapitlet om trovärdighetsbedömningar ur ett rättighets-

perspektiv. I Fördraget om EU (FEU) artikel 6.1 anges vidare att EU ska erkänna de 

rättigheter som framgår i EU-stadgan. EU-domstolens tillvägagångssätt präglas delvis 

av den textuella tolkningen, där regeln tolkas utifrån sitt sammanhang, men framförallt 

har den teleologiska tolkningen, som utgår från regelns ändamål, särskild betydelse.30  

EU-domstolen har exklusiv befogenhet att tolka lag och rätt i enlighet med 

fördragen.31 Vidare har domstolen en särskild inverkan på svensk rätt och hur EU-rätten 

ska hanteras i den nationella rättsordningen. 32  I enlighet med medlemsstaternas 

skyldighet att tillämpa EU-rätten med direkt effekt och företräde har EU-domstolens 

avgöranden därför även betydelse på nationell nivå.33 För besvarandet av den tredje och 

fjärde frågan används därför praxis från EU-domstolen eftersom domstolen inte syftar 

till att avgöra trovärdigheten i sökandens utsaga utan snarare har till uppgift att sätta 

gränser för hur trovärdighetsbedömningarna får göras på nationell nivå.34 Inom EU-

rätten finns det få regler som rör trovärdighetsbedömningar, vilket innebär att EU-

domstolen hittills endast har bedömt ett fåtal avgöranden avseende trovärdighet.35 Två 

särskilt viktiga avgöranden för rättighetsaspekten är dock A, B, C-domen från 2014 och 

F-domen från 2018 som behandlar trovärdighetsbedömningar utifrån ett rättighets-

perspektiv. 36  Därutöver är även förslagen till avgörande i de båda domarna och 

EASO:s 37  rapport Judicial Analysis, Evidence and Credibility Assessment in the 

Context of the Common European Asylum System av betydelse.  

 

                                                
28 Reichel, ”EU-rättslig metod”, 2013, s. 125 och 127.  
29 EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna (2010/C 83/02). 
30 Reichel, ”EU-rättslig metod”, 2013, s.  122. 
31 Se FEU artikel 19.1. 
32 Reichel, ”EU-rättslig metod”, 2013, s. 115. 
33 Jfr Reichel, ”EU-rättslig metod”, 2013, s. 114. 
34 Jfr A, B, C-domen och F-domen. 
35 EASO, Judicial Analysis, Evidence and Credibility Assessment in the Context of the Common 

European Asylum System, 2018, s. 83. Nedan EASO, Judicial Analysis, 2018. 
36 Se avsnitt 1.1 ovan. 
37 European Asylum Support Office (Europeiska stödkontoret för asylfrågor). 



 15 

1.4.4 Internationell rätt 

För den internationella flyktingrätten finns det flera konventioner som är av betydelse. I 

denna uppsats har framförallt flyktingkonventionen och dess artikel 1 A (2) betydelse 

avseende rekvisiten för flyktingskap. För tolkningen av flyktingkonventionen har 

UNHCR38  en viktig ställning. UNHCR:s uppdrag är att övervaka tillämpningen av 

internationella konventioner, såsom flyktingkonventionen, och bereda flyktingar 

internationellt skydd.39 UNHCR har framtagit flera viktiga dokument som kan användas 

för att tolka flyktingrätten. Först bör UNHCR:s handbok40 nämnas som har ansetts vara 

en viktig rättskälla i Sverige för bedömningen av skyddsbehov. 41  Vidare redogör 

UNHCR:s Note on Burden and Standard of Proof in Refugee Claims42 från 1998 för 

sådant som är av relevans och ska beaktas i trovärdighetsbedömningar. UNHCR:s 

Guidelines43  är viktiga då de ger specifika riktlinjer avseende olika områden inom 

flyktingrätten. Riktlinjerna ska tjäna som juridiska tolkningsverktyg för regeringar, de 

som utövar juridik, beslutsfattare, domstolsväsendet och personal på UNHCR.44 Utöver 

nämnda dokument har UNHCR:s rapport Beyond Proof, Credibility Assessment in EU 

Asylum Systems45 även betydelse. Rapporten utgör en del av det så kallade CREDO-

projektet, vars främsta mål är att bidra till mer strukturerade, objektiva, kvalitativa, 

harmoniserade och skyddsorienterade trovärdighetsbedömningar inom EU.46  

Traktat, såsom flyktingkonventionen, ska i första hand tolkas sett i sitt sammanhang 

samt ärligt och i enlighet med gängse mening, ändamål, syfte och parternas avsikt. Vid 

tolkningen ska även andra överenskommelser och praxis beaktas. I andra hand beaktas 

förarbeten och inträffade omständigheter.47 Flyktingkonventionen har ansetts vara ett 

levande dokument, vars bestämmelser ska tolkas i ljuset av de förutsättningar som finns 

idag, vilket innebär att tolkningen av konventionen kan förändras över tiden.48 I den 

                                                
38 United Nations High Commissioner for Refugees (Förenta Nationernas flyktingkommissariat). 
39 Inledningen till flyktingkonventionen. 
40  UNHCR, Handbok om förfarandet och kriterierna vid fastställande av flyktingars rättsliga 

ställning, 1996. Nedan UNHCR, Handbok, 1996. 
41 Se MIG 2006:1. 
42 UNHCR, Note on Burden and Standard of Proof in Refugee Claims, 1998. 
43 UNHCR, Guidelines on International Protection. På svenska: UNHCR:s riktlinjer. 
44 Se framförallt UNHCR, Guidelines on International Protection no. 9, 2012, Inledningen. 
45 UNHCR, Beyond Proof, Credibility Assessment in EU Asylum Systems: Full Report, 2013. 
46 UNHCR, Beyond Proof, 2013, s. 14. 
47 Wienkonventionen om traktaträtten artikel 31-32. 
48 Jfr Bantekas och Oette, International Human Rights Law and Practice, 2016 s. 245 och Förslag 

till avgörande av generaladvokat Eleanor Sharpston föredraget den 11 juli 2013. Förenade målen 
C-199/12, C-200/12 och C-201/12 X, Y och Z, p. 25. Nedan Sharpston, 2013. 
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mån oklarheter uppstår används tolkningsmetoden ovan. Då jag främst har valt att utgå 

från svensk rätt och EU-rätt blir tolkningsmetoden endast av betydelse i förhållande till 

flyktingkonventionen i denna uppsats. Däremot spelar dokumenten som framtagits av 

UNHCR en viktig roll eftersom internationell rätt, som tidigare konstaterats, har en 

inverkan på svensk rätt och EU-rätt då alla områdena är integrerade i migrationsrätten.  

1.5 Disposition 

För att kunna förstå hur bedömningen av trovärdighet går till är det viktigt att först 

redogöra för grundläggande asylrätt. I kapitel 2 behandlas därför asylrättens grunder. 

Här redogörs för några viktiga utgångspunkter inom asylrätten och flyktingdefinitionen. 

Därutöver förklaras förföljelse på grund av sexuell läggning och begreppets innebörd. 

En förutsättning för att kunna analysera rättsläget gällande trovärdighetsbedömningar är 

att först behandla genomförandet av bedömningarna utifrån ett allmänt plan, vilket görs 

i kapitel 3. Här utreds vad som avses med begreppen tillförlitlighet och trovärdighet, 

vad som gäller avseende bevisning samt vilka rättsregler och riktlinjer som finns att 

hämta vägledning från. För att tydliggöra svårigheterna med att bedöma trovärdigheten i 

sökandens utsaga har jag ansett det nödvändigt att i detta kapitel ha ett särskilt avsnitt 

om det mänskliga minnet och faktorer som inverkar på det.  

I kapitel 4 redogörs för trovärdighet i samband med sexuell läggning. Här besvaras 

den första frågan om vilken metod som MiÖD använder sig av vid fastställandet av en 

persons sexuella läggning och den andra frågan om huruvida trovärdighetsbedöm-

ningarna genomförs på ett rättssäkert sätt. Kapitel 5 behandlar trovärdighetsbedöm-

ningar ur ett rättighetsperspektiv och besvarandet av den tredje frågan om i vilken mån 

den asylsökandes värdighet, integritet och privatliv beaktas när trovärdigheten bedöms. 

Kapitlet redogör för rättigheternas innebörd och EU-domstolens syn på dessa i 

förhållande till trovärdighetsbedömningar. Slutligen besvaras den fjärde frågan om vilka 

metoder som anses vara otillåtna respektive tillåtna mot bakgrund av EU-stadgans 

rättigheter. Till sist, i kapitel 6, följer en sammanfattning av mina slutsatser. 
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2 Asylrättens grunder  

2.1 Inledning 

Med asyl avses, enligt UtlL 1:3, uppehållstillstånd som beviljas en utlänning för att hen 

är flykting eller alternativt skyddsbehövande. Med uppehållstillstånd förstås, enligt 

UtlL 2:4, ett tidsbegränsat eller permanent tillstånd att vistas i Sverige.49 I UtlL finns 

sex huvudsakliga grunder för uppehållstillstånd; skyddsbehov, anknytning, arbete, 

studier, försörjning på annat sätt eller synnerligen ömmande omständigheter. Avseende 

uppehållstillstånd på grund av skyddsbehov är de tre kategorierna för skydd flykting, 

alternativt skyddsbehövande samt övrigt skyddsbehövande 50 , varav de två första 

grunderna omfattas av skyddsgrundsdirektivet och utgör gemensamma skyddsgrunder 

inom EU. Den sistnämnda grunden är en nationell skyddsgrund.51 De olika kategorierna 

av skyddsbehov ska prövas i rätt ordning. Det innebär att flyktingstatus prövas först och 

övrigt skyddsbehov i sista hand.52 Detta är det första ledet i bedömningen av skydds-

behov som görs innan trovärdighetsbedömningen och handlar om att avgöra om 

sökandens berättelse är tillräcklig för att uppfylla kriterierna för skydd.53  

I kapitlet redogörs för några grundläggande utgångspunkter inom asylrätten, såsom 

rätten till asyl och principen om non-refoulement. Därefter behandlas flyktingdefini-

tionen och den särskilda grunden sexuell läggning. Utgångspunkten för kapitlet är 

således kraven för att uppfylla den så kallade tillräcklighetsbedömningen. 

2.2 Rätten till asyl och principen om non-refoulement 

Ur ett internationellt perspektiv kan flyktingrätten anses vila på två huvudpelare: rätten 

till asyl och principen om non-refoulement. Rätten till asyl i artikel 14 i Förenta 

Nationernas (FN) allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna innebär att var och 

en har rätt att i andra länder söka och åtnjuta asyl undan förföljelse. Då rättigheten inte 

                                                
49  Se emellertid de tillfälliga begränsningarna som endast berättigar till tidsbegränsade 

uppehållstillstånd under den tid då lag (2016:752) om tillfälliga begräsningar av möjligheten att få 
uppehållstillstånd i Sverige (den tidsbegränsade lagen) gäller. Jfr även 5 § st. 1 i den tids-
begränsade lagen mot UtlL 5:1 st. 4 samt prop. 2015/16:174 s. 28 f. 

50 Jfr dock den tidsbegränsade lagen 4 § som föreskriver att övriga skyddsbehövande temporärt inte 
är berättigade till uppehållstillstånd (alltså så länge lagen gäller). 

51  Wilton Wahren, ”Introduktion till migrationsrätten”, Prövning av migrationsärenden, Diesen 
m.fl. (red.), 2018, s. 40. 

52 Thorburn Stern, ”Migration”, 2018, s. 41. Jfr även asylprocedurdirektivet artikel 10.2. 
53 Jfr MiÖD:s resonemang i MIG 2007:12. 
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är absolut föreligger emellertid inte en faktisk rätt att beviljas asyl. Det ska däremot vara 

en utgångspunkt i staters strävan att försöka upprätthålla sina skyldigheter.54  

Principen om non-refoulement skyddar personer från att återsändas eller skickas 

vidare till områden där personens liv eller frihet hotas eller där det finns risk att utsättas 

för tortyr och liknande behandling. Principen föreskrivs i flyktingkonventionen artikel 

33 och i svensk rätt kommer principen till uttryck i UtlL 4:2 st. 1 p. 1 och 12:1-3. 

Principen kan även utläsas i tortyrkonventionen artikel 3 och tolkas vidare in i förbudet 

mot tortyr i konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter (ICCPR) artikel 7 

och Europakonventionen 55  (EKMR) artikel 3. 56  I Fördraget om EU:s funktionssätt 

artikel 78.1 framgår även att EU ska sträva efter att utforma en gemensam asylpolitik 

och säkerhetsställa principen om non-refoulement.  

2.3 Flyktingdefinitionen 

Flyktingbegreppet definieras i UtlL 4:1. Med flykting avses utlänning som befinner sig 

utanför medborgarskapslandet och känner en välgrundad fruktan för förföljelse på 

grund av ras, nationalitet, religiös eller politisk uppfattning, kön, sexuell läggning eller 

annan tillhörighet till viss samhällsgrupp. På grund av sin fruktan kan eller vill inte 

personen begagna sig hemlandets skydd. Bestämmelsen gäller även statslösa utlänning-

ar och oavsett om det är landets myndigheter eller privata aktörer som är ansvariga för 

risken för förföljelse. I flyktingkonventionen artikel 1 A (2) och Skyddsgrundsdirektivet 

artikel 2 d är definitionen i princip motsvarande. Till skillnad från den svenska 

flyktingdefinitionen har varken sexuell läggning eller kön uttryckligen skrivits ut i 

nämnda artiklar. De anses istället omfattas av grunden viss samhällsgrupp.57 För att 

vara flykting enligt flyktingkonventionen krävs att kriterierna i definitionen uppfylls, 

vilket nödvändigtvis sker innan ett formellt fastställande av flyktingskap.58  

Begreppet välgrundad fruktan för förföljelse är en framåtblickande bedömning och 

även nyckelfrasen för att avgöra om flyktingskap föreligger. Rekvisitet fruktan utgår 

från en subjektiv bedömning av de skäl som sökanden anfört. Bedömningen grundar sig 

                                                
54 Thorburn Stern, ”Migration”, 2018, s. 39. Se även EU-stadgan artikel 18. 
55  Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande 

friheterna, 1950. 
56 Thorburn Stern, ”Migration”, 2018, s. 39 f. 
57 Seidlitz, ”Den internationella flyktingrätten”, Prövning av migrationsärenden, Diesen m.fl. (red.), 

2018, s. 153. Se även UNHCR, Guidelines on International Protection no. 9, 2012, p. 47. 
58 UNHCR, Handbok, 1996, p. 28. 
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på den sökandes berättelse och beteende där fokus läggs på tidigare händelser.59 Kravet 

på att den asylsökandes fruktan ska vara välgrundad är en objektiv bedömning av 

situationen i hemlandet och personliga omständigheter. I bedömningen beaktas 

information från bland annat FN-organ och olika organisationer.60  

Beträffande begreppet förföljelse anses hot mot liv eller frihet kopplat till någon av 

flyktinggrunderna alltid utgöra förföljelse. Andra allvarliga kränkningar av mänskliga 

rättigheter kan även utgöra förföljelse. 61  De former av förföljelse som kan drabba 

homo- och bisexuella anses vara förföljelse enligt flyktingkonventionen förutsatt att 

åtgärderna uppnår en viss grad av intensitet.62 För att förföljelse på grund av sexuell 

läggning ska kunna inbegripas i flyktingbegreppet krävs att orsaken till förföljelsen 

riktar sig till en persons sexuella läggning.63  I X, Y, Z-domen64   konstaterade EU-

domstolen att enbart det faktum att ett land kriminaliserar homosexuella handlingar inte 

kan utgöra förföljelse. Däremot kan det fängelsestraff som föreskrivs i samband med 

kriminaliseringen utgöra förföljelse förutsatt att straffet tillämpas i praktiken.65 Det är 

inte ovanligt att homo- eller bisexuella lever sina liv i hemlighet för att undvika de 

allvarliga konsekvenser som en öppen levnadsstil kan medföra. Det faktum att en 

asylsökande kan undvika risk för förföljelse genom att dölja sin sexuella läggning eller 

iaktta större återhållsamhet är emellertid aldrig ett giltigt skäl för att neka flykting-

status.66 Det får därför aldrig krävas att personen ifråga ska avstå från sin sexuella 

läggning vid ett återvändande.67 Ett sådant krav skulle i sig kunna utgöra förföljelse.68 

Det kan även anses en aning motsägelsefullt om en person som hyser en välgrundad 

fruktan för att bli förföljd på grund av sin sexuella läggning skulle tvingas dölja den del 

av sin personliga identitet som utgör anledningen till förföljelsen.  

