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1 Inledning 

I arbetet med att stärka transpersoners ställning och förbättra levnadsvillkoren måste respekten för 

de mänskliga rättigheterna stå i centrum. I utredningens direktiv påpekas att de mänskliga 

rättigheterna är universella och gäller för alla utan någon åtskillnad, samt att de svårigheter 

transpersoner möter aktualiserar viktiga frågor kring samhällets ansvar för implementeringen av de 

mänskliga rättigheterna och skyddet mot diskriminering.  

 

Så inleds den SOU med namnet ”Transpersoner i Sverige - Förslag för stärkt ställning och 

bättre levnadsvillkor” som publicerades av regeringen i november 2017. Denna klarsynthet till 

trots finns betydande brister i den svenska statens bemötande och hantering av frågor som rör 

könsidentitet och könsuttryck såväl i domstolar och forskning som bland myndigheter. 

 

Under sommaren 2017 lät Migrationsverket publicera en analysrapport om kvalitén på 

asylärenden där den sökande åberopat skyddsskäl relaterade till sexualitet, könsidentitet eller 

könsuttryck.1 Rättsavdelningen på Migrationsverket menar i rapporten att utredningarna oftast 

är tillräckligt fylliga för att kunna utgöra ett beslutsunderlag och handläggningen i de flesta fall  

följer riktlinjerna från UNHCR: Guidelines on International Protection No 9: Claims to 

Refugee Status based on Sexual Orientation and/or Gender Identity within the context of Article 

1 A (2) of the 1951 Convention and/or its Protocol relating to the Status of Refugees (hädanefter 

riktlinjer från UNHCR) och myndighetens egna rekommendationer 2 . 3  Senare i rapporten 

förtydligas att i de flesta fall innebär att den fastlagda metoden för prövning frångås i ungefär 

30 % av de granskade fallen.4   

 

I rapporten framkommer också att det finns beslut som uppvisar ”grundläggande brister i 

bevisvärdering av muntliga utsagor, prövning av tillförlitlighet och trovärdighet, individuella 

prövningar och beslutsbeskrivning” och att all bevisning i fallen inte prövas vilket gör att den 

                                                 
1  Migrationsverket, Analysrapport, 2017. Eftersom det inte är möjligt att söka fram HBTQ-ärenden i 

Migrationsverkets datasystem är de granskade ärendena därför av den typ som myndighetens HBTQ-specialister 

varit involverade i. Det rör sig om 517 ärenden från 2015–2017. Migrationsverkets rättsavdelning konstaterar att 

det inte är ett statistiskt säkerställt urval.  
2 Rättsligt ställningstagande angående utredning och prövning av den framåtsyftande risken för personer som 

åberopar skyddsskäl på grund av sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller könsuttryck - SR 38/2015.  
3 Jmf. Med den nationella kvalitetsuppföljningen då endast 53 % av utredningarna nådde kraven. I 10 % av 

ärendena har landinformationen inte valts ut objektivt, och urvalet av källor har inte varit välbalanserat. Bara i 37 

% av fallen har den landinformation som sökanden själv fört fram beaktats av domstolen.  
4  Enligt rapporten är det oftast det rättliga ställningstagandet RCI 09/2013 gällande metod för prövning av 

tillförlitlighet som inte följs.  
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bevislättnadsregel som ska fungera till den sökandes fördel slås ur spel.5 Rättsavdelningen anser 

att 79 % av avslagsärendena hade en korrekt utgång.6 En av de aspekter som lyfts fram som 

förklaring till siffrorna är bristande kunskap. 