Att den sökande ska befinna sig utanför sitt medborgarskapsland innebär att den 

måste ha tagit sig utanför hemlandets territoriella jurisdiktion för att kunna erhålla 

                                                
59 UNHCR, Handbok, 1996, p. 37 och Seidlitz, ”Den internationella flyktingrätten”, 2018, s. 145. 
60 UNHCR, Handbok, 1996, p. 38 och Seidlitz, ”Den internationella flyktingrätten”, 2018, s. 146. 
61 UNHCR, Handbok, 1996, p. 51. 
62 Prop. 2005/06:6, s. 23. Se även skyddsgrundsdirektivet artikel 9.1 a-b om kravet på handlingarnas 

allvarlighet. 
63 Prop. 2005/06:6, s. 23. 
64 De förenade målen C-199/12, C-200/12 och C-201/12, Minister vor Immigratie en Asiel mot X, Y 

och Z. Nedan X, Y, Z-domen. 
65 X, Y, Z-domen, p. 54-56. 
66 UNHCR, Guidelines on International Protection no. 9, 2012, p. 30-31 och X, Y, Z-domen, p. 70, 

75 och 76. 
67 Prop. 2005/06:6, s. 27. 
68 Sharpston, 2013, p. 64. 
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internationellt skydd.69 Den sökande ska vidare vara ur stånd att begagna sig hem-

landets skydd, vilket kan bero på företeelser som inte går att påverka såsom exempelvis 

myndighets vägran att ge skydd, inbördeskrig eller andra svåra oroligheter. 70  Med 

flyktingar som icke önskar begagna sig av hemlandets skydd avses flyktingar som 

vägrar att godta skydd från medborgarskapslandets regering.71 Avseende sexuell lägg-

ning är det i hög grad osannolikt att sökanden kan erhålla skydd av hemlandets myndig-

heter om homo- och bisexualitet är kriminaliserat där och polisen är homofobisk.72 

2.4 Förföljelse på grund av sexuell läggning 

2.4.1 Begreppet sexuell läggning 

Att definiera begreppet sexuell läggning är inte helt okomplicerat. Ur juridisk synvinkel 

kan Yogyakartaprinciperna73  användas som vägledning. Principernas ändamål är att 

fungera som riktlinjer för relationen mellan mänskliga rättigheter och sexuell läggning 

och även könsidentitet.74 Enligt principerna menas med sexuell läggning varje persons 

förmåga att ha en djupt känslomässig, kärleksfull och sexuell attraktion till samt intim 

och sexuell relation med individer av motsatt kön, samma kön eller mer än ett kön.75  

Enligt förarbetena till UtlL är innebörden av sexuell läggning homo-, bi- och hetero-

sexuell läggning.76 Som ovan konstaterats utgör sexuell läggning numera en enskild 

förföljelsegrund i den svenska flyktingdefinitionen medan det inom både internationell 

rätt och EU-rätt inbegrips i tillhörighet till viss samhällsgrupp.  

2.4.2 Sexuell läggning inom ramen för tillhörighet till viss samhällsgrupp 

I den internationella flyktingrätten har tillhörighet till viss samhällsgrupp ansetts vara 

den förföljelsegrund som är mest otydlig.77 Det finns ingen uttömmande lista för vad 

som konstituerar en viss samhällsgrupp. Begreppet måste tolkas i ljuset av utvecklingen 

                                                
69 UNHCR, Handbok, 1996, p. 88. 
70 UNHCR, Handbok, 1996, p. 98. 
71 UNHCR, Handbok, 1996, p. 100. 
72 Jansen och Spijkerboer, 2011, s. 8. 
73 The Yogyakarta Principles, Principles On The Application Of International Human Rights Law In 

Relation To Sexual Orientation and Gender Identity, 2007. Nedan Yogyakartaprinciperna. 
74 Thorburn Stern och Wikström, 2016, s. 112. 
75 Yogyakartaprinciperna, Inledningen. 
76 Prop. 2005/06:6, s. 22.  
77 UNHCR, Guidelines on International Protection: ”Membership of a particular social group”, 

2002, p. 1. 
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och i enlighet med mänskliga rättigheter samt vara öppet för förändringar.78 Enligt 

UNHCR:s tolkning är en viss samhällsgrupp en grupp som, utöver risken för förföljelse, 

har gemensamma kännetecken eller uppfattas som en grupp av samhället. Kännetecknet 

är vanligen oföränderligt, medfött eller på annat sätt grundläggande för identitet, 

utövandet av mänskliga rättigheter eller samvete.79 Som exempel på vad som kan utgöra 

viss samhällsgrupp i flyktingkonventionens mening anger UNHCR kvinnor, familjer 

och homosexuella.80 En i princip motsvarande definition anges i artikel 10.1 d i skydds-

grundsdirektivet och även här anges sexuell läggning som exempel.  

I de svenska förarbetena anges att sexuell läggning kan användas som ensam grund 

eller tillsammans med andra kännetecken utgöra tillhörighet till viss samhällsgrupp som 

grund för flyktingskap. Det är vanligt att homosexuella betraktas som en viss samhälls-

grupp i många länder och att de förföljs på grund av sin sexuella läggning.81 I den 

fortsatta framställningen används grunden sexuell läggning. 

2.4.3 En framåtsyftande bedömning 

Med fruktan avses inte enbart personer som redan upplevt förföljelse utan även personer 

som vill undvika situationer som kan medföra en sådan risk.82 När det ska avgöras om 

en asylsökande kan erhålla flyktingstatus på någon av förföljelsegrunderna är det 

centrala att bedömningen ska vara framåtsyftande, vilket innebär att det är risken 

sökande löper i framtiden som är den huvudsakliga frågan.83 Det innebär att det faktum 

att en homo- eller bisexuell asylsökande aldrig har blivit förföljd på grund av sin 

sexuella läggning inte hindrar denne från att ha en välgrundad fruktan för att bli förföljd 

i framtiden. 84  Vid bedömningen av den framåtsyftande risken för personer som 

åberopar skyddsskäl på grund av en faktisk eller tillskriven sexuell läggning har 

Migrationsverket utfärdat ett rättsligt ställningstagande. Första steget i bedömningen är 

att utreda om den sökande har gjort sin tillhörighet till en grupp som riskerar förföljelse 

på grund av faktisk eller tillskriven sexuell läggning sannolik. Därefter bedöms 

situationen för gruppen i hemlandet enligt relevant och aktuell landinformation. Det bör 

även utredas om sökande har gjort tidigare förföljelse eller skyddsgrundande behandling 
                                                
78 UNHCR, ”Membership of a particular social group”, 2002, p. 4. 
79 UNHCR, ”Membership of a particular social group”, 2002, p. 11. 
80 UNHCR, ”Membership of a particular social group”, 2002, p. 6-7. Se även X, Y, Z-domen, p. 46. 
81 Prop. 2005/06:6 s. 25 f. 
82 UNHCR, Handbok, 1996, p. 45. 
83 Thorburn Stern, ”Migration”, 2018, s. 43.  
84 UNHCR, Guidance Note on Refugee Claims Relating to Sexual Orientation and Gender Identity, 

2008, p. 24 och UNHCR, Note on Burden and Standard of Proof in Refugee Claims, 1998, p. 19. 
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sannolik. Efter att en bedömning gjorts av sökandes personliga risk och om det är 

sannolikt att denne känner en välgrundad fruktan för förföljelse bedöms om det finns ett 

myndighetsskydd eller internflyktsalternativ vid ett återvändande.85  

2.5 Sammanfattning 

Sexuell läggning utgör i svensk rätt numera en egen flyktinggrund. Bedömningen av 

skyddsbehov enligt flyktingdefinitionen förutsätter som ovan nämnts att det görs en 

framåtsyftande bedömning, vilket innebär att det är sökandens framtida risk för 

förföljelse som beaktas. I denna uppsats är det således risken för förföljelse en asyl-

sökande löper i framtiden på grund av sin sexuella läggning som beaktas. Framställ-

ningen ovan konstituerar det första ledet i bedömningen, nämligen tillräcklighets-

bedömningen, där det avgörs om sökanden har tillräckliga förutsättningar för att 

uppfylla kriterierna för flyktingskap. I följande kapitel redogörs för det andra ledet i 

bedömningen, den så kallade trovärdighetsbedömningen.86  

3 Genomförandet av trovärdighetsbedömningar 

3.1 Inledning 

Inom asylrätten är det en grundläggande princip att sökandens berättelse ska godtas om 

den framstår som trovärdig och sannolik.87 Frågan huruvida asylsökandes bakgrund kan 

kopplas till sexuell läggning som grund för flyktingskap är huvudsakligen en fråga om 

trovärdighet.88 Innebörden av termen trovärdighet är om något eller någon är tillförlitlig 

eller pålitlig samt huruvida övertygelse föreligger. 89  UNHCR beskriver begreppet 

trovärdighetsbedömning som en process som går ut på att samla in relevant information 

från asylsökanden, undersöka den mot bakgrund av all information som är tillgänglig 

för beslutsfattaren och avgöra huruvida sökandes uttalanden kan godtas för att fastställa 

om internationellt skydd kan erhållas. I bedömningen bestäms vad i utsagan som ska 

godtas och därmed beaktas när det ska avgöras om det föreligger en välgrundad fruktan 

                                                
85 SR 38/2015 s. 1 f. 
86 Jfr avsnitt 2.1 och MiÖD:s resonemang i MIG 2007:12. 
87 Prop. 1996/97:25 s. 98 och 294. 
88 UNHCR, Guidelines on International Protection no. 9, 2012, p. 62. 
89 UNHCR, Beyond Proof, 2013, s. 27. 
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för förföljelse och en verklig risk för allvarlig skada. En viktig fråga i denna kontext är 

hur beslutsfattare vet om de uttalanden som den sökande har framställt ska godtas.90 

I föregående kapitel redogjordes för sådant som beaktas när det ska avgöras om 

sökandens skäl är tillräckliga för att uppfylla kriterierna för skyddsbehov. I detta kapitel 

redogörs för hur bedömningen av trovärdighet går till, bevisning och vilka riktlinjer och 

regleringar som finns beträffande bedömningarna. En bakgrund till hur trovärdighets-

bedömningar går till på det generella planet är grundläggande för förståelsen och 

besvarandet av de frågeställningar som behandlas i kapitel 4 och 5. 

3.2 Bedömningen av tillförlitlighet och trovärdighet 

I asylärenden har den utredande myndigheten en skyldighet att bedöma tillförlitligheten 

och trovärdigheten.91 Det innebär att Migrationsverket har att avgöra om sökandens 

uppgifter är tillförlitliga och har lämnats på ett trovärdigt sätt. I tillförlitlighetsbedöm-

ningen, som är överordnad trovärdighetsbedömningen, utreds om den sökandes upp-

gifter är tillförlitliga. I den objektiva trovärdighetsbedömningen beaktas framförallt om 

den sökande kan svara på upprepade frågor och dennes agerande i övrigt.92 Vidare 

undersöks trovärdigheten i tillgänglig bevisning, som exempelvis identitetskort, brev 

och arresteringsorder samt sökandens allmänna trovärdighet och berättelsens trovärdig-

het.93 Syftet med bedömningen är inte att fastställa riktigheten i de uttalanden som 

lämnats, utan att avgöra vilken relevant information som lämnats av sökanden som bör 

beaktas för att fastställa om förutsättningarna för flyktingskap är uppfyllda.94 Det kräver 

i sin tur att det i bedömningen tas hänsyn till sökandes individuella och kontextuella 

omständigheter och relevanta faktorer som kan påverka beslutsfattaren.95 Vidare ska de 

berättelser som den sökande lämnar framstå som självupplevda.96 

Sweeney diskuterar trovärdighetsbedömningen utifrån en vidare respektive snävare 

innebörd.97 Thorburn Stern och Wikström tolkar det som att den vidare innebörden tar 

sikte på den asylsökandes person och huruvida denne är trovärdig som flykting medan 

den snävare bemärkelsen fokuserar på trovärdigheten i sökandes berättelse och annan 
                                                
90 UNHCR, Beyond Proof, 2013, s. 27. 
91 RCI 09/2013 s. 1.  
92 RCI 09/2013 s. 3. 
93 Thorburn Stern och Wikström, 2016, s. 161. 
94 UNHCR, Beyond Proof, 2013, s. 28. 
95 UNHCR, Beyond Proof, 2013, s. 55. 
96 Jfr MIG 2011:6. 
97 Sweeney, ”Credibility, Proof and Refugee Law”, International Journal of Refugee Law, 2009, s. 708. 
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inlämnad bevisning.98  Sweeney menar att det rör sig om en fråga huruvida det är 

asylberättelsen eller den sökande som ska bedömas som trovärdig och kommer fram till 

att det är trovärdigheten i den inlämnade bevisningen och asylberättelsen som ska 

bedömas.99 Även Kagan förespråkar att trovärdighet i en flyktingkontext ska förstås 

som att det är trovärdigheten i den sökandes utsaga som bedöms och inte huruvida 

sökanden är trovärdig som flykting.100  Jag tolkar detta som att när det rör sådana 

asylskäl som är nära förbundna med en persons identitet som sexuell läggning blir 

gränsdragningen svårare att göra mellan trovärdigheten i sökandes person och sökandes 

berättelse eftersom det den sökande berättar rör sådana skäl som kan kopplas till den 

personliga identiteten. Jag anser därför att det är viktigt att ha i åtanke att även om en 

person framstår som trovärdig i sig behöver inte berättelsen vara det eller omvänt att 

berättelsen är trovärdig men att det föreligger trovärdighetsbrister i sökandens person. 

Thorburn Stern och Wikström menar att den snäva lydelsen har en mer konkret 

betydelse medan det i praktiken finns flera exempel på den vidare innebörden av 

trovärdighet.101 Det visar enligt min mening att fokus på om det är sökandens berättelse 

eller person som bedöms förmodligen inte har lika stor betydelse i praktiken. I den 

fortsatta framställningen utgår jag emellertid från den snävare lydelsen.   

3.3 Bevisvärde, beviskrav och bevislättnad 

I asylärenden är det vanligt förekommande att det saknas viktig dokumentation som kan 

användas som bevisning av mer objektiv karaktär. 102 Det kan exempelvis bero på att 

dokumenten har kvarlämnats, tappats bort, förfalskats, förstörts eller att de inte kan 

tillhandahållas från hemlandets myndigheter.103 Vidare kan det som den sökande har 

blivit utsatt för ha skett på en plats långt bort och långt tillbaka i tiden samt att det sällan 

finns någon registrering av de händelser som har inträffat. Några individuella under-

sökningar i hemlandet får inte heller genomföras då det kan utsätta både sökande och 

närstående för fara.104 Det leder till att den sökandes vittnesmål ofta är det främsta och 

                                                
98 Stern och Wikström, 2016, s. 196. 
99 Sweeney, 2009, s. 709. Se även UNHCR, Credibility Assessment in Asylum Procedures: Expert 

Roundtable, 2015, p. 19. Nedan UNHCR, Expert Roundtable, 2015. 
100 Kagan, ”Is Truth in the Eye of the Beholder – Objective Credibility Assessment in Refugee 

Status Determination”, Georgetown Immigration Law Journal, 2003, s. 370.  
101 Thorburn Stern och Wikstrom, 2016, s. 196. 
102 Thorburn Stern och Wikstrom, 2016, s. 160. 
103 EASO, Judicial Analysis, 2018, s. 31. 
104 Thorburn Stern och Wikström, 2016, s. 160. 
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enda beviset, särskilt när förföljelsen utövas av familjemedlemmar eller av samhället.105 

Trovärdigheten utgör därmed kärnan i bedömningen av asylansökningar.106  

Då sökandens utsaga ofta utgör det enda bevismedlet i migrationsärenden är det 

centralt att avgöra vilket bevisvärde utsagan ska tillskrivas. Kravet på att lika fall ska 

behandlas lika och risken för subjektiv inverkan medför att bedömningen är mycket 

svår att göra. Det är således viktigt att beslutsfattarna iakttar en generell metod för att 

avgöra en utsagas bevisvärde.107 MiÖD har slagit fast att det beviskrav som ska gälla i 

asylärenden är att omständigheterna ska ha gjorts sannolika för att kunna ligga till grund 

för beslutet.108 Sökandes utsaga utgör ett bevis som tillsammans med andra framlagda 

bevis måste uppfylla beviskravet sannolikt. Bevisvärdet avgörs av beslutsfattaren.109  

Trots att sökanden har bevisbördan har sökanden och utredaren en delad skyldighet 

att ta reda på och värdera fakta. 110  En speciell bevislättnadsregel i asylmål är 

tvistemålets fördel, eller ”the benefit of the doubt”. Regeln innebär att om utsagan 

uppfyller vissa kriterier, ska det vara tillräckligt för att de omständigheter som sökanden 

berättar om ska anses vara bevisade och berättelsen läggs därmed till grund för 

beslutet. 111  Europadomstolen har i N mot Sverige bekräftat att med tanke på den 

speciella situation som asylsökande vanligen befinner sig i är det nödvändigt att veder-

börande ofta ges tvistemålets fördel när det rör trovärdigheten i asylsökandes berättelse 

och i de åberopade dokumenten. I de fall då det finns information som starkt kan 

ifrågasättas ska sökanden kunna ge en tillfredsställande förklaring till detta. 112  En 

förutsättning för att kunna tillämpa bevislättnadsregeln på den asylsökande är däremot 

att den ”allmänna trovärdigheten” inte ifrågasätts,113 samt att uppgifterna är samman-

hängande, rimliga och ej strider mot allmänt kända fakta.114  

Avsaknaden av ”säkra” bevis och det faktum att sökandes berättelse ofta utgör det 

enda bevismedlet bekräftar enligt min mening svårigheten med att identifiera asylskäl 

som sexuell läggning och genomförandet av trovärdighetsbedömningar. Det verifierar i 
                                                
105 UNHCR, Guidelines on International Protection no. 9, 2012, p. 64. 
106 UNHCR, Beyond Proof, 2013, s. 28. 
107 Andersson, ”Trovärdighet och tillförlitlighet i asylärenden”, Prövning av migrationsärenden, 

Diesen m.fl. (red.), 2018, s. 309.  
108 MIG 2006:1 och MIG 2011:6. 
109 Andersson, ”Trovärdighet och tillförlitlighet i asylärenden”, 2018, s. 311 
110 UNHCR, Handbok, 1996, p. 196. 
111 Andersson, ”Trovärdighet och tillförlitlighet i asylärenden”, 2018, s. 311. 
112 N mot Sverige, ansökan 2305/09, dom 20 juli 2010, p. 53. Se även UNHCR, Handbok, 1996, p. 

203 och M.K.N. mot Sverige, p. 27. 
113 MIG 2007:12 och UNHCR, Handbok, 1996, p. 204. 
114 UNHCR, Handbok, 1996, p. 204. 
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sin tur att det aldrig med säkerhet går att veta om sökandes berättelse är trovärdig, vilket 

jag vill illustrera med ett exempel. Låt oss anta att en asylsökande har hög akademisk 

utbildning och mycket god retorisk förmåga medan en annan asylsökande är analfabet 

och saknar utbildning. Det kan förmodligen antas att den förstnämnda, på grund av sin 

höga kunskapsnivå, har bättre möjligheter att framställa en utsaga som framstår som 

trovärdig jämfört med den sistnämnda personen. Som ovan nämnts kan problemet 

åtgärdas av att omständigheterna ska ha gjorts sannolika och genom att ge den sökande 

tvistemålets fördel i tveksamma fall där den allmänna trovärdigheten inte kritiseras. Jag 

vill vidare, precis som Kagan konstaterar, anmärka att de svåraste fallen där trovärdig-

heten ska bedömas är de fall där sökande ges tvistemålets fördel eftersom bevisning 

saknas för att bekräfta centrala fakta.115  

3.4 Regleringen av trovärdighetsbedömningar 

3.4.1 Generella regler 

Teoretiskt sett är trovärdighet inte ett uttryckligt krav för att erhålla internationellt 

skydd. Inte ens i flyktingkonventionen nämns trovärdighet. Att anses som trovärdig kan 

i praktiken däremot vara av betydande vikt för att överhuvudtaget kunna påbörja 

flyktingstatusprocessen. 116  Att det saknas riktlinjer för trovärdighetsbedömningar i 

exempelvis flyktingkonventionen, som är en av de viktigaste källorna inom flykting-

rätten, har förmodligen att göra med att bedömningen av sökandes trovärdighet i 

realiteten står utanför juridiken men trots allt blir föremål för juridiska beslut.  

Inom varken internationell eller europeisk asylrätt och inte heller inom EU-rätten 

finns några konkreta bestämmelser som tar upp trovärdighetsbedömningar. Rätten till 

effektivt rättsmedel i EKMR artikel 13 har däremot betydelse för hur en trovärdig-

hetsbedömning ska utformas för att vara korrekt. Även principen om non-refoulement i 

EKMR artikel 3 har berörts i samband med frågan om trovärdighet. I EU-rätten är det 

framförallt EU-stadgan artikel 47 om rätten till ett effektivt rättsmedel och till en rättvis 

rättegång som på ett mer allmänt plan berör trovärdighet. Asylansökningar ska prövas 

                                                
115 Jfr Kagan, 2003, s. 384. 
116 Kagan, 2003, s. 368. 
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och beslut fattas individuellt, objektivt och opartiskt enligt asylprocedurdirektivet117 

artikel 10.3 a, vilket bör beaktas i förhållande till trovärdighetsbedömningar.118  

3.4.2 Skyddsgrundsdirektivet  

I skyddsgrundsdirektivet artikel 4 behandlas bedömningen av fakta och omständigheter. 

I artikel 4.1 beskrivs sökandens skyldighet att, så snart som möjligt, lägga fram alla 

faktorer som är nödvändiga för att styrka sin ansökan om internationellt skydd. De 

faktorer som avses är sökandens utsagor och tillgängliga handlingar avseende ålder, 

bakgrund, identitet, nationalitet, tidigare bosättningsplatser, tidigare asylansökningar, 

resvägar och resehandlingar samt skälen till asylansökan, vilket framgår av artikel 4.2. 

Sådant som beaktas i ansökan är, enligt artikel 4.3, uppgifter om ursprungslandet, lagar 

som tillämpas, sökandens utsagor och handlingar, information om tidigare förföljelse 

eller allvarlig skada samt personliga förhållanden och omständigheter. Artikel 4.4 tar 

hänsyn till om sökanden redan har varit utsatt för förföljelse, direkta hot eller annan 

allvarlig skada och om det finns en välgrundad fruktan för förföljelse.  

Det som ovan har angivits är sådant som beaktas gällande ansökningar om inter-

nationellt skydd. När det gäller trovärdighetsbedömningar har framförallt artikel 4.5 

betydelse.119 Artikeln ska läsas mot bakgrund av artikel 4.1–4.4.120 Som tidigare nämnts 

har sökanden en skyldighet att styrka sin ansökan om internationellt skydd. När det inte 

finns bevis som kan användas till stöd för sökandens ansökan ska sådana uppgifter inte 

behöva bekräftas om följande förutsättningar är för handen. Till att börja med ska 

sökanden ha gjort genuina försök att styrka sin ansökan och visa alla relevanta faktorer. 

Det faktum att andra relevanta faktorer saknas ska förklaras på ett tillfredsställande sätt. 

Uppgifterna som sökanden lämnar ska vara sammanhängande, rimliga och inte strida 

mot tillgänglig information. Ansökan ska vidare ha skett så snart som möjligt om det 

inte kan ges en rimlig förklaring till varför så inte har skett. Slutligen finns krav på att 

sökandens allmänna trovärdighet ska vara fastställd.  

En del av kriterierna i artikel 4.5 framgår även i MiÖD:s praxis,121 vilket visar att 

genomförandet av trovärdighetsbedömningar i Sverige ligger i linje med EU-rätten. 

Thorburn Stern och Wikström kritiserar kravet på den allmänna trovärdigheten som 

                                                
117 Direktiv 2013/32/EU av den 26 juni 2013 om gemensamma förfaranden för att bevilja och 

återkalla internationellt skydd. 
118 Thorburn Stern och Wikström, 2016, s. 131 f. 
119 Thorburn Stern och Wikström, 2016, s. 132. 
120 EASO, Judicial Analysis, 2018, s. 74. 
121 Se bland annat MIG 2007:12 och MIG 2013:25 i avsnitt 4.3. 
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föreskrivs i artikel 4.5 e och det faktum att det ges olika innebörd i olika länder. Risken 

är därtill att kriteriet kan leda till allt för skönsmässiga bedömningar.122 Det finns idag 

ännu ingen vägledning för hur den allmänna trovärdigheten ska förstås, vilket innebär 

att ett misslyckande att leva upp till kravet inte får tillmätas allt för stor vikt. 123 

Bestämmelsen ger till viss del vägledning för hur genomförandet av trovärdighets-

bedömningar ska förstås men någon genomgående och konkret metod för hur bedöm-

ningarna ska göras och vad som avses med sökandes allmänna trovärdighet saknas även 

i skyddsgrundsdirektivet. Frågan om rekvisiten i artikel 4.5 är kumulativa har ännu inte 

avgjorts men EASO anser att om rekvisiten är att se som kumulativa får ett miss-

lyckande att uppfylla kriterierna helt eller delvis inte ensamt vara avgörande för bedöm-

ningen av fakta och omständigheter.124 I sådant fall tolkar jag det som att rekvisiten i 

artikel 4.5 snarare bör ses som vägledande riktlinjer för genomförandet av trovärdig-

hetsbedömningar där det är ett mål men ej ett krav att samtliga rekvisit uppfylls. 

3.4.3 UNHCR:s handbok  

UNHCR:s handbok är en viktig källa vid tolkningen av flyktingkonventionen och kan 

därför användas som vägledning för trovärdighetsbedömningar även i svensk asylrätt.125 

I första hand tillhandahålls de relevanta uppgifterna av sökanden. Därefter gör utredaren 

en bevisvärdering och bedömning av trovärdigheten i sökandens påståenden.126 Bedöm-

ningen av sökandes trovärdighet sker utifrån ett subjektivt och ett objektivt perspektiv. 

Den vikt som flyktingdefinitionen fäster vid det subjektiva elementet innebär att 

trovärdighetsbedömningen är avgörande i de fall där framkommen fakta inte är 

tillräcklig för att nå klarhet om rekvisitet fruktan är uppfyllt och om denna fruktan 

således är rimlig. Detta innebär att det är nödvändigt att beakta sökandens personliga 

bakgrund, familjeförhållanden, tillhörighet till en särskild ras eller religiös, nationell, 

social eller politisk grupp. Hänsyn ska även tas till den egna uppfattningen om den egna 

situationen och personliga erfarenheter.127 Avseende det objektiva elementet värderas de 

uttalanden som sökanden har angivit genom att beakta omständigheter som råder i 

hemlandet och sökandes kunskap om dessa för att avgöra dennes trovärdighet. Om 

                                                
122 Thorburn Stern och Wikström, 2016, s. 133 och UNHCR, Expert Roundtable, 2015,p. 22 och 26.  
123 EASO, Judicial Analysis, 2018, s. 77. 
124 EASO, Judicial Analysis, 2018, s. 74. Jfr även A, B, C-domen, p. 58 där EU-domstolen hänvisar 

till ”de kumulativa villkoren i artikel 4.5 a–e”. 
125 Jfr MIG 2006:1. 
126 UNHCR, Handbok, 1996, p. 195. 
127 UNHCR, Handbok, 1996, p. 41. 
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sökanden kan visa att en fortsatt vistelse i hemlandet skulle vara outhärdlig på grund av 

något av skälen i flyktingdefinitionen anses dennes fruktan vara välgrundad.128 

UNHCR:s handbok kan tillsammans med skyddsgrundsdirektivet artikel 4.5 enligt 

min mening anses ge uttryck för en mer generell metod. Någon specifik metod verkar 

inte existera och på grund av att varje asylärende är unikt anser jag att en sådan av 

naturliga skäl inte heller bör eftersträvas. Jag tolkar ovan nämnda riktlinjer som att det 

subjektiva elementet tar sikte på den sökandes personliga situation och omständigheter 

medan det objektiva elementet avser en mer allmän bedömning av situationen i 

sökandens hemland. Självfallet är det rimligt att beakta trovärdigheten i sökandens 

utsaga både utifrån ett subjektivt och ett objektivt perspektiv. Objektiva aspekter, såsom 

landinformation, kan användas för att styrka subjektiva aspekter, såsom sökandens 

påstående om varför det finns en risk för förföljelse för homosexuella i hemlandet. Jag 

anser vidare att särskilt viktiga faktorer att beakta i detta sammanhang är vem som 

utfärdat landinformationen, hur gammal den är samt betydelsen av avsaknaden av 

information. Det är förmodligen viktigt att uppmärksamma att enbart det faktum att 

berättelsen innehåller sådant som strider mot aktuell landinformation inte nödvändigtvis 

behöver innebära att den sökande ljuger. Vidare anser jag att vikten av att beakta 

subjektiva och objektiva aspekter i trovärdighetsbedömningarna styrks av rekvisiten 

välgrundad fruktan för förföljelse i UtlL 4:1 och flyktingkonventionen artikel 1 A (2) 

där fruktan utgår från en subjektiv bedömning och välgrundad från en objektiv 

bedömning (jfr avsnitt 2.3 ovan). 

3.5 Det mänskliga minnet och faktorer som inverkar på det 

I asylärenden förekommer det att beslutsfattare har orimligt höga förväntningar på 

individers förmåga att minnas.129 För att tydliggöra hur svårt det kan vara att bedöma 

trovärdigheten i den asylsökandes berättelse anser jag att det är grundläggande att en 

bakgrund ges till hur människans minne fungerar. När en person ansöker om asyl krävs 

det att denne ska komma ihåg fakta som är nödvändig och relevant för ansökan. 

Inkonsekvens, förlust av detaljer och luckor i minnet är ett naturligt fenomen av hur en 

person registrerar, lagrar och inhämtar minnen.130  

                                                
128 UNHCR, Handbok, 1996, p. 42. 
129 Evans Cameron, ”Refugee Status Determinations and the Limits of Memory”, International 

Journal of Refugee Law, 2010, s. 469. 
130 UNHCR, Beyond Proof, 2013, s. 57. 
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Berättelser kan förändras av många anledningar, men sådana förändringar innebär 

inte nödvändigtvis att sökanden ljuger. 131  Det är snarare vanligt att variationer i 

berättelsen uppstår. 132  Personer som har varit föremål för traumatiska upplevelser 

undviker i många fall gärna att tala om eller tänka på specifika händelser och vägrar i en 

del fall att svara på utredarens frågor.133 Traumatiska händelser kan leda till att den 

sökande glömmer viktiga händelser eller till och med drabbas av minnesförlust.134 En 

konsekvens av deras erfarenheter medför att de som söker internationellt skydd ofta 

saknar förtroende för statliga myndigheter, tolkar från hemlandet eller andra personer. I 

tron om att de som är ansvariga för förföljelse i ursprungs- eller vistelselandet har ett 

omfattande nätverk även i andra länder väljer många sökande att inte avslöja 

information som är av stor betydelse i asylprocessen.135 

Den kulturella bakgrunden, kulturella normer och sedvänja är andra faktorer som kan 

inverka på hur personer lagrar och minns självbiografiska minnen. När det gäller 

kvinnor från en del kulturer är det exempelvis vanligt att de har väldigt lite kontakt med 

främmande människor eller myndigheter samt att de är invanda vid att alltid ha en 

manlig företrädare som talar å deras vägnar i offentliga sammanhang.136 Sökandens kön 

kan därmed ha betydelse för trovärdighetsfrågan. Med könet medföljer identitet, status, 

roller, ansvar och makt.137 Intervjuare och beslutsfattare bör i detta sammanhang ta 

hänsyn till att kvinnors tillgång till information och kunskap om specifika händelser och 

aktiviteter kan vara begränsad.138 Sökandens utbildningsnivå eller brist på utbildning 

kan även beaktas när trovärdigheten ska bedömas. Utbildningsnivån kan påverka 

förmågan att förmedla skälen till förföljelsen eller att svara på frågor. Om sökanden är 

analfabet kan detta innebära stora svårigheter att uttrycka sig om exempelvis tid, datum, 

platser och avstånd.139  

Mot bakgrund av minnets funktion och faktorer som kan inverka på minnet vill jag 

återigen uppmärksamma dilemmat med trovärdighetsbedömningar. Förmodligen kan 

                                                
131  Cohen, ”Questions of Credibility: Omissions, Discrepancies and Errors of Recall in the 

Testimony of Asylum Seekers”, International Journal of Refugee Law, 2010, s. 308. 
132 UNHCR, Beyond Proof, 2013, s. 60. 
133 UNHCR, Beyond Proof, 2013, s. 62. 
134 Cohen, 2010, s. 303. 
135 UNHCR, Beyond Proof, 2013, s. 65. 
136 UNHCR, Beyond Proof, 2013, s. 66 f. 
137  UNHCR, Sexual and Gender-Based Violence against Refugees, Returnees and Internally 

Displaced Persons, Guidelines for Prevention and Response, Maj 2003, s. 11. 
138 UNHCR, Beyond Proof, 2013, s. 69 f. 
139 UNHCR, Beyond Proof, 2013, s. 68. 
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denna aspekt av trovärdigheten hänföras till det som UNHCR har valt att kalla för det 

subjektiva elementet (se avsnitt 3.4.3). När en bedömning görs utifrån det subjektiva 

perspektivet kan det tänkas att det som uppmärksammats i detta avsnitt är särskilt 

viktigt att ha i åtanke. I avsnitt 4.4 återkommer jag till denna aspekt. 

3.6 Sammanfattande slutsatser 

I kapitlet har det redogjorts för innebörden av trovärdighetsbedömningar och reglering 

som kan användas som vägledning vid genomförandet av dessa. Till att börja med ska 

tillförlitligheten och trovärdigheten bedömas. Ändamålet är inte att fastställa graden av 

sanning i den sökandes berättelse utan snarare att identifiera de fakta och omständig-

heter som kan läggas till grund för bedömningen av den sökandes trovärdighet. Även 

om den sökandes berättelse framstår som trovärdig behöver den sökande inte vara 

trovärdig som person. Det ska ses mot bakgrund av att det i asylärenden vanligen råder 

brist på bevis, varför den asylsökande i tveksamma fall ofta ges tvistemålets fördel.  

När trovärdigheten i den sökandes utsaga bedöms ska både subjektiva och objektiva 

aspekter beaktas. En bidragande faktor till att genomförandet av trovärdighetsbedöm-

ningar ännu framstår som något oklar är enligt min mening avsaknaden av en konkret 

och fastställd metod för hur bedömningarna ska gå till. Regleringen av trovärdighets-

bedömningar är bristfällig och de tydligaste riktlinjerna finns i skyddsgrundsdirektivet 

artikel 4.5 och i UNHCR:s handbok. Avslutningsvis är det viktigt att det vid 

genomförandet av trovärdighetsbedömningar, i synnerhet utifrån det subjektiva perspek-

tivet, tas hänsyn till sökandes personliga aspekter. Sådana aspekter är exempelvis 

traumatiska upplevelser och sökandens utbildningsnivå och den inverkan som dessa 

faktorer kan ha på sökandes minne. 