 

Just avsaknad av kunskap är en återkommande förklaring vad rör bristande hantering av 

könsidentitet och könsuttryck som skyddsskäl. Förklaringen har viss bäring, även om det inte 

är hela sanningen. Rättslig litteratur rörande könsidentitet och könsuttryck saknas i stort sett 

helt och detsamma gäller för litteratur från intilliggande forskningsområden.7 I praxis klumpas 

transperspektivet ihop med eller behandlas i ljuset av forskning om sexuell läggning och 

slutsatserna som dras från forskning om sexuell läggning antas ofta kunna göras gällande även 

för frågor om könsidentitet och könsuttryck.8   

 

Ett exempel på forskning som däremot finns tillgänglig är den rapport som årligen tas fram och 

ges ut av organisationen ILGA där samtliga europeiska länder rankas beroende på landets lagar 

och politik och dess förhållande till de mänskliga rättigheterna, med fokus på frågor rörande 

HBTQ-personer.9 I statistiken behandlas sexualitet, könsidentitet och intersexualitet skiljt från 

varandra. Sverige placerar sig på en 12:e plats i rankningen av de övergripande mänskliga 

rättigheterna, men när fokus istället läggs på bara asyl rasar vi ner till en 20:e plats. 10Även 

andra organisationer lyfter frågor relaterade till och sprider kunskap om transpersoner, till 

exempel UNHCR och RFSL även om den inte är helt enkel att hitta så finns kunskapen att 

                                                 
5  Den bevisning som inte prövas är den som är relaterad till förföljelse i hemlandet. Istället prövas bara 

tillhörigheten till en särskilt utsatt grupp och berättelsens överensstämmelse med landinformationen. Detta leder 

till att heller åberopad bevisning om förföljelse inte prövas och att den sökande går miste om bevislättnadsregeln 

”benefit of the doubt” vilket kommer beröras senare i uppsatsen.  
6 Jmf. Migrationsverket, Analysrapport, 2017, där det konstateras att 15 % av besluten var direkt i felaktiga och 6 

% diskutabla.  
7 Jmf. Jansen, Sabine m.fl. Fleeing homophobia, 2011, samt FRA Homophobia and Discrimination on Grounds of 

Sexual Orientation in the EU Member States Part II – The social Situation (uppdaterad version): 129, 2009.  
8 Se tex. Två av de rättsfall som redogörs för i uppsatsen, UM 742–16 Dom meddelad i Luleå 15 oktober 2016 

samt UM 4893–16 Dom meddelad i Stockholm 19 september 2016.   
9 ILGA, Country Ranking, 2016 [https://rainbow-europe.org/country-ranking] 2017-11-28. 
10 Ibid. Kriterierna för rankningen av ländernas asyllagstiftning är om (1) lagstiftningen uttryckligen anger sexuell 

läggning som asylskäl, (2) policydokument/instruktioner eller andra dokument som används inom asylprocessen 

inkluderar sexuell läggning. Detta avser endast åtgärder som grundar sig på återkommande och fortsatta ramverk 

av statliga aktörer (ad hoc-åtgärder räknas inte), (3) könsidentitet ska uttryckligen finnas med som asylskäl, (4) 

policydokument/ instruktioner eller andra dokument som används inom asylprocessen inkluderar könsidentitet. 

Detta avser endast åtgärder som grundar sig på återkommande och fortsatta ramverk av statliga aktörer (ad hoc-

åtgärder räknas inte), (5) lagstiftningen uttryckligen anger intersex eller icke-karakteristiskt kön som asylskäl, (6) 

policydokument/ instruktioner eller andra dokument som används inom asylprocessen inkluderar intersec eller 

icke-karakteristiskt kön. Detta avser endast åtgärder som grundar sig på återkommande och fortsatta ramverk av 

statliga aktörer (ad hoc-åtgärder räknas inte).  

https://rainbow-europe.org/country-ranking
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tillgå. Så vad är det som händer när domstolen gör sin bedömning och hur ser den svenska 

lagstiftningen egentligen ut?   

 

1.1 Syfte  

Det övergripande syftet med den här uppsatsen är att kritiskt granska migrationsdomstolarnas 

resonemang i fall där de åberopade skyddsskälen är könsidentitet eller könsuttryck. Närmare 

preciserat är syftet att granska om migrationsdomstolarna i avslagsdomar gällande sökanden 

som åberopat könsidentitet eller könsuttryck som skyddsskäl följer nationell rätt när de 

bedömer den sökandes skyddsskäl och trovärdighet. För att uppfylla syftet ska jag granska 5 

domar från migrationsdomstolen vilka avgjorts under åren 2015–2017.  