I nästa kapitel ska det redogöras för den metod som MiÖD använder för att fastställa 

asylsökandes sexuella läggning och trovärdighetsbedömningarnas rättssäkerhet. En åter-

koppling till sådant som kan påverka den asylsökandes minne görs återkommande. 
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4 Trovärdighet och sexuell läggning 

4.1 Inledning 

Sexuell läggning medför en svår bedömning då sådana skäl tenderar att bedömas enligt 

mallar som baseras på fördomar, stelbenta föreställningar och förväntade beteenden.140 

Asylskäl på grund av sexuell läggning har beskrivits som att de är lätta att åberopa men 

omöjliga att motbevisa. 141  När asylärenden ska bedömas och det framkommer att 

sökanden har åberopat sexuell läggning som grund för förföljelse måste hänsyn tas till 

att uppgifterna kan vara mycket känsliga för sökanden. Personer med en homo- eller 

bisexuell läggning är exempel på mycket utsatta grupper. Det är även vanligt före-

kommande att dessa personer kommer från länder där homosexualitet är tabubelagt, 

vilket kan innebära att en sökande från en sådan utsatt grupp har fått utstå trakasserier 

från både familj och myndigheter. På grund av sin läggning kan individen ha 

skuldkänslor, vilket medför svårigheter att berätta om sina upplevelser. 142  Det bör 

understrykas att uppgifter som en asylsökande lämnar beträffande sin sexuella läggning 

enbart utgör utgångspunkten i asylprocessen när det gäller att bedöma fakta och 

omständigheter enligt skyddsgrundsdirektivet artikel 4.143  

I kapitlet utreds den metod för trovärdighetsbedömningen som MiÖD använder sig 

av vid fastställandet asylsökandes sexuella läggning. Frågan om bedömningarnas 

rättssäkerhet ska även besvaras.  

4.2 Något om sexuell läggning i trovärdighetsbedömningar 

Identitetsrelaterade asylskäl som sexuell läggning handlar om inre och subjektiva 

kvaliteter som vem en person är, upplever sig vara eller anses vara av andra samt även 

en persons handlingar och agerande.144 När personer flyr undan förföljelse på grund av 

sexuell läggning finns flera orsaker som medför att de verkliga grunderna för förföljelse 

inte avslöjas. Många har utsatts för brott mot mänskliga rättigheter, diskriminering, 

trakasserier, marginalisering eller isolering. De kan även ha tvingats dölja eller förneka 

sin identitet för att undvika sådan behandling. Känslor av ångest, skam och förakt mot 
                                                
140 Thorburn Stern och Wikström, 2016, s. 246. 
141 Millbank, ”The Ring of Truth. A Case Study of Credibility Assessment in Particular Social 

Group Refugee Determinations”, International Journal of Refugee Law, 2009, s. 4. 
142 Prop. 2005/06:6 s. 29. 
143 Se A, B, C-domen, p. 49 och F-domen, p. 28. 
144 Thorburn Stern och Wikström, 2016, s. 209. 
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sig själv kan vara ett resultat av oförmågan att kunna leva i öppenhet med sin 

sexualitet.145 Stigma och skam kopplat till läggningen kan vara sådant som hindrar 

sökanden att avslöja relevant information för intervjuare och beslutsfattare. Resultatet 

kan bli att sökanden undviker att identifiera sig med en viss sexuell läggning.146 

Bedömningar av asylskäl som kan relateras till en persons identitet, såsom sexuell 

läggning, handlar om den sökande ifråga är homo- eller bisexuell på riktigt. Denna del 

av trovärdighetsbedömningen har ansetts handla om att bedöma genuiniteten, eller 

”äktheten”, i den asylsökandes sexuella läggning.147 Fokus i bedömningen är hur en viss 

identitet eller identifikation tar sig till uttryck. När det gäller sådana ärenden som rör 

sexuell läggning är bedömningen något svårare eftersom sexualitet snarare är en 

personlig kvalitet som står utanför juridiska bedömningar. En viktig fråga i detta 

sammanhang är hur domstolar går tillväga för att avgöra om någon är genuint homo-

sexuell.148 Det kan ifrågasättas om poängen med trovärdighetsbedömningar verkligen 

ska vara att fastställa om en person är något eller inte. Det verkar enligt min mening 

som att begreppet trovärdighet har urvattnats en aning och att fokus, i fall som rör den 

sökandes sexuella läggning, har lagts på att snarare bedöma vad personen är än att 

bedöma trovärdigheten i själva utsagan. Frågan är om det ens är nödvändigt och möjligt 

att genomföra en prövning av sökandens genuinitet. Det centrala i bedömningen bör 

istället vara om sökanden har framfört trovärdiga och sannolika skäl som visar att det 

finns en risk för att utsättas för förföljelse på grund av sin sexuella läggning vid ett 

eventuellt återvändande till hemlandet. Det är därmed inte personens sexuella läggning i 

sig som ska fastställas utan snarare om de skäl som den sökande anger för förföljelse 

kan läggas till grund för trovärdighetsbedömningen. 

4.3 Metoden för fastställandet av sökandes sexuella läggning 

4.3.1 Den generella metoden i MIG 2007:12 

I MIG 2007:12, eller den så kallade ”metoddomen”, redogör MiÖD för den metod som 

ska följas vid prövning av skyddsskäl i migrationsmål.149 Domstolen inleder med att 

konstatera att sökandens berättelse får godtas om den framstår som trovärdig och 

                                                
145 UNHCR, Beyond Proof, 2013, s. 71. 
146 UNHCR, Beyond Proof, 2013, s. 72 f. 
147 Thorburn Stern och Wikström, 2016, s. 207 f. Se även Jansen och Spijkerboer, 2011, s. 9 och 68. 
148 Thorburn Stern och Wikström, 2016, s. 208.  
149 Thorburn Stern och Wikström, 2016, s. 146.  
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sannolik.150 Sådant som beaktas är om berättelsen är sammanhängande, inte präglas av 

motstridiga uppgifter, inte strider mot allmänt kända fakta som exempelvis 

landinformation samt att berättelsen förblir oförändrad under asylprövningens gång.151  

I den metod som redogörs för i domskälen framgår att det först måste bedömas om 

sökanden har gjort sin identitet och sitt medborgarskap eller hemland sannolik. Därefter 

prövas de åberopade skyddsskälen. I det första ledet bedöms om sökandens berättelse är 

tillräcklig för att uppfylla kriterierna för skyddsbehov. I det andra ledet avgörs om 

sökanden har gjort sin asylberättelse sannolik genom åberopad bevisning eller att den 

sökande bedöms vara trovärdig och därmed tillerkänts tvistemålets fördel. För 

tillämpning av bevislättnadsregeln krävs att den sökande ärligt har försökt styrka sin 

berättelse och att den allmänna trovärdigheten inte ifrågasätts.  

MiÖD ger inte någon genomgående förklaring till hur begreppet allmän trovärdighet 

ska förstås. Andersson menar att oklarheten i vad som menas med detta leder till att det 

även är oklart när bevislättnadsregeln ska tillämpas.152 Thorburn Stern och Wikström 

menar att det är problematiskt att det i trovärdighetsbedömningen läggs så stort fokus på 

den sökandes ärlighet då det snarare blir en subjektiv värdering från beslutsfattarens 

sida.153 Redan här kan rättssäkerheten i metoderna ifrågasättas. Jag anser att avsaknaden 

av en konkret metod leder till att beslutsfattare förmodligen tenderar att använda sig av 

sina subjektiva uppfattningar och föreställningar. Det antyder i sin tur att den allmänna 

trovärdigheten blir ett urvattnat begrepp som används som en slags slasktratt där stort 

utrymme verkar ges för skönsmässiga bedömningar som riskerar att bli allt för 

subjektiva. I syfte att uppnå mer konkreta bedömningar bör tydligare riktlinjer för 

förståelsen av den allmänna trovärdigheten eftersträvas, vilket i sin tur leder till ökad 

förståelse om hur bevislättnadsregeln ska tillämpas.154  

MiÖD menar att det är viktigt att först och främst avgöra om sökandens berättelse är 

sannolik innan en trovärdighetsbedömning görs. Det är däremot inte givet att 

prövningen måste ske i den ovan angivna ordningen och i vissa fall kan det vara 

tillfredsställande att endast pröva ett av leden. Detta gäller exempelvis då det står klart 

att sökande kommer från ett land eller en region där alla sökande måste ges en rätt att 

stanna som skyddsbehövande. I dessa undantagssituationer behöver ingen trovärdighets-

                                                
150 Se även prop. 1996/97:25 s. 98. 
151 Jfr även UNHCR, Handbok, 1996, p. 204 och 205 a och avsnitt 4.4 nedan. 
152 Andersson, ”Trovärdighet och tillförlitlighet i asylärenden”, 2018, s. 311. 
153 Thorburn Stern och Wikström, 2016, s. 147. 
154 Jfr diskussionen avseende den allmänna trovärdigheten i avsnitt 3.4.2. 
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bedömning göras. Förutom avsaknaden av en förklaring till begreppet allmän 

trovärdighet illustrerar domen enligt min mening en tydlig metod som bör iakttas när 

trovärdigheten i asylberättelser ska utredas. Bedömningskriterierna och metoden har 

dessutom bekräftats i senare praxis.155 Innan myndigheterna kan gå in på en bedömning 

av sökandes trovärdighet anser jag i likhet med MiÖD att det först bör utredas om 

sökandes berättelse är tillräcklig för att uppfylla kriterierna för skyddsbehov.  

4.3.2 Specifikt om sexuell läggning i MIG 2013:25 

I MIG 2013:25 hade en nigeriansk man, efter att han dömts till fängelse och utvisning, 

ansökt om asyl i Sverige på grund av sin sexuella läggning. MiÖD bedömde att den 

sökandes allmänna trovärdighet kan ifrågasättas då han inte gjort sannolikt att han är 

homosexuell eller att han i hemlandet har tillskrivits en sådan läggning. Detta på grund 

av att det fanns brister i den skriftliga bevisningen och att den sökande inte kunnat svara 

på allmänna frågor om sin sexuella läggning och vilken inverkan denna haft på hans liv 

samt lämnat vaga uppgifter om sin personliga uppfattning om sina känslor kopplade till 

sin läggning. Sökanden hade vidare lämnat motstridiga uppgifter om övergrepp han 

utsatts för på grund av sin läggning och varför han rest till Sverige. Dessutom hade han 

ägnat sig åt brottslig verksamhet och väntat med att söka asyl först efter det att han fått 

ett utvisningsbeslut. MiÖD konstaterade att om sökanden hade haft ett verkligt och 

genuint skyddsbehov hade han ansökt om uppehållstillstånd direkt och inte väntat med 

det. Sökanden saknade även kunskap gällande den nigerianska lagstiftningens 

kriminalisering av homosexuella. Vid ett flertal tillfällen hade sökanden även lämnat 

olika uppgifter om sin familjesituation och sina barns födelsedatum.  

För att bedömningen av den asylsökandes sexuella läggning ska bli så rättssäker som 

möjligt är det enligt min mening av högsta vikt att MiÖD eftersträvar en så objektiv 

metod som möjligt där subjektiva värderingar, stereotypa antaganden och förutfattade 

meningar undviks. MiÖD bör därför iaktta stor försiktighet när den ska utreda asylskäl 

som är så integritetskänsliga som sexuell läggning. MiÖD:s konstaterande om att den 

sökande i målet saknade kunskap om den nigerianska lagstiftningens kriminalisering av 

homosexuella kan ifrågasättas eftersom den sökande kan sakna sådan kunskap på grund 

av det stigma och den skam som kan vara kopplat till att vara homo- eller bisexuell. 

Vidare anser jag att det faktum att den sökande inte kunnat svara på allmänna frågor om 

sin sexuella läggning inte bör tillmätas för stor vikt eftersom det helt enkelt kan vara en 

                                                
155 Se MIG 2007:33, MIG 2007:37 och MIG 2011:6. 
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konsekvens av att den sökande exempelvis levt i hemlighet med sin sexuella läggning 

eller nyligen har ”kommit ut” som homo- eller bisexuell. 

Som framfördes i avsnitt 4.1 är yrkanden om sexuell läggning lätta att åberopa men 

omöjliga att motbevisa. Att framföra asylskäl som är tillräckligt trovärdiga framstår 

enligt framställningen ovan som en svår uppgift. Att motbevisa sådana skäl, oavsett 

graden av trovärdighet, kan vara en ännu svårare uppgift eftersom avsaknaden av 

bevisning leder till att argument mot en åberopad sexuell läggning sällan kan styrkas. I 

föregående avsnitt konstaterades att avsaknaden av en konkret metod är problematisk. 

Att fastställa en generell bedömningsmall som alla asylsökande ska passa in i framstår 

enligt min mening inte som en helt okomplicerad uppgift. Lika fall bör visserligen 

behandlas lika men bedömningarna måste alltid ta hänsyn till de särskilda 

omständigheterna i varje enskilt asylärende. Migrationsverket ska vidare inte försöka 

fastställa en asylsökandes sexuella läggning utan snarare pröva om en person som 

åberopar sin sexuella läggning som grund för flyktingskap har gjort sin tillhörighet till 

en sådan grupp sannolik.156 Samma torde gälla för MiÖD. Antagligen är det snarare en 

fråga om identifiering av skälen som den sökande har åberopat som stöd för sitt behov 

av internationellt skydd. I detta fall skäl som rör den sökandes sexuella läggning.  

4.4 En fördjupad analys av bedömningskriterierna  

4.4.1 Allmänt om kriterierna 

Som jag ovan konstaterade är det å ena sidan svårt att följa en generell metod när 

trovärdigheten ska bedömas. Andersson menar å andra sidan att några vanligt 

förekommande bedömningskriterier när det gäller att bedöma den muntliga utsagan är 

om berättelsen är sammanhängande, saknar motsägelser, är oförändrad, inte strider mot 

kända fakta, är rimlig och detaljerad samt om sökanden sökt asyl nära inpå flykt och 

talar sanning. 157  Några av kriterierna kan utläsas i MIG 2007:12, MIG 2013:25, 

skyddsgrundsdirektivet artikel 4.5 och UNHCR:s handbok. 158  Kriterierna saknar 

visserligen vetenskapligt stöd, varför de bör användas med ett kritiskt förhållningssätt 

och inte följas slaviskt.159 Kriterier för att bedöma trovärdigheten får inte ses som strikta 
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158 UNHCR, Handbok, 1996, p. 204 och 205 a. Se även UNHCR, Note on Burden and Standard of 

Proof in Refugee Claims, 1998, p. 9 och 11. 
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krav som ensamt blir avgörande för den sökandes trovärdighet. 160  I de följande 

avsnitten behandlas de nämnda bedömningskriterierna var för sig.  

4.4.2 Sammanhängande 

Att berättelsen ska vara sammanhängande har bekräftats av både UNHCR och MiÖD 

och förekommer även som ett av kraven för trovärdighet i skyddsgrundsdirektivet.161 

Andersson menar att det i denna kontext är viktigt att skilja mellan berättandet och 

berättelsen. Det faktum att berättandet är osammanhängande bör inte medföra ett lägre 

bevisvärde då sökanden helt enkelt kan vara dålig på att berätta. Däremot kan 

berättelsen påverka bevisvärdet om det exempelvis inte går att förstå hur en sak kan 

följa av en annan eller om det finns luckor i berättelsen.162  

Precis som Andersson anser jag att svårigheter för den sökande att framställa sin 

berättelse kan påverka huruvida den sökande framstår som trovärdig eller inte. Det kan i 

detta sammanhang göras en återkoppling till avsnitt 3.5 om det mänskliga minnet och 

faktorer som inverkar på det. Om sökanden exempelvis är ung, analfabet, har låg 

utbildningsnivå eller har varit med om traumatiska upplevelser kan detta förmodligen 

påverka berättelsen så att den framstår som osammanhängande. Möjligen har personen 

svårt att minnas i vilken ordningsföljd händelserna inträffade, vilket kan medföra att den 

sökande hoppar mellan händelserna. Kagan anför att den sökandes beteende och det 

faktum att denne befinner sig i en helt annan kultur där denne ombeds att berätta om 

sina traumatiska upplevelser genom en tolk kan medföra nervositet hos den sökande.163 

Nervositet hos den sökande torde enligt min mening vara sådant som framförallt har en 

inverkan på om berättelsen kan anses vara sammanhängande. Att det den sökande 

berättar ofta förmedlas genom en tolk borde även vara sådant som leder till att 

berättelsen kan bli osammanhängande som en konsekvens av översättningen. 

4.4.3 Motsägelser 

MiÖD har konstaterat att det vid bedömningen av den sökandes trovärdighet bör fästas 

vikt vid att berättelsen inte präglas av motstridiga uppgifter.164 Andersson använder 

begreppet motsägelse och menar med det att den asylsökande säger något som strider 
                                                
160 EASO, Judicial Analysis, 2018, s. 91. 
161 UNHCR, Note on Burden and Standard of Proof in Refugee Claims, 16 1998, p. 11, UNHCR, 

Handbok, 1996, p. 204 och 205 a, MIG 2007:12, MIG 2007:33, MIG 2011:6, MIG 2013:25 och 
skyddsgrundsdirektivet artikel 4.5 c. 

162 Andersson, ”Trovärdighet och tillförlitlighet i asylärenden”, 2018, s. 321 f. 
163 Kagan, 2003, s. 380. 
164 MIG 2007:12, MIG 2007:33, MIG 2011:6 och MIG 2013:25.  
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mot något annat som tidigare sagts. Om motsägelsen inte kan förklaras kan det ha en 

negativ inverkan på bevisvärderingen. I bedömningen är det emellertid viktigt att 

hänsyn tas till individuella förutsättningar som exempelvis ålder och utbildning.165 Om 

intervjuerna äger rum med långa mellanrum är det givet att svaret på en fråga som 

återigen ställs flera månader senare kan ha förändrats. Motsägelser behöver således inte 

innebära att den sökande ljuger.166  

Även motsägelser bör enligt min åsikt ses i relation till hur människans minne 

fungerar. Det är självklart att förmågan att komma ihåg specifika händelser, i synnerhet 

traumatiska upplevelser, påverkas av tiden som går mellan intervjutillfällena. Kagan 

menar att motsägelser är vanligt förekommande eftersom den sökande under 

asylprocessens gång kan intervjuas på flera olika sätt avseende sina asylskäl. 

Motsägelser som uppstår när den sökande återberättar sina skäl leder ofta till negativa 

asylbeslut eftersom det då antas att den sökande inte talar sanning.167 Viss restriktivitet 

bör emellertid has i åtanke avseende kravet på att tala sanning.168  

4.4.4 Oförändrad 

Enligt MiÖD ska berättelsen vidare vara oförändrad. 169  Andersson menar att en 

berättelse är att anse som förändrad om den asylsökande lägger till nya omständigheter 

för att framstå som mer skyddsvärd. Detta är vanligt förekommande då sökande 

upptäckt att vad denne tidigare berättade inte är tillräckligt för att beviljas skydd. Det 

kan däremot påverka bedömningen om de nya omständigheterna lämnas först efter det 

att den sökande fått avslag av Migrationsverket. I vissa fall är det dock förståeligt att 

sökanden har undvikit att ge vissa uppgifter vid ansökningstillfället. Så är fallet när det 

exempelvis gäller integritetskänsliga uppgifter som rör sökandens sexuella läggning.170 

Att en berättelse förändras genom sökandens tillägg är förmodligen inget ovanligt. 

Förändringar i berättelser tenderar däremot att leda till trovärdighetsbrister. Sådana 

brister kan bygga på att asylsökande i många fall blivit uppmanade av de människo-

smugglare som hjälpt dem att lämna sina hemländer att uppge falsk information och 

förstöra tillgängliga dokument. Ett annat problem som enligt min mening bör kopplas 

till frågan om rättssäkerhet är den tidsåtgång som är förbunden med asylärenden och det 
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169 MIG 2007:12, MIG 2007:33, MIG 2011:6 och MIG 2013:25. 
170 Andersson, ”Trovärdighet och tillförlitlighet i asylärenden”, 2018, s. 324. 
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faktum att sökandens förmåga att minnas avgörande händelser som uppgetts i utsagan 

kan försämras med tiden.171 I avsnitt 3.5 konstaterades att traumatiska upplevelser kan 

leda till att den sökande glömmer viktiga händelser. Att den sökande gör tillägg till sin 

berättelse i ett senare skede bör enligt min åsikt inte vara något som ensamt blir 

avgörande för om berättelsen är trovärdig. Det bör snarare ses som en konsekvens av att 

den sökande kan ha svårigheter att berätta om sina erfarenheter. Även Kagan framhåller 

att information om viktiga händelser som framkommer i ett sent skede kan leda till att 

sanningshalten i sökandes berättelse ifrågasätts. Sent framlagd information kan ibland 

anses vara en legitim negativ trovärdighetsfaktor på grund av att den sökande 

exempelvis har drabbats av minnesförlust eller helt enkelt kan ha svårt att minnas.172 

Vidare bör det återigen hänvisas till att asylskäl som rör sexuell läggning är känsliga 

och att det stigma och den skam som denna kan vara förknippad med medför att denna 

läggning av naturliga skäl avslöjas i ett senare skede.   

4.4.5 Inte strida mot kända fakta 

Vidare får berättelsen inte strida mot kända fakta, vilket har bekräftats av UNHCR och 

framgår i skyddsgrundsdirektivet.173 Om så är fallet talar det för att berättelsen inte 

stämmer. Det som framförallt har betydelse är om centrala delar av asylskälen strider 

mot kända fakta. Att resvägen strider mot kända fakta har vanligen ingen större 

betydelse.174 Ett problem som bör lyftas i sammanhanget är förekomsten av tillförlitlig 

landinformation. Situationen där beslutsfattare ofta finner sig mittemellan den 

sökandens personliga utsaga och den mer allmänna information som finns att hämta i de 

databaser som myndigheterna använder sig bör vidare beaktas.175 Om sökandens utsaga 

i sin helhet inte stämmer överens med tillgänglig landinformation bör det ifrågasättas 

om den sökande verkligen har gjort sannolikt att denne kommer från ett visst land. Jag 

vill dock starkt ifrågasätta fall där beslutsfattare blint förlitar sig på förekomsten av 

aktuell landinformation. Sökandens information om hur exempelvis situationen för 

homosexuella är i hemlandet bör inte ignoreras helt enbart på den grund att tillgänglig 

landinformation talar emot denna. Den information som finns tillgänglig kan vara 

utdaterad eller helt enkelt bristfällig.  

                                                
171Jfr Noll, ”Introduction: Re-mapping Evidentiary Assessment in Asylum Procedures”, Proof, 

Evidentiary Assessment and Credibility in Asylum Procedures, Noll, G (red.), 2005, s. 5. 
172 Kagan, 2003, s. 389. 
173 UNHCR, Handbok, 1996, p. 204. Jfr även skyddsgrundsdirektivet artikel 4.5 c.  
174 Andersson, ”Trovärdighet och tillförlitlighet i asylärenden”, 2018, s. 326 f. 
175 Jfr Noll, 2005, s. 4. 
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4.4.6 Rimlig 

Sökandens utsaga måste även vara rimlig enligt UNHCR och skyddsgrundsdirektivet.176 

Sannolik används ibland som ett alternativt begrepp. Rimlighetsbedömningen ska så 

långt som möjligt grunda sig på fakta om situationen i det land som avses. Orimliga 

eller mindre sannolika påståenden från sökandens sida när det exempelvis gäller vad 

som skulle kunna inträffa vid ett återvändande saknar däremot betydelse vid värder-

ingen av utsagan. Viktigt att beakta är att beslutsfattaren vanligen gör en annan bedöm-

ning av den framtida risken än sökanden.177 Jag vill emellertid uppmärksamma den 

svåra bedömningen där beslutsfattaren, utan att ha varit på plats och upplevt det som 

den sökande har varit med om, har att bedöma risken den sökande löper i framtiden. 

Kagan menar att en rimlig utsaga från sökandens sida skildrar ett realistiskt och möjligt 

händelseförlopp. Detta illustrerar han med ett exempel. Det faktum att en sökande 

hävdar att denne har tagit ett tåg där det inte finns någon tågräls är något som framstår 

som orimligt. En sökande som hävdar att denne har tagit ett tåg som har gjort ett 

oplanerat stopp är däremot inget orimligt utan snarare oförväntat. 178  Avseende 

rimligheten anser jag vidare att det är viktigt att det den sökande berättar utreds mot 

bakgrund av situationen i hemlandet och inte beslutsfattarens subjektiva uppfattningar. 

4.4.7 Detaljerad 

Att berättelsen ska vara detaljerad är ett krav som inte alltid uttryckligen framgår i 

MiÖD:s domar. MiÖD har tidigare däremot hänvisat till att uppgifter i den sökandes 

utsaga har varit vaga eller detaljfattiga.179 Detta kan tolkas som att domstolen ställer 

krav på en detaljerad berättelse. Brist på detaljer eller vaghet kan förmodligen ses som 

en brist på relevanta faktorer som är ett av rekvisiten i skyddsgrundsdirektivet.180 Enligt 

Andersson kan det faktum att en utsaga innehåller få detaljer bero på att sökanden inte 

är en bra berättare eller att sökanden har försökt berätta så kortfattat som möjligt. Av 

relevans är däremot om sökanden kan lämna detaljer om sådant som är centralt för 

asylskälen. Det är däremot viktigt att utredaren efterfrågar detaljer och inte enbart 

förväntar sig att sökandens berättelse ska vara detaljrik.181 Kagan menar att det faktum 

att sökandens berättelse är detaljfattig kan bero på otydlighet, minnesförlust, blyghet, 
                                                
176 UNHCR, Handbok, 1996, p. 204 och skyddsgrundsdirektivet artikel 4.5 c. 
177 Andersson, ”Trovärdighet och tillförlitlighet i asylärenden”, 2018, s. 327 f. 
178 Kagan, 2003, s. 390. 
179 Jfr MIG 2007:12 och 2013:25. 
180 Jfr EASO, Judicial Analysis, 2018, s. 87 och skyddsgrundsdirektivet artikel 4.5 b. 
181 Andersson, ”Trovärdighet och tillförlitlighet i asylärenden”, 2018, s. 330 f. 
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nervositet eller sökandens uppfattning eller förståelse. Hänsyn måste även tas till att 

detaljer som avser exempelvis datum inte är av kulturell betydelse i en del länder. Det 

bör även framhållas att kvinnor kan ha svårare att tillhandahålla relevant information då 

de ofta hålls i skymundan när det gäller övriga familjemedlemmars aktiviteter. 182 

Kvinnor kan, som konstaterades i avsnitt 3.5, vara invanda med att leva i skymundan 

och ständigt företrädas av en manlig roll, vilket innebär att de kan ha svårt att på egen 

hand framföra viktiga detaljer. 

Det bör även tas i beaktan att sökanden på grund av sina traumatiska upplevelser kan 

vara oförmögen att tala fritt och minnas alla faktiska detaljer, vilket i sin tur kan 

innebära att berättelsen framstår som vag eller oriktig. Oförmåga att minnas eller 

tillhandahålla sådana mindre detaljer ska tas med i trovärdighetsbedömningen men får 

inte ensamt vara avgörande för sökandes trovärdighet. 183 Mängden detaljer samt 

huruvida berättelsen är sammanhängande i den sökandes utsaga beror snarare på 

sökandens förmåga att uttrycka sig själv och den metod som intervjuaren har valt.184 

4.4.8 Söka skydd nära inpå flykt 

Att sökanden har sökt asyl nära inpå flykt är ett kriterium för att värdera utsagan som 

har stöd i skyddsgrundsdirektivet artikel 4.5 d. Kriteriet har även tillämpats av MiÖD i 

MIG 2013:25. I fallet ansökte asylsökanden om asyl först efter att domstolen fastställt 

ett utvisningsbeslut mot denne, vilket domstolen ansåg var ett skäl som talade mot 

sökanden. Om sökanden verkligen riskerar att utsättas för förföljelse borde hen skynd-

samt ansöka om asyl för att på så vis öka sina förutsättningar att få stanna i landet.185 

Enligt skyddsgrundsdirektivet kan det emellertid vara godtagbart att sökanden väntar 

med sin ansökan om det finns en rimlig förklaring till dröjsmålet. Sena åberopanden och 

åberopanden där detaljer tilläggs eller förändras i ett senare skede kan leda till misstro 

då de anses vara inkonsekventa.186 Vilka skäl som kan vara godtagbara för en fördröjd 

ansökan anges däremot inte närmare men förmodligen kan ett sent åberopande om 

sexuell läggning i vissa fall anses vara godtagbart just på grund av dess integritets-

känsliga karaktär. Detta bör ses mot bakgrund av asylprocedurdirektivet artikel 10.1 där 

det framgår att ansökningen inte får avslås enbart för att den lämnats in sent. 

                                                
182 Kagan, 2003, s. 385 f. 
183 UNHCR, Note on Burden and Standard of Proof in Refugee Claims, 1998, p. 9. 
184 Jfr Kagan, 2003, s. 393 f. 
185 Andersson, ”Trovärdighet och tillförlitlighet i asylärenden”, 2018, s. 328 f. 
186 Millbank, 2009, s. 14. 
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4.4.9 Tala sanning 

Det sista kriteriet som vanligen uppställs är att sökanden ska tala sanning. Framkommer 

det att sökanden ljuger har det en negativ inverkan på bevisvärdet.187 Kravet på att tala 

sanning har även fastställts av både UNHCR och MiÖD.188 Osanna påståenden anses 

emellertid inte vara tillräckliga skäl för att vägra en person flyktingstatus.189 Det är 

beslutsfattarens uppgift att avgöra huruvida den eventuella lögnen inverkar på 

bevisvärdet i det enskilda fallet.190 UNHCR menar att utredaren emellertid inte behöver 

vara helt övertygad om att varenda påstående i sökandes berättelse är sann, utan det ska 

snarare avgöras om det är sannolikt att sökandes anspråk är trovärdigt.191 

Kagan framför något intressant angående människors förmåga att avgöra om en 

person talar sanning eller inte. Precis som asylsökande sällan har tillräcklig bevisning 

för att slutgiltigt bevisa sina påståenden har beslutsfattare och myndigheter sällan 

tillräckliga bevis för att slutgiltigt bevisa att den sökande inte talar sanning. Det är 

enbart i de förhållandevis ovanliga fallen där avgörande dokumentation existerar som 

beslutsfattare eller myndigheter kan säga att de med säkerhet vet att den asylsökande 

talar sanning eller inte. Någon tidigare erfarenhet spelar ingen större roll i dessa fall.192 

Bedömningen av sanningshalten blir enligt min mening att likna vid en situation där 

sökandens ord står mot beslutsfattarens. Precis som Kagan konstaterar går det aldrig att 

med säkerhet veta om den sökande talar sanning. Resultatet av detta blir antagligen att 

ärliga sökande som verkligen är i behov av skydd i vissa fall inte erhåller sådant och 

tvärtom att oärliga sökande bedöms vara skyddsvärda. Som påpekades ovan behöver 

alla den sökandes påståenden däremot inte framstå som sanna. Det finns en rad aspekter 

som kan beaktas i förhållande till om den sökande talar sanning. Den sökandes förmåga 

att minnas samt huruvida denne fått utstå traumatiska upplevelser är några faktorer som 

förmodligen kan tillmätas vikt. Att bedöma om den sökande talar sanning är en oerhört 

svår, om inte omöjlig uppgift. Huruvida sökandes berättelse framstår som sann eller inte 

är en annan sak. Lika lite går det hänvisa till beslutsfattares tidigare erfarenhet av 

”osanna” påståenden eftersom det aldrig kan ställas säkra garantier på att denna tidigare 

erfarenhet varit korrekt grundad. 

                                                
187 Andersson, ”Trovärdighet och tillförlitlighet i asylärenden”, 2018, s. 330. 
188 UNHCR, Handbok, 1996, p. 205 a och MIG 2007:12.  
189 UNHCR, Handbok, 1996, p. 199. 
190 Andersson, ”Trovärdighet och tillförlitlighet i asylärenden”, 2018, s. 330. 
191 UNHCR, Note on Burden and Standard of Proof in Refugee Claims, 1998, p. 8. 
192 Kagan, 2003, s. 414. 
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4.5 Rättssäkerhet i trovärdighetsbedömningar  

På grund av fördelningen av roller, bedömningen av trovärdighet och bevisavvägningen 

ger asylärenden upphov till exceptionella problem och angelägenheter.193 Asylärenden 

kännetecknas av att de är både bristfälliga och innehållsrika på en och samma gång. 

Noll menar att effekten av det sannerligen blir att beslutsfattare tenderar att använda sig 

av stereotyper och antaganden för att minska komplexiteten och omfattningen. 194 

Wikström anser att det vid bedömning av trovärdighet bör tas hänsyn till att rättsliga 

bedömningar präglas av människors val, tolkningar och förhållningssätt. Trots att 

rättssäkerhet och objektivitet är att sträva efter är det svårt att uppnå. Genom att ta 

hänsyn till den faktiska verkligheten där den beslutsfattande verksamheten generellt, 

framförallt trovärdighetsbedömningar, med nödvändighet präglas av subjektivitet, bör 

hänsyn snarare tas till en diskussion där väl underbyggda beslut ställs gentemot beslut 

som inte fattats på tillräckligt underlag. 195  Wikström drar slutsatsen att även om 

säkerhet är ändamålet i det rättsliga beslutsfattandet så präglas det till stor del av 

osäkerhet. Anledningen till detta är att verkligheten är mer komplex och att det är svårt 

att tillämpa alltför teoretiskt komplicerade bedömningar i praktiken.196  

Osäkerheten i vad trovärdighetsbedömningen ska innehålla samt hur dessa ska 

genomföras och värderas är sannerligen oroväckande. Det verkar snarare bli en 

bedömning som i många fall omedvetet baseras på beslutsfattares och domares 

subjektiva uppfattningar och förväntningar där det i liten mån tas hänsyn till att 

traumatiska upplevelser kan ha en negativ inverkan på den sökandes minne. Den knappa 

bevisningen är inget som bidrar till att tydliggöra en redan oklar situation. Jag tror å ena 

sidan att bristen på bevis leder till att beslutsfattare och domare omedvetet förlitar sig på 

egna erfarenheter och känsla av vad som känns rimligt och rätt för att avgöra om den 

sökandes berättelse är tillförlitlig och trovärdig. Att i allt för stor utsträckning använda 

sig av egna erfarenhetssatser i asylärenden är inte att rekommendera då varje ansökan 

och berättelse är unik. Det kan vidare ifrågasättas om beslut som grundas på allt för 

subjektiva uppfattningar ens bör accepteras utifrån ett rättssäkerhetsperspektiv. I 

enlighet med vad Wikström anför kan jag å andra sidan förstå att trovärdighetsbedöm-

ningar präglas av subjektiva inslag. Bristen på bevisning torde i flera fall medföra att det 

                                                
193 Noll, 2005, s. 2. 
194 Noll, 2005, s. 4. 
195 Thorburn Stern och Wikström, 2016, s. 252. 
196 Thorburn Stern och Wikström, 2016, s. 255. 
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kan vara en svår och i vissa fall omöjlig uppgift att fatta beslut på objektiva grunder. 