 

För att uppnå syftet att granska huruvida domstolarna följer nationell och internationell rätt 

kommer även följande frågor besvaras i uppsatsen:   

 

- Vad innebär begreppet ”transperson”, vilka personer och identiteter inkluderas i 

begreppet? I lagtext används uttrycken könsidentitet och könsuttryck, men i litteratur 

och doktrin blandas detta med begreppet transperson. För att besvara syftet kommer 

därför definitioner och skillnader utredas. 

 

- Hur ser gällande rätt ut rörande uppehållstillstånd med grund i könsidentitet eller 

könsuttryck? Vilken lagstiftning, praxis och litteratur är relevant med hänsyn både till 

nationell rätt och Sveriges internationella åtaganden och vilka rättskällor och bevis 

används av de nationella domstolarna? 

 

1.2 Perspektiv och terminologi 

Begreppet transperson [engelska: transgender] är ett paraplybegrepp och innefattar ett stort 

antal människor och identiteter. Begreppet används generellt för att beskriva någon vars 

könsidentitet inte överensstämmer med det biologiska könet 11  men också individer som 

                                                 
11 Eisfeld, J, Gunther, S m.fl. The State of Trans* and Intersex Organizing: A case for inpressad support for 

growing but under-funded movements for human rights, 2013 s. 3.  
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identifierar sig med en progressiv syn på könsidentitet och i vissa fall ifrågasätter själva 

könsidentitetens vara eller icke vara.12  

 

Begreppet kön, dess definition och innebörd har en essentiell roll utifrån ett transperspektiv. 

Kön används i många sammanhang för att dela upp och särskilja kvinnor och män, men det är 

viktigt att komma ihåg att kön och könsidentitet är något mer komplext än bara ett verktyg för 

att sortera människor. UNHCR skriver i Guidelines on International Protection No 9: Claims 

to Refugee Status based on Sexual Orientation and/or Gender Identity within the context of 

Article 1 A (2) of the 1951 Convention and/or its Protocol relating to the Status of Refugees 

(hädanefter UNHCR:s handbok) att:  

 

Sexual orientation and gender identity are broad concepts which create space for self-identification. 

Research over several decades has demonstrated that sexual orientation can range along a 

continuum, including exclusive and non-exclusive attraction to the same or the opposite sex. Gender 

identity and its expression also take many forms, with some individuals identifying neither as male 

nor female, or as both. Whether one’s sexual orientation is determined by, inter alia, genetic, 

hormonal, developmental, social, and/or cultural influences (or a combination thereof), most people 

experience little or no sense of choice about their sexual orientation. While for most people sexual 

orientation or gender identity are determined at an early age, for others they may continue to evolve 

across a person's lifetime. Different people realize at different points in their lives that they are 

LGBTI and their sexual and gender expressions may vary with age, and other social and cultural 

determinants. 

 

Generellt kan begreppet kön brytas ned i fyra delar. Den första delen är kroppen, eller det som 

oftast kallas för ”biologiskt kön”. Tolkningen av det biologiska könet görs utifrån inre och yttre 

könsorgan, hormonnivåer och könskromosomer. Till följd av att dessa kroppsliga egenskaper 

kan kombineras på en mängd olika sätt är det missvisande att tala om endast två olika 

könskategorier.13 

 

Den andra delen är det juridiska könet. En persons juridiska kön är det som står registrerat i 

folkbokföringen, i legitimation eller i pass. I Sverige framgår det juridiska könet också av den 

                                                 
12 Girshick, Lori B., Transgender voices: beyond women and men, 2008 s. 15.  Se också Baltzer, Carsten m.fl. 

Transrespect versus Transphobia Worldwide:  A Comparative Review of the Human-rights Situation of Gender-

variant/Trans People, 2012.  
13 Byrne, Jack. License to be yourself: Trans children and youth, 2014 s. 4.  
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näst sista siffran i personnumret. Beroende på hur kroppen och således också det biologiska 

könet tolkas tilldelas alla barn som föds i Sverige ett av två juridiska kön.14   

 

Del tre i begreppet kön är könsidentitet. Könsidentiteten avgörs av en persons självupplevda 

kön, vilket innebär den egna, individuella känslan av att vara kvinna eller man, kille eller tjej, 

inget kön alls eller något annat än de två uppräknade. Könsidentiteten behöver inte stämma 

överens varken med hur kroppen tolkas utifrån biologiska attribut eller det juridiskt registrerade 

könet.15  

 

[…] each person’s deeply felt internal and individual experience of gender, which may or may not 

correspond with the sex assigned at birth, including the personal sense of the body which may 

involve, if freely chosen, modification of bodily appearance or function by medical, surgical or other 

means) and other expressions of gender, including dress, speech and mannerisms.16 

 

Den sista delen är könsuttryck. En persons uttryck beror till stor del på könade attribut, det vill 

säga sociala markörer som förknippas med könstillhörighet, och på hur en person väljer att 

uttrycka sig med hjälp av dessa attribut. Exempel på attribut som anses vara könade är 

kroppsspråk, röstläge, kläder, frisyr och socialt beteende.17  

 

Könsidentitet har ingenting med sexualitet eller sexuell läggning att göra utan är en fråga om 

identitet och identifiering, både utifrån den egna självbilden men också från andra personer. 

Transpersoner kan således antas vara hetero-, homo-, eller bisexuella i lika stor utsträckning 

som den övriga befolkningen.18 

 

För att tydliggöra vilken stor och varierad grupp av personer och identiteter som räknas till 

begreppet transpersoner följer en genomgång av några av dessa könsidentiteter och könsuttryck 

nedan.19 

 

 

                                                 
14 RFSL Ungdom. Kön, 2014 [http://www.transformering.se/vad-ar-trans/kon] 2017-12-27. 
15 Byrne, Jack. License to be yourself, 2014, s. 4. 
16 Yogacartaprincipernas preambel, Understanding.  
17 RFSL och RFSL Stockholm. Bemöta nyanlända HBTQ-personer, 2017, s. 11–12.   
18 Prop. 2007/08:95 om en bättre diskrimineringslagstiftning, s. 114.  
19  För en uppskattning av den procentuella fördelningen mellan de vanligaste transidentiteterna, se 

Folkhälsomyndigheten. Hälsan och hälsans bestämningsfaktorer för transpersoner – en rapport om hälsoläget 

bland transpersoner i Sverige, 2015, s. 25.  
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Cis är latin för ”på samma sida” och syftar till personer vars könsidentitet och tilldelade 

biologiska kön överensstämmer.20  

 

Cross-dresser en person som använder sig utav ett könsuttryck som stereotypt sett tillhör ett 

annat kön. Det kan finnas olika anledningar till varför en person väljer att variera eller byta eller 

blanda upp sitt könsuttryck och det kan till exempel vara för det egna nöjets skull, att det är ett 

sätt att uttrycka den egna identiteten på eller att det upplevs som sexuellt upphetsande. Generellt 

syftar begreppet crossdresser på män som klär sig i klassiskt kvinnligt kodade kläder. Något 

motsvarande begrepp för kvinnor existerar inte.21 Ordet transvestit vilket tidigare använts, är 

utdaterat och bör inte användas. 22 

 

Dragking/ dragqueen är ett begrepp som främst används för personer som använder sig av ett 

kläder avsedda för ett annat kön för att uppträda och underhålla. Dragking syftar till en kvinna 

som i underhållningssyfte klär sig i stereotypt manligt kodade kläder. Begreppet dragqueen 

syftar till män som i samma syfte klär sig i stereotypt kvinnligt kodade kläder.23 

 

Female to Male eller på svenska, Kvinna till Man, är ett vanligt förekommande sätt att förklara 

vilket biologiskt kön personen kodats som och vilket kön personen i fråga tillhör.24 

 