Vad jag har kunnat utröna är bristande trovärdighet den vanliga grunden för avslag på 

asylansökningar i både MiÖD och andra länders nationella domstolar innan fallen tas 

upp i EU-domstolen.197 Vid en noggrannare läsning av domarna är det ofta svårt att 

utläsa på vilka grunder som sökanden brister i trovärdighet. Detta är enligt min mening 

ett problem då det knappast bidrar till att sökanden förstår varför ansökan får avslag.  

En slutsats av det som i detta kapitel har anförts är att beslutsfattare och domare har 

till uppgift att fatta livsavgörande beslut, i många fall helt utan förekomsten av skriftlig 

bevisning. Frågan om det sätt som trovärdighetsbedömningarna genomförs på är 

rättssäkert kan inte helt okomplicerat besvaras. Avsaknaden av konkreta juridiska 

riktlinjer avseende bedömningen av asylskäl som baseras på sexuell läggning är 

visserligen allvarlig. Det måste, precis som anfördes i avsnitt 3.4.1, däremot beaktas att 

bedömningen av trovärdighet egentligen står utanför juridiken men trots allt blir föremål 

för juridiska beslut. Som ovan konstaterats blir resultatet av detta att beslutsfattare har 

en benägenhet att använda sig av sin egna subjektiva uppfattning eller känsla av vad 

som är rimligt och rätt. En berättelse skapas därmed utifrån sökandens egna upplevelser 

och en annan utifrån beslutsfattarens subjektiva prägel.  

De kriterier som behandlades i avsnitt 4.4 tycks vara de vanliga bedömnings-

kriterierna och den mer generella metod som används när trovärdigheten i sökandes 

utsaga ska bedömas. Någon lämpligare metod än den som MiÖD använder sig av i 

bland annat MIG 2007:12 och MIG 2013:2 går, vad jag har kunnat utröna, inte att finna. 

Resultatet av att asylskäl på grund av sexuell läggning är osäkra till sin förekomst blir 

även att bedömningarna av sådana asylskäl blir det. Även om jag ställer mig kritisk till 

avsaknaden av en konkret metod är det ändå att föredra att sökandens trovärdighet 

avseende sexuell läggning bedöms enligt den mer generella metod som MiÖD använder 

sig av och inte enligt några specifika bedömningsmallar. Rättssäkerheten kan således 

ifrågasättas eftersom det ännu inte är klarlagt vilken metod som ska följas i trovärdig-

hetsbedömningarna. För att tillförsäkra bedömningarnas rättssäkerhet är det således 

viktigt att rättsfall från både MiÖD, EU-domstolen och Europadomstolen läses 

tillsammans.198 Därtill bör beslutsfattare och intervjuare förhålla sig objektiva. Trots 

rättssäkerhetsfrågan får vi återigen finna oss i att det får anses vara tillräckligt att den 

sökande har gjort sannolikt att den har en viss sexuell läggning. 
                                                
197 MIG 2007:12, MIG 2013:25, A, B, C-domen, p. 25, 26 och 29 och F-domen, p. 22. 
198 Jfr RCI 09/2013 s. 2. 
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4.6 Sammanfattande slutsatser 

För att sammanfatta det som sagts om metoden för att fastställa en sexuell läggning är 

den teoretiska metoden rimlig medan den praktiska tillämpningen är något svårare. 

Grundläggande är att den sökande ska ha framfört en berättelse som framstår som 

trovärdig och sannolik. I enlighet med MiÖD:s praxis, skyddsgrundsdirektivet och 

UNHCR:s handbok är en metod för att bedöma trovärdigheten att granska sökandens 

utsaga utifrån olika bedömningskriterier. Dessa är att berättelsen är sammanhängande, 

saknar motsägelser, är oförändrad, inte strider mot kända fakta, är rimlig, detaljerad 

samt om sökanden sökt asyl nära inpå flykt och talar sanning. Kriterierna kan enligt min 

mening ses som en generell metod för att bedöma den sökandes trovärdighet. Metoden 

bör dock användas restriktivt eftersom anledningen till förändringar eller motsägelser 

kan bero på att den sökande har fått utstå traumatiska upplevelser, har svårt att minnas 

händelseförloppet eller till en början är rädd för att avslöja sin sexuella läggning. 

Trovärdigheten måste därmed avgöras mot bakgrund av hur tillförlitligt sökandes minne 

är och att den sökande kan ha svårt att avslöja sin sexuella läggning. Fastställandet av 

en mer konkret metod skulle vidare inte lösa problemet då varje asylsökandes utsaga är 

unik, vilket leder till att bedömningarna nödvändigtvis skiljer sig åt i olika fall. Lika fall 

bör visserligen behandlas lika men upprättandet av olika mallar som föreskriver hur 

trovärdigheten i asylskäl som rör sexuell läggning ska bedömas är enligt min mening 

inte genomförbart eftersom fallen rör personliga och unika omständigheter. 

Sexuell läggning är en personlig kvalitet som egentligen står utanför juridiska 

bedömningar. Den problematik som ovan synliggjorts visar att eftersom beslutsfattare 

sällan kan bekräfta om deras beslut varit korrekt grundade kan de sällan lära sig av sina 

misstag. Bedömningen av trovärdighet görs utifrån en generell metod på specifika fall. 

Då inga asylansökningar är identiska innebär det att några erfarenhetssatser sällan kan 

komma ifråga. På grund av att metoden för att bedöma trovärdigheten av naturliga skäl 

måste hållas generell finns idag ingen rimlig lösning på en ”felfri” metod för att 

fastställa trovärdigheten i den sökandes sexuella läggning. Det leder is sin tur till att 

bedömningarnas rättssäkerhet kan ifrågasättas, varför de aspekter som ovan har beaktats 

alltid bör has i åtanke när trovärdigheten bedöms. 

I samband med användandet av en generell metod är det viktigt att trovärdighets-

bedömningar genomförs utan att sökandens rätt till värdighet, integritet och privatliv 

kränks, vilket behandlas i följande kapitel.   
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5 Trovärdighetsbedömningar ur ett 
rättighetsperspektiv  

5.1 Inledning 

Den internationella flyktingrätten, i synnerhet flyktingkonventionen, utgör en del av det 

regelverk som finns på området mänskliga rättigheter och bör därmed tolkas och 

tillämpas i enlighet med mänskliga rättigheter.199 När asylsökandes sexuella läggning 

ska fastställas är det viktigt att de frågor som ställs och de metoder som används inte 

inkräktar på sökandes rätt till värdighet, integritet och privatliv. Frågan om en persons 

sexuella läggning är nämligen nära förbunden med den komplexitet som rör en persons 

identitet och privatliv.200 Mot denna bakgrund är det viktigt att förstå att rättigheter till 

sin natur kan vara antingen absoluta eller kvalificerade. Absoluta rättigheter tillåter inga 

undantag och kan inte ens inskränkas i ytterst exceptionella situationer. Kvalificerade 

rättigheter får emellertid begränsas om det sker med hänsyn till vissa specifika grunder 

som andras rättigheter, nationell säkerhet, allmän ordning och allmän moral. En sådan 

inskränkning måste baseras på lag, vara proportionerlig och inte leda till att staterna 

berövar rättigheten den innersta kärnan. Det leder i sin tur till att det blir en ständig 

balans mellan den enskilda individen, andra individer och staten. 201 Medan människans 

värdighet anses vara en okränkbar rättighet,202 kan rätten till integritet och privatliv 

förstås som kvalificerade rättigheter eftersom de tillåter undantag.203  

I kapitlet utreds den tredje frågan om hur trovärdighetsbedömningar kan genomföras 

utan att människans rätt till värdighet, integritet och privatliv inskränks och i vilken mån 

rättigheterna beaktas när trovärdigheten i sökandes sexuella läggning bedöms. Den 

fjärde frågan gällande vilka metoder som anses otillåtna respektive tillåtna besvaras 

även. För besvarandet av nämnda frågor är det nödvändigt att inledningsvis redogöra för 

de tre rättigheter som vanligen hamnar i konflikt med genomförandet av dessa. 

                                                
199 Seidlitz, ”Den internationella flyktingrätten”, 2018, s. 124. 
200 Jfr Förslag till avgörande av Eleanor Sharpston föredraget den 17 juli 2014. Förenade målen C-

148/13, C-149/13 och C-150/13, A, B och C, Begäran om förhandsavgörande: Raad van State – 
Nederländerna, p. 38. Nedan Sharpston, 2014. 

201 Bantekas och Oette, International Human Rights Law and Practice, s. 75. 
202 Se EU-stadgan artikel 1. 
203 Jfr Sharpston, 2014, p. 38 och Bantekas och Oette, 2016, s. 75. Se även Van Kück mot Tyskland, 

ansökan 35968/97, dom 12 juni 2003, p. 69, där Europadomstolen konstaterar att rätten till 
privatliv omfattar människans rätt till integritet. Nedan Van Kück mot Tyskland. 
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5.2 Värdighet, integritet och privatliv  

Tolkningen av skyddsgrundsdirektivet ska stå i överensstämmelse med de rättigheter 

som finns i EU-stadgan.204  Inom ramen för det i uppsatsen angivna syftet kan det 

därmed konstateras att det vid genomförandet av trovärdighetsbedömningar enligt 

skyddsgrundsdirektivet artikel 4.5 är viktigt att värna om den sökandes värdighet, 

integritet och privatliv när den sökandes sexuella läggning ska fastställas. I EU-stadgan 

artikel 1 anges att människans värdighet är okränkbar och att den ska respekteras och 

skyddas. I artikel 3 föreskrivs människans rätt till integritet och i artikel 3.1 stadgas att 

varje enskild individ har rätt till fysisk och mental integritet. Rätten till respekt för sitt 

privat- och familjeliv, sin bostad och sina kommunikationer kan utläsas i artikel 7.205  

I EKMR artikel 8 finns i princip en motsvarande definition av rätten till privatliv.206 

Europadomstolen har i Van Kück mot Tyskland försökt tydliggöra begreppet ”privatliv” 

och funnit att det är ett omfattande begrepp som inte kan definieras helt uttömmande. 

Det kan däremot anses omfatta både en persons fysiska och psykiska integritet och 

sådana aspekter såsom sexuell läggning och sexualliv.207 Detta är sådant som vidare 

anses falla inom den personliga arten som skyddas av rätten till privatliv.208 Förmod-

ligen menar domstolen att rätten till personlig integritet och rätten till privatliv i viss 

mån överlappar varandra eller med andra ord att rätten till privatliv även omfattar rätten 

till fysisk och psykisk integritet som föreskrivs i EU-stadgan artikel 3.1. Rätten till 

privatliv och rätten till personlig integritet får enbart begränsas av offentlig myndighet 

med stöd av lag och om det är nödvändigt i ett demokratiskt samhälle med hänsyn till 

allmän säkerhet, allmän ordning, hälsa, moral eller till skydd för andra personers fri- 

och rättigheter. Begränsningarna måste därmed vara proportionerliga.209  

En fråga som uppstår i denna kontext är vad det är som rättigheterna avser att skydda 

och i förhållande till vem rättigheterna gäller. När det gäller rätten till privatliv erinrar 

Europadomstolen att syftet med rättigheten huvudsakligen är att skydda individen mot 

                                                
204 Skyddsgrundsdirektivet skäl 16. Se även X, Y, Z-domen, p. 40. 
205 Se även FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna artikel 12, ICCPR artikel 17.  
206 I EU-stadgan artikel 52.3 anges att i den mån EU-stadgans bestämmelser motsvarar rättigheter 

som finns i EKMR ska de ha samma innebörd och räckvidd som i konventionen. Bestämmelserna i 
EU-stadgan gäller däremot enbart när medlemsstaterna tillämpar EU-rätten enligt EU-stadgan 
artikel 51.1. I den fortsatta framställningen är utgångspunkten därmed EU-stadgans artiklar. 

207 Van Kück mot Tyskland, p. 69. Se även X och Y mot Nederländerna, ansökan 8978/80, dom 26 
mars 1985, p. 22. 

208 Van Kück mot Tyskland, p. 69. 
209 Jfr EKMR artikel 8.2 och EU-stadgan artikel 52.1 och det faktum att rätten till privatliv och 
rätten till integritet överlappar varandra. 
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godtyckliga ingripanden från statliga myndigheter och att staten ska avstå från sådana 

ingripanden. Förutom sådana negativa åtaganden har staterna även positiva skyldigheter 

beträffande rätten till privatliv. Sådana skyldigheter kan vara antagande av åtgärder som 

syftar till att säkerställa rättigheten även mellan individer.210 För att förklara rättig-

heternas betydelse i en trovärdighetskontext vill jag förtydliga att det är individens rätt 

gentemot offentliga myndigheter att inte få sin värdighet, sin integritet och sitt privatliv 

kränkt när förhör som baseras på trovärdigheten i den sökandes sexuella läggning 

genomförs. Detta problem har blivit föremål för EU-domstolens bedömning i två 

viktiga avgöranden, vilka behandlas i avsnitt 5.4 och 5.5. Innan det redogörs för 

rättsfallen ges en genomgång av vilka metoder som UNHCR har ansett vara oförenliga 

med människans värdighet, integritet och privatliv.  

5.3 Metoder som är oförenliga med EU-stadgans rättigheter 

5.3.1 Allmänt om metoderna 

Diskriminering, våld, skamkänslor, homofobi och trauma kan ha en skadlig inverkan på 

sökandens förmåga att framföra sitt anspråk.211 Den frågemetod som används och de 

typer av frågor som ställs, såsom öppna eller slutna frågor, kan ha en stor inverkan på 

trovärdigheten. Stötande frågeställningar kan medföra att den asylsökande ger 

misstänksamma svar. Beroende på hur sökanden ser på sig själv kan denne även ha 

svårt att avslöja sin sexuella läggning. Det är intervjuarens ansvar att ge den sökande 

”säkert utrymme” att dela med sig av sin historia och att undvika sådana intervju-

metoder som på ett menligt sätt påverkar den sökandes utsaga. 212  I Yogyakarta-

principerna anges dessutom att rätten till privatliv innebär att staterna ska tillförsäkra 

alla personers rätt att välja om de vill avslöja sådan information som kan relateras till 

den sexuella läggningen.213 I UNHCR:s riktlinjer avseende könsrelaterad förföljelse har 

det konstaterats att både öppna och specifika frågor som kan bidra till att avslöja 

relevanta könsrelaterade frågor bör ingå i alla asylintervjuer.214 Med detta sagt torde 

detsamma förmodligen även gälla identitetsrelaterade asylskäl som sexuell läggning.  

                                                
210 X och Y mot Nederländerna, p. 23. Se även Van Kück mot Tyskland, p. 70. 
211 UNHCR, Guidelines on International Protection no. 9, 2012, p. 59. 
212 Jansen och Spijkerboer, 2011, s. 54. 
213 Yogyakartaprinciperna, princip 6 (F). 
214 UNHCR, Guidelines on International Protection: Gender-Related Persecution, 2002, p. 36 vii. 
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I A, B, C-domen behandlade EU-domstolen frågan om vilka gränser som rätten till 

värdighet, integritet och privatliv uppställer vid genomförandet av trovärdighetsbedöm-

ningar av sökandes påstående om förföljelse på grund av sexuell läggning.215 Inför 

avgörandet inkom UNHCR med så kallade ”written observations” till domstolen 

angående vilka metoder som anses vara otillåtna när en bedömning av trovärdigheten 

ska göras i sökandes åberopade sexuella läggning i enlighet med skyddsgrundsdirektivet 

artikel 4.216 Inledningsvis konstateras att alla åtgärder som EU:s medlemsstater vidtar 

måste vara förenliga med EU-stadgan.217 UNHCR delar in de otillåtna metoderna i två 

kategorier.218 Den första kategorin avser metoder som under alla omständigheter strider 

mot EU-stadgan medan den andra kategorin tar sikte på sådana metoder som under 

vissa omständigheter strider mot EU-stadgan om de inte tillämpas på rätt sätt.  

5.3.2 Metoder som under alla omständigheter strider mot EU-stadgan 

Metoder som under alla omständigheter strider mot EU-stadgan är exempelvis medicin-

ska undersökningar, krav på olämpliga dokument eller bevis för att bekräfta en sexuell 

läggning samt påträngande utfrågningar om den sökandes sexliv.219 I en del europeiska 

länder har det förekommit att medicinska undersökningar har använts för att komma 

fram till den sökandes sexuella läggning genom exempelvis undersökning av fysisk 

respons på pornografiska bilder, det så kallade fallometriska testet. Som ett resultat av 

kritik från EU, ideella organisationer och UNHCR har det fallometriska testet avskaffats 

och metoden har inte använts sedan 2009.220 Medicinska bevis, i synnerhet i form av 

fallometrisk testning, är inte förenliga med EU-stadgan artikel 1, 3 och 7.221 Samma 

gäller även för krav på särskild bevisning i form av exempelvis fotografier eller videor 

där den sökande utför sexuella handlingar.222 

De frågor som framförs i den beslutsfattande processen måste ställas mot bakgrund 

av de rättigheter som garanteras i EU-stadgan. Påträngande utfrågningar om sökandes 

                                                
215 Förenade målen C-148/13, C-149/13, C-150/13 A, B och C, p. 43 och 65. Nedan A, B, C-domen. 
216 UNHCR, Written Observations of the UNHCR in C-148/13, C-149/13 och C-150/13, 2013, s. 2, 

avsnitt 1.1. Nedan UNHCR, Written Observations, 2013. 
217 UNHCR, Written Observations, 2013, s. 4, avsnitt 3.1. 
218 UNHCR, Written Observations, 2013, s. 6, avsnitt 3.6. 
219 UNHCR, Written Observations, 2013, s. 6, avsnitt 3.6. 
220 Jansen och Spijkerboer, 2011, s. 49 och 52. 
221 UNHCR, Written Observations, 2013, s. 9, avsnitt 3.16. UNHCR, Comments on the Practice of 

Phallometry, 2011. 
222 UNHCR, Written Observations, 2013, s. 9, avsnitt 3.17. 
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sexuella vanor ska i allra högsta grad undvikas.223 Sådan utfrågning kan leda till att den 

sökande känner sig förlägen, skamsen, avskräckt och trakasserad. Resultatet av detta 

blir i sin tur att den sökande vägrar eller får svårigheter att svara på de frågor som ställs. 

UNHCR menar att sådana frågor går utöver vad som är nödvändigt för bestämmandet 

av internationellt skydd. Metoden strider mot EU-stadgans rättigheter om mänsklig 

värdighet i artikel 1, mental integritet i artikel 3.1 och privatliv i artikel 7.224 Jag tolkar 

avvägningen mellan statens intresse av att fastställa internationellt skydd och asyl-

sökandes intresse av att bedömningarna genomförs på ett sätt där deras rättigheter 

respekteras, får anses innebära att den sökandes intresse väger tyngre. Påträngande 

utfrågningar är inte relevanta för att fastställa internationellt skydd. Motvilja eller ovilja 

att svara på sådana frågor torde vidare vara något som uppkommer hos de flesta 

människor. Traumatiska upplevelser som den sökande har varit med om i hemlandet 

medför förmodligen ytterligare svårigheter att dela med sig av sådana intima detaljer, 

varför det absolut inte borde vara ett krav.  

Det finns enligt UNHCR ingen uttömmande lista över frågor som får ställas och vad 

som anses vara ”rätt” svar men frågorna bör ställas mot bakgrund av hur sökanden 

identifierar sig själv och sett utifrån dennes kulturella och sociala bakgrund. 225 

Nödvändiga frågor är sådana om sökandes barndom, självförverkligande- och ”komma 

ut”-fasen, eventuell stigma och skam kopplat till den sexuella läggningen i hemlandet, 

familjerelationer, kärleksförhållanden, sexuella förhållanden och religion. 226  Att 

sökanden är gift, skild eller har barn ska inte innebära att sökanden inte har en sexuell 

läggning, så länge det finns en rimlig förklaring till detta.227 Även om sökanden påstår 

sig ha en viss sexuell läggning behöver denne vidare inte ha haft några sådana för-

hållanden. Det kan istället vara så att sökanden har undvikit samkönade förhållanden för 

att slippa den skada som det skulle kunna leda till.228 Det är mot denna bakgrund rimligt 

att anta att så länge som beslutsfattare avstår från att ställa påträngande frågor om den 

sökandes sexliv och håller sig till frågorna ovan kan trovärdighetsbedömningar genom-

föras utan att det sker en kränkning av sökandes värdighet, integritet och privatliv. 

                                                
223 UNHCR, Written Observations, 2013, s. 7, avsnitt 3.9 och UNHCR, Guidelines on International 

Protection no. 9, p. 63 vii. 
224 UNHCR, Written Observations, 2013, s. 7, avsnitt 3.9-3.11. 
225 UNHCR, Guidelines on International Protection no. 9, 2012, p. 63 och 63 i. 
226 UNHCR, Guidelines on International Protection no. 9, 2012, p. 63 i-vii och ix. 
227 UNHCR, Guidelines on International Protection no. 9, 2012, p. 63 vi. 
228 UNHCR, Guidelines on International Protection no. 9, 2012, p. 63 vii. 
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5.3.3 Metoder som under vissa omständigheter strider mot EU-stadgan 

Den andra kategorin omfattar metoder som strider mot EU-stadgan enbart om de inte 

tillämpas med iakttagande av tillräcklig försiktighet och lämplighet och det måste även 

ske en bedömning i det enskilda fallet.229 Sådana metoder är exempelvis situationer där 

beslutsfattare drar slutsatsen att sökanden saknar trovärdighet då sökanden har 

misslyckats med att avslöja sin sexuella läggning så snart som möjligt och inte kunnat 

ge korrekta svar på allmänna kunskapsfrågor om exempelvis bi- och homosexuella 

organisationer och mötesplatser. Andra aspekter som beaktas är när sökanden inte ges 

utrymme att förklara anledningen till trovärdighetsbristerna.230 

I skyddsgrundsdirektivet artikel 4.1 framgår att sökanden så snart som möjligt ska 

lägga fram alla faktorer som är relevanta för ansökan om internationellt skydd. När det 

gäller sexuell läggning som grund för förföljelse är det däremot viktigt att beakta att 

många sökande kan ha svårt att avslöja sådan information, särskilt inför myndighets-

personal. Negativa slutsatser om den sökandes trovärdighet får därmed inte dras när de 

sent framlagda skälen avser dennes sexuella läggning.231 Om den asylsökande kommer 

från en bakgrund där det inte är socialt accepterat att ha en sexuell läggning som avviker 

från normen är det förmodligen inte ovanligt att denne i första taget är restriktiv med att 

identifiera sig som homo- eller bisexuell. Mot denna bakgrund vill jag återigen anmärka 

att det är viktigt att ta hänsyn till att sexuell läggning avser ett integritetskänsligt område 

som präglas av stereotypa uppfattningar. 

Avseende metoder där allmänna frågor ställs om homo- och bisexuella bör anmärkas 

att det inte finns några universella särdrag eller kvaliteter som kännetecknar vad som är 

typiskt homo- eller bisexuellt. Beslut om bristande trovärdighet får inte fattas enbart på 

stereotypa antaganden där den sökande exempelvis förväntas ha kunskap om vissa 

organisationer och mötesplatser.232 Frågor om sökandens kännedom om mötesplatser, 

organisationer och kultur beträffande homo- och bisexuella får ställas. Det bör dock 

observeras att personer som inte har levt i öppenhet med sin sexuella läggning i 

hemlandet förmodligen saknar sådan information.233 Mot denna bakgrund anser jag att 

det är oerhört viktigt att intervjuare och beslutsfattare inte använder sig av stereotyper 

                                                
229 UNHCR, Written Observations, 2013, s. 6, avsnitt 3.7. 
230 UNHCR, Written Observations, 2013, s. 10, avsnitt 3.18. 
231 UNHCR, Written Observations, 2013, s. 10 f, avsnitt 3.19-3.20. 
232 UNHCR, Written Observations, 2013, s. 11, avsnitt 3.21, UNHCR, Guidelines on International 

Protection no. 9, 2012, p. 60 ii-iii. 
233 UNHCR, Guidelines on International Protection no. 9, 2012, p. 63 viii och SR 38/2015 s. 5. 
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för vad som är ”typiskt homosexuellt” när frågor om den sökandes sexuella läggning 

ställs eftersom synen på en viss sexuell läggning dessutom kan skilja sig från land till 

land.234 Det är därför viktigt att hänsyn tas till huruvida sökanden har växt upp i en 

kultur där dennes sexualitet betraktas som skamlig eller tabu. Jag vill vidare anmärka att 

det kan anses vara en aning motsägelsefullt att fråga den sökande om speciella 

mötesplatser, organisationer och kultur som finns för homo- och bisexuella då detta 

indirekt indikerar att beslutsfattare och intervjuare har subjektiva och stereotypa 

uppfattningar om hur de anser att en homo-eller bisexuell asylsökande ska vara.  

Enligt UNHCR ska sökanden vidare ges utrymme att förklara eventuella brister i 

trovärdigheten. Sökandens möjlighet att få förklara dessa brister måste även ses mot 

bakgrund av hur människans minne fungerar.235 Detta behandlades framförallt i avsnitt 

3.5 och 4.4, varför någon närmare redogörelse av denna subkategori inte är nödvändig. 

5.4 EU-domstolen om stereotypa antaganden och förväntningar 

5.4.1 Vad som avses med stereotypa antaganden och förväntningar 

I avsnitt 1.1 konstaterades att det är problematiskt om beslutsfattare förväntar sig att 

homo- och bisexuella personer ska passa in i en mall för ett visst beteende- och 

personlighetsmönster när trovärdigheten bedöms. Sådana förväntningar kan vara att 

män förväntas vara feminina medan kvinnor förväntas vara maskulina och att de även 

besitter viss kunskap om sådant som anses vara ”typiskt homosexuellt”.236 Det kan röra 

sig om kunskap om musik, klubbar och lagar för homosexuella. I många fall förväntas 

även sökanden ha gått igenom en ”komma-ut-process” för att framstå som trovärdig.237 

Det bör emellertid uppmärksammas att då sökanden i många fall ser sexualiteten som en 

privat angelägenhet, är det inte lika troligt att denne har sådan kunskap.238 

När en bedömning görs av sökandens sexuella läggning är det viktigt att iaktta att de 

berörda personernas upplevelser kan skilja sig åt beroende på vilket land de kommer 

ifrån och vilken miljö de vistas i. På grund av att många samhällen är starkt patriarkala 

kan situationen för en homosexuell kvinna och en homosexuell man även skilja sig åt, 

varför kvinnors situation i många fall inte är lika synlig och utredd. Hänsyn bör även tas 

                                                
234 Se avsnitt 5.4.1 nedan. 
235 UNHCR, Written Observations, 2013, s. 12, avsnitt 3.22-3-23. 
236 Se kapitel 1.1 i denna uppsats. 
237 Thorburn Stern och Wikström, 2016, s. 226 f. 
238 Thorburn Stern och Wikström, 2016, s. 231. 
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till att möjligheten att få tillgång till information om övergrepp mot homo- och 

bisexuella kan vara begränsad eftersom många övergrepp inte rapporteras på grund av 

det stigma som en sexuell läggning kan medföra.239  

5.4.2 A, B, C-domen 

I A, B, C-domen från 2014 uppgav tre män att de kände en välgrundad fruktan för 

förföljelse i sina hemländer på grund av att de är homosexuella män.240 I fallet hade A 

erbjudit sig att genomgå ett test för att styrka sin homosexualitet medan C hade lämnat 

in en videoupptagning som visar när han utför intima samkönade sexuella handlingar.241 

I samtliga fall hänvisade domstolen till bristande trovärdighet.242 Frågan var huruvida 

skyddsgrundsdirektivet artikel 4 ska tolkas så att bestämmelsen uppställer vissa gränser 

för bedömningen av fakta och omständigheter som de nationella myndigheterna ska 

göra för att fastställa den asylsökandes sexuella läggning.243  

När det gäller den bedömning av fakta och omständigheter som ska göras för att 

fastställa sökandes sexuella läggning erinrar domstolen att de nationella myndigheterna 

inte får genomföra förhör som uteslutande baseras på stereotypa uppfattningar om 

homosexuella. Rätten till respekt för privatliv i artikel 7 i EU-stadgan innebär vidare att 

myndigheter inte får genomföra detaljerade förhör om den sökandes sexuella vanor. I 

enlighet med människans värdighet i rättighetsstadgan artikel 1 får de nationella 

myndigheterna inte heller godta att den sökande undergår tester för fastställande av sin 

läggning, utför homosexuella handlingar eller ger in videoupptagningar som bevis-

medel. Den asylsökandes uppgifter får heller inte anses brista i trovärdighet enbart av 

det skälet att sexuell läggning inte åberopades som skäl redan första gången den 

asylsökande gavs tillfälle att redogöra för sina skäl.244  

I enlighet med gällande rättspraxis instämmer jag med domstolens konstaterande om 

att det faktum att myndigheter eventuellt skulle tillåta bevisning i form av tidigare 

nämnda videoupptagningar implicit skulle framstå som ett krav för andra asylsökande 

när ansökan sker på grunden sexuell läggning.245 Användandet av sådana medel skulle 

inte heller vara till nytta då de enbart kan användas för att bekräfta beslutsfattares 

                                                
239 SR 38/2015 s. 6. 
240 A, B, C-domen, p. 22. 
241 A, B, C-domen, p. 24 och 28. 
242 A, B, C-domen, p. 25, 26 och 29. 
243 A, B, C-domen, p. 48. 
244 A, B, C-domen, p. 72. 
245 Jfr A, B, C-domen, p. 66. 
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stereotypa antaganden. Sådan bevisning bör därför inte under några som helst 

omständigheter accepteras då det undermedvetet skulle leda till att inlämnande av 

sådant integritetskänsligt material skulle framstå som ett krav. Däremot ställer jag mig 

kritisk till att domstolen i sitt avgörande hänvisar till den bedömning som ska göras när 

statliga myndigheter ska fastställa den asylsökandes sexuella läggning. Som anfördes i 

avsnitt 4.3.2 ska Migrationsverket inte försöka fastställa en asylsökandes sexuella 

läggning utan snarare pröva om en person som åberopar sin sexuella läggning som 

grund för flyktingskap har gjort sin tillhörighet sannolik.246 Förmodligen rör det sig 

snarare om en identifiering eller en bekräftelse av den sökandes sexuella läggning och 

att de skäl som denne anför som grund för förföljelse är sannolika.  

5.4.3 Förslag till avgörande i A, B, C-domen 

Generaladvokat Sharpston prövar i sitt förslag till avgörande i A, B, C-domen hur en 

kontroll av sökandens sexuella läggning går till och om det finns några gränser för 

denna fråga.247 I förslaget konstateras att en persons sexualitet utgör en del av den 

personliga identiteten och en persons privatliv, vilket antyder att det är en komplex 

fråga och att det svårligen kan fastställas en objektiv metod för att bekräfta en förmodad 

sexuell läggning. 248  När det ska bedömas om sökanden löper en verklig risk för 

förföljelse på grund av sin sexuella läggning är det däremot viktigt att beakta att bedöm-

ningen rör frågor om människors integritet, personliga frihet och EU:s grundläggande 

värderingar. Det innebär att bedömningen ska ske med stor uppmärksamhet och 

försiktighet mot bakgrund av de rättigheter som garanteras i stadgan.249  

Prövningar som grundar sig på frågor om den sökandes sexuella vanor anses vara 

stereotypa, olämpliga och oproportionerliga enligt EU-stadgan artikel 52.1.250 Det är 

ostridigt att krav på att sökanden ska lämna fram bevis i form av filmer eller fotografier 

eller att be denne att utföra sexuella handlingar står uppenbart i strid med artikel 7. 

Detta gäller även om sökanden har samtyckt till någon av de metoder som nämnts.251 

Användningen av annorlunda beviskrav för att bevisa sökandens sexuella läggning ska 

undvikas eftersom det är en fråga som i sig inte kan bevisas. Det är ofta dessutom 

nödvändigt att hellre fria än fälla när den sökandes utsagor och handlingar beaktas i 

                                                
246 Se SR 38/2015 s. 3.  
247 Sharpston, 2014, p. 35.  
248 Sharpston, 2014, p. 36. 
249 Sharpston, 2014, p. 47 och 49. 
250 Sharpston, 2014, p. 65. 
251 Sharpston, 2014, p. 66–67. 
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trovärdighetsbedömningen.252 Detta torde, precis som nämndes i avsnitt 3.2, ha att göra 

med att det i asylärenden av naturliga skäl ofta råder brist på viktig dokumentation som 

kan stärka den sökandes anspråk, varför principen om tvistemålets fördel kan tillämpas. 

5.4.4 Avslutande kommentarer 

I enlighet med den problematik som ovan synliggjorts anser jag att beslutsfattare och 

intervjuare bör iaktta stor försiktighet när de använder sig av erfarenhetsstatser för 

sådant som de anser är typiskt homosexuellt. Stereotyper är just stereotyper och den 

”gaykultur” som anses vanlig i västerländska regioner kan vara helt främmande för 

människor från andra länder. Därutöver kan alla homo- och bisexuella lika lite 

”klumpas ihop” till en grupp som heterosexuella. Det jag menar är att bara för att 

individer har samma sexuella läggning betyder det inte att de har samma intressen, 

behov eller ger uttryck för sin sexualitet på samma sätt. Millbank har studerat både 

australiensisk och brittisk praxis och kommit fram till att många beslutsfattare har 

uttalat sig genom att påpeka att den sökande exempelvis inte visade några tecken på att 

vara gay, hade en feminin röst och ett feminint uppförande, att den sökande såg ut att 

vara gay eller att parternas beteende visade att de snarare var vänner istället för 

älskare.253 Sådana uttalanden kan med hänsyn till det som ovan sagts inte under några 

som helst omständigheter rättfärdigas. Även MiÖD har bekräftat att det är viktigt att 

den asylsökandes individuella omständigheter beaktas och att prövningen inte får 

grunda sig på stereotypa uppfattningar.254 

5.5 EU-domstolen om sakkunnigutlåtanden  

5.5.1 Vad som avses med sakkunnigutlåtanden  

Då homo- och bisexualitet inte längre anses utgöra ett medicinskt, psykiatriskt eller 

psykologiskt tillstånd får sådana sakkunnigutlåtanden och utredningsmetoder inte 

användas för att fastställa den asylsökandes sexuella läggning då det saknar legitimitet 

och skulle utgöra ett intrång i den asylsökandes rätt till respekt för sitt privatliv.255 Råd 

får emellertid inhämtas från experter i medicinska frågor enligt asylprocedurdirektivet 

artikel 10.3 d. Även om medicinska sakkunnigutlåtanden inte kan användas för att 

                                                
252 Sharpston, 2014, p. 73–74.  
253 Millbank, 2009, s. 7. 
254 MIG 2016:30. 
255 Jansen och Spijkerboer, 2011, s. 9 och Yogyakartaprinciperna, princip 18. 
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bevisa en persons sexuella läggning kan de därmed användas för att visa de fysiska eller 

psykologiska problem som den sökande har stött på i samband med sin sexualitet. 

Medicinska, psykiatriska och psykologiska undersökningar är påträngande samtidigt 

som de kan anses vara kränkande för den personliga integriteten då de utförs med 

avsaknad på ett legitimt syfte. Användandet av olika medel för att fastställa en sexuell 

läggning måste således vara försvarbart och nödvändigt i ett demokratiskt samhälle 

enligt rätten till privatliv.256   

5.5.2 F-domen 

I F-domen från 2018 hade personen F ansökt om skydd då han hyste välgrundad fruktan 

för förföljelse på grund av sin homosexualitet.257 Den ungerska utlänningsmyndigheten 

avslog F:s asylansökan på grund av trovärdighetsbrister med anledning av det faktum 

att en psykolog framställt ett sakkunnigutlåtande i enlighet med vissa psykologiska 

personlighetstester.258 Frågan i målet var huruvida artikel 4 i skyddsgrundsdirektivet 

jämförd med artikel 1 i EU-stadgan, utgör hinder för att det i förhållande till 

asylsökande som är bland annat homo- och bisexuella utfärdas rättspsykologiska 

sakkunnigutlåtanden som baseras på projektiva personlighetstester.259 

När det gäller formerna för erhållande av sakkunnigutlåtanden måste dessa alltid 

vara förenliga med EU-stadgans bestämmelser om människans värdighet i artikel 1 och 

rätten till privatliv i artikel 7.260 EU-domstolen konstaterade att artikel 4 i skydds-

grundsdirektivet utgör hinder för att ansvarig myndighet eller domstolar inhämtar ett 

sakkunnigutlåtande beträffande sökandes sexuella läggning enbart om formerna för 

inhämtandet av ett sådant utlåtande strider mot de grundläggande rättigheterna i EU-

stadgan. Beslut och avgöranden från de ansvariga myndigheterna och domstolarna får 

däremot inte enbart grunda sig på slutsatserna i utlåtandet och de är heller inte bundna 

av utlåtandena i sina bedömningar. 261  Det kan i vissa fall även vara så att en 

asylsökande har gett sitt samtycke till sådana psykologiska tester som ligger till grund 

för ett sakkunnigutlåtande. Det måste i dessa fall framhållas att ett sådant samtycke inte 

nödvändigtvis har getts frivilligt. I praktiken kan det nämligen framstå som ett krav för 

                                                
256 Se Jansen och Spijkerboer, 2011, s. 51. 
257 F-domen, p. 20.  
258 F-domen, p. 22. 
259 F-domen, p. 26. 
260 F-domen, p. 35. 
261 F-domen, p. 46. 
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asylsökande som befinner sig i väldigt pressade situationer.262 Den inverkan som ett 

sådant sakkunnigutlåtande skulle ha på den sökandes privatliv står dessutom inte i 

rimlig proportion till det värde det eventuellt skulle få för bedömningen av fakta och 

omständigheter enligt skyddsgrundsdirektivet artikel 4 eftersom det skulle innebära ett 

allvarligt intrång i rätten till respekt för privatlivet.263  

Artikel 4 i skyddsgrundsdirektivet jämförd med artikel 7 i rättighetsstadgan ska anses 

utgöra ett hinder mot att ett sådant sakkunnigutlåtande som i detta fall genomförs och 

används för att bedöma riktigheten i sökandes uttalande om sin sexuella läggning. Det 

gäller om syftet med utlåtandet är att genom projektiva personlighetstester utreda vilken 

sexuell läggning en asylsökande har.264 Domstolen anger däremot att vissa former av 

sakkunskap kan vara av relevans för bedömningen enligt skyddsgrundsdirektivet artikel 

4 om den kan inhämtas utan att inskränka på sökandens grundläggande rättigheter.265 

Några exempel på vad sådan sakkunskap kan innebära anges emellertid inte, men 

förmodligen omfattas landinformation avseende situationen för personer av samma 

sexuella läggning i ursprungslandet.266 Som nämndes i avsnitt 5.5.1 borde det därmed 

vara förenligt med rätten till värdighet, integritet och privatliv att sakkunnigutlåtanden 

hämtas från läkare eller psykolog för att bekräfta att sökanden eventuellt mått dåligt 

med anledning av förföljelse på grund av sexuell läggning i hemlandet.  

5.5.3 Förslag till avgörande i F-domen 

Generaladvokat Wahl anger, i sitt förslag till avgörande, att råd ska kunna hämtas från 

psykologer då alla psykologiska undersökningar inte nödvändigtvis utgör intrång i 

människans värdighet. Tvärtom kan de vara till hjälp för både myndigheterna och 

sökandena själva. 267  Förmodligen menar Wahl att en psykologs uttalande om den 

sökande kan inhämtas så länge det rör de fysiska och psykologiska problem som kan 

relateras till den sökandes sexuella läggning. Enligt min mening är det därmed stor 

skillnad på utlåtanden som används för att bekräfta att sökanden mår dåligt på grund av 

de traumatiska händelser som kan relateras till sökandes sexuella läggning och 

                                                
262 F-domen, p. 53. Jfr även A, B, C-domen, p. 66. 
263 F-domen, p. 59. 
264 F-domen, p. 71. 
265 F-domen, p. 37. 
266 Jfr F-domen, p. 38. 
267 Förslag till avgörande av generaladvokat Nils Wahl föredraget den 5 oktober 2017. Mål C-
473/16, F-domen, Begäran om förhandsavgörande: Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 
– Ungern, p. 33. Nedan Wahl, 2017. 
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utlåtanden som genomförs i förening med förnedrande tester som innebär ett intrång i 

den sökandes rätt till värdighet, integritet och privatliv. 

Generaladvokaten menar vidare att psykologiska tester ska tillåtas under förutsätt-

ning att sökanden har givit sitt samtycke och att de respekterar sökandens värdighet och 

privatliv.268 Generaladvokaten menar att han inser att den asylsökande på grund av sin 

situation kan ha svårt att inte ge sitt samtycke. 269  Med hänsyn till att homo- och 

bisexualitet inte är medicinska eller psykologiska tillstånd och den bakomliggande press 

förekomsten av ett ”lovligt samtycke” skulle innebära för en asylsökande anser jag att 

genomförandet av psykologiska tester och samtycke till sådana från den asylsökande 

enbart kan rättfärdigas om de sker i enlighet med rätten till värdighet, integritet och 

privatliv. Sådana psykologiska utlåtanden som bekräftar de svårigheter den sökande har 

stött på i hemlandet på grund av sin sexuella läggning bör vidare kunna användas då 

syftet med sådana utlåtanden inte är att bekräfta en åberopad sexuell läggning utan 

snarare att visa de omständigheter som den sökande stött på grund av denna. 

5.5.4 Avslutande kommentarer 

Förutsättningarna för att kunna göra ett utlåtande om en persons sexuella läggning är 

mycket små då en rad olika faktorer måste beaktas samt att sådana utlåtanden inte kan 

betraktas som definitiva. 270  Det skulle enligt min mening vara motsägelsefullt om 

utlåtanden från läkare och psykologer skulle kunna användas för att fastställa en sexuell 

läggning när homo- och bisexualitet idag inte betraktas som ett medicinskt tillstånd. 

Detta verifierar i sin tur att sexuell läggning är en fråga om självidentifiering och inte 

medicin, psykiatri eller psykologi.271 Att ha en viss sexuell läggning kan tillika ha olika 

innebörd för olika människor. För en del individer rör det sig kanske om identifikation 

medan andra kopplar läggningen till sin sexualitet. Återigen vill jag tydliggöra att det 

aldrig går att fullt bevisa eller motbevisa att en sökande har en viss sexuell läggning, 

inte ens med medicinska undersökningar och sakkunnigutlåtanden. Det får därmed vara 

tillräckligt att den sökande har gjort sannolikt att denne har en viss sexuell läggning. 

Förekomsten av den sökandes medgivande till att sakkunnigutlåtanden tas fram bör i 

enlighet med det som ovan diskuterats inte ha någon inverkan då det kan antas att ett 

sådant medgivande inte är fritt om den sökande känner på sig att avsaknaden av ett 

                                                
268 Wahl, 2017, p. 39. 
269 Wahl, 2017, p. 43. 
270 Jansen och Spijkerboer, 2011, s. 51. 
271 Jfr Jansen och Spijkerboer, 2011, s. 9. 
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medgivande riskerar att leda till avslag och därmed förstärks risken att bli förföljd vid 

ett återvändande till hemlandet. Det skulle indirekt framstå som ett tvång för asyl-

sökande att söka bekräftelse i sådana utlåtanden för att styrka sin sexuella läggning. 

Utlåtanden vars ändamål är att styrka att den sökande har varit med om trauma eller 

dylikt på grund av sin sexuella läggning bör som ovan konstaterades däremot vara 

förenliga med EU-stadgans rättigheter. 

5.6 Sammanfattande slutsatser 

I kapitlet har det redogjorts för de rättigheter som vanligen hamnar i konflikt med 

trovärdighetsbedömningar och metoder som anses otillåtna respektive tillåtna för att 

fastställa sökandes sexuella läggning. Sammanfattningsvis förutsätter genomförandet av 

trovärdighetsbedömningar att de hålls inom rimliga gränser där värdighet, integritet och 

privatliv respekteras. Problemet har synliggjorts utifrån olika perspektiv. För det första 

är det ur den asylsökandes perspektiv av intresse att nämnda rättigheter inte kränks. För 

det andra är det viktigt att statens intresse av att kunna fastställa skyddsbehov i enlighet 

med asylrätten beaktas. Trovärdighetsbedömningarna måste genomföras på så sätt att de 

överensstämmer med EU-stadgan och EU:s direktiv. Det innebär att de nationella 

myndigheterna måste anpassa sina metoder efter dessa.  

Beslutsfattare har ett legitimt intresse av att få fram sådan information som är 

nödvändig för att fatta ett välgrundat beslut om den sökande kan kvalificeras som 

flykting. Den sökande har i sin tur en skyldighet att avslöja relevant information. Detta i 

sin tur måste balanseras mot sökandens rättigheter i EU-stadgan.272 Till skillnad från 

rätten till integritet och privatliv är människans värdighet en okränkbar rättighet. I Van 

Kück mot Tyskland erinrar domstolen att en stat har positiva och negativa skyldigheter i 

förhållande till rätten till privatliv och att det måste finnas en rättvis balans mellan det 

allmännas intresse och individens intresse. Staten ges i denna kontext utrymme att 

inskränka vissa rättigheter.273 Med detta sagt är frågan om och i så fall när det anses 

vara berättigat för en stat att inskränka den sökandes integritet och privatliv.  

I både A, B, C-domen och F-domen har EU-domstolen uppmärksammat att bedöm-

ningen av trovärdighet måste hålla sig inom de gränser som nämnda rättigheter anger. 

Det i sin tur innebär att krav på integritetskänslig bevisning, förhör baserade på 

                                                
272 Jfr UNHCR, Written Observations, 2013, s. 6, avsnitt 3.8. 
273 Se Van Kück mot Tyskland, p. 70-71. Jfr även avsnitt 5.2. 
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stereotypa antaganden samt sakkunnigutlåtanden som baseras på projektiva 

personlighetstester är olämpliga metoder för att fastställa sökandes sexuella läggning. 

Detta har även bekräftats av UNHCR som exemplifierar godtagbara metoder och 

områden att ställa frågor om. Däremot ger EU-domstolen inga konkreta exempel på 

vilka metoder som kan anses tillåtna. Jag tolkar gällande praxis från EU-domstolen som 

att så länge beslutsfattarna följer UNHCR:s riktlinjer och därutöver håller sig inom 

ramarna för de gränser som rättigheterna uppställer kan beslut som grundas på sökandes 

trovärdighet anses vara fattade på tillräckligt och objektivt beslutsunderlag. Det är i 

detta avseende jag menar att det faktum att olika intressen vägs mot varandra innebär att 

de metoder som används måste stå i rimlig proportion till det värde som de skulle kunna 

ha för bedömningen av trovärdighet och vara absolut nödvändiga för att fastställa den 

sökandes sexuella läggning. Resultatet av detta blir att de metoder som EU-domstolen 

behandlat inte under några omständigheter kan rättfärdigas då det skulle medföra en 

kränkning av människans värdighet, integritet och privatliv. Den information som 

behövs för att fastställa skyddsbehov på grund av sexuell läggning är återigen inte om 

den sökande är genuint homo- eller bisexuell utan snarare om de skäl som anges har 

gjorts sannolika och därmed kan läggas till grund för trovärdighetsbedömningen.  

6 Sammanfattande slutsatser  
I uppsatsen har trovärdighetsbedömningar och sexuell läggning utretts. Det centrala har 

varit att undersöka de metoder som används för att fastställa sexuell läggning utifrån ett 

mer generellt perspektiv och utifrån ett rättighetsperspektiv. Speciellt för asylprocessen 

är bristen på bevis, vilket gör trovärdighetsbedömningarna mycket betydelsefulla. Detta 

bekräftas av att den sökandes berättelse utgör det centrala och i många fall enda 

bevismedlet. Förföljelse på grund av sexuell läggning är som visats ett område där det i 

viss mån existerar rättslig vägledning men där det än idag finns stora brister i hur 

trovärdighetsbedömningar ska göras då det inte finns något konkret facit stadgat i lag 

eller praxis. På grund av den bristfälliga bevisningen måste beslutsfattare fatta beslut 

som baseras på fakta som kan vara osäkra till sin förekomst. Då besluten vanligen fattas 

på otillräckligt underlag finns en risk för att beslutsfattare tenderar att vända sig till sina 

subjektiva uppfattningar. Jag tolkar detta problem som att beslutsfattandet har en 

tendens att bli en slentrianmässig process där besluten omedvetet riskerar att baseras på 

tidigare erfarenheter som emellertid inte behöver vara korrekt grundade. Detta leder till 
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en inkonsekvens i rättstillämpningen gällande asylärenden, vilket i sin tur innebär att 

bedömningarnas rättssäkerhet kan ifrågasättas. 

Att konstatera hur trovärdighetsbedömningar ska göras utifrån gällande rätt är en 

komplex fråga i sig. Att vidare konstatera hur de bör göras är en ännu svårare fråga. Då 

migrationsrätt är ett område där nationell rätt, EU-rätt och internationell rätt är djupt 

integrerade är det utifrån ett rättssäkerhetsperspektiv viktigt att aspekter från alla nivåer 

iakttas när trovärdigheten ska bedömas. Det betyder att såväl MiÖD:s avgöranden som 

EU-domstolens avgöranden och UNHCR:s riktlinjer ska beaktas när trovärdigheten i 

sökandes sexuella läggning ska fastställas. MiÖD beskriver den generella metod som 

ska användas vid prövningen genom att framföra vilka bedömningskriterier som ska 

iakttas.274 När det gäller prövningen av specifika asylskäl som sexuell läggning har inte 

något konkret avgörande åstadkommits, utan i princip samma bedömningskriterier 

beaktas även angående sexuell läggning.275 Avseende genomförandet av trovärdighets-

bedömningar utifrån ett rättighetsperspektiv har EU-domstolen däremot varit i 

framkant.276 Metoder som vanligen har blivit föremål för kritik är sådana där krav ställs 

på integritetskänslig bevisning, förhör baserade på stereotypa antaganden samt 

sakkunnigutlåtanden som baseras på projektiva personlighetstester.  

Då det varken går att bevisa eller motbevisa fullt ut att den sökande har en viss 

sexuell läggning och då bedömningarna måste hålla sig inom ramarna för de angivna 

rättigheterna blir den avgörande frågan inte om personen är genuint homo- eller 

bisexuell. Metoderna som beskrivits ovan handlar således inte om att fastställa den 

sökandes sexuella läggning i sig utan det handlar snarare om att fastställa trovärdigheten 

i en åberopad sexuell läggning.277 Det viktiga är därmed om den asylsökande har gjort 

sin tillhörighet till förföljelsegrunden sexuell läggning sannolik. Denna slutsats 

demonstrerar i sin tur det svåra, och i många fall omöjliga, med att bedöma trovärdig-

heten i asylskäl som rör sexuell läggning.  

En sammantagen bedömning visar att de metoder som får användas och de frågor 

som bör ställas för att fastställa sökandens sexuella läggning ska vara sådana att de gör 

minst intrång i sökandens rätt till värdighet, integritet och privatliv. Den balans som ska 

                                                
274 Se MIG 2007:12. 
275 Se MIG 2013:25. 
276 Se A, B, C-domen och F-domen. 
277 Läs detta mot bakgrund av SR 38/2015 s. 3. Se även hur EU-domstolen återkommande skriver 

”fastställa den sexuella läggningen hos en asylsökande” i A, B, C-domen, p. 48 och 72 och i F-
domen, p. 63. 
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iakttas är därmed individens rätt att inte få sina rättigheter kränkta och statens intresse 

att fastställa eventuellt skyddsbehov. I enlighet med vad som framkommit i denna 

uppsats tolkar jag det som att så länge som intervjuare och beslutsfattare följer 

UNHCR:s riktlinjer om tillåtna metoder och frågor, de generella bedömningskriterierna 

som framgår i bland annat MiÖD:s domar och Skyddsgrundsdirektivet artikel 4 och 

därutöver håller sig inom ramen för de gränser som EU-stadgans rättigheter uppställer 

kan beslut som grundar sig på sökandes trovärdighet anses vara objektiva och väl-

avvägda. Det i sig innebär en tillåten metod för att fastställa trovärdigheten i den 

sökandes sexuella läggning och att skyddsvärda personer kan få skydd utan att rätten till 

värdighet, integritet och privatliv kränks. 
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