Genderqueer är också ett paraplybegrepp men inom begreppet transpersoner. Begreppet 

genderqueer inkluderar identiteterna ickebinär, intergender, nongender, agender, gender-fluid, 

transgender, bi-gender och neutrois, Begreppet genderqueer fångar upp de individer som ser 

sexualitet och kön som en flytande skala vilket innebär en möjlighet att identifiera sig antingen 

tillfälligt eller permanent med antingen flera, ett eller inget kön.  Detta kan till exempel innebära 

en identitet som kvinna och man, kvinna och ickebinär identitet eller ha två ickebinära 

identiteter. 25  Detta innebär att personer som identifierar sig som genderqueer ofta ser sin 

identitet som bortom eller mellan man-kvinna-uppdelningen av kön. Även ickebinär kan 

                                                 
20 RFSL Ungdom. Ordlista, 2014, [http://www.transformering.se/vad-ar-trans/ordlista] 2017-12-30. 
21 Kvinnor i kostym möter generellt sett en större social acceptans, till skillnad från män i kvinnligt kodade kläder 

vilka riskerar bli utsatta för ifrågasättande och trakasserier, vilket kan vara en av anledningarna till att det saknas 

ord för detta. RFSL Ungdom. Ordlista. 2014. http://www.transformering.se/vad-ar-trans/ordlista [hämtad 2017-

12-27]. 
22 Girshick, Transgender voices: beyond women and men, 2012, s. 17.  
23 RFSL Ungdom. Ordlista, 2014, [http://www.transformering.se/vad-ar-trans/ordlista] 2017-12-27. 
24 Folkhälsomyndigheten. Hälsan och hälsans bestämningsfaktorer för transpersoner – en rapport om hälsoläget 

bland transpersoner i Sverige, 2015, s. 10.  
25 RFSL Ungdom. Ordlista, 2014, [http://www.transformering.se/vad-ar-trans/ordlista] 2017-12-27. 
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användas som ett paraplybegrepp för dessa typer av könsidentiteter. En del personer som 

identifierar sig som genderqueer eller ickebinära vill förändra kroppen med kirurgi eller 

hormoner men det gäller inte alla.26  

 

Male to Female eller på svenska, Man till Kvinna, är ett vanligt förekommande sätt att förklara 

vilket biologiskt kön personen kodats som och vilket kön personen i fråga tillhör.27 

Transsexualism beskrivs ofta som ett tillstånd med en stark och bestående identifikation med, 

och önskan om att tillhöra, ett annat kön genom ändrad könsidentitet eller könsuttryck, såväl 

socialt som biologiskt. Syftet med ändringarna är ofta att få det biologiska könet att passa ihop 

med könsidentiteten, även om så inte alltid är fallet och vissa personer som identifierar sig som 

transsexuella helt eller delvis saknar önskan att ändra på kroppen. Processen att ändra på 

kroppen pågår ofta i många olika steg och kan ta sig uttryck på flera olika sätt. Hur mycket 

personen ändrar på sin kropp är individuellt och skiljer från person till person.28  

 

Utöver de nämnda könsidentitetsvariationerna finns även identiteter som i den svenska 

kulturella kontexten kan förefalla ingå i begreppet transperson, men förstås egentligen bäst 

inom en specifik kulturell kontext. Exempel på dylika identiteter är, fa’afafine eller fa’atama 

(Samoa), travesti (Central- och Sydamerika), meme (Namibia), hijra (Indien), meti (Nepal), 

kathoey (Thailand) och transpinay / transpinoy / (Filippinerna).29 

 

Den minsta gemensamma nämnaren mellan de olika identiteter som i många fall inkluderas i 

begreppet transperson, är att det rör individer vars könsidentitet och/eller könsuttryck tidvis 

eller alltid skiljer sig från normen för det kön som registrerats för dem vid födelsen. Begreppet 

är dock inte helt oproblematiskt.  

 

One of the potential strengths of the term” transgender” is its ability to include a wide variety of 

individuals who live outside normative sex/gender relations. At the same time, such catchall 

category fails to recognize the differences between transsexuals, cross-dressers, drag queens, FTM 

transsexuals, and gender atypical lesbians.30  

 

                                                 
26 Girshick, Transgender voices: beyond women and men, 2012, s. 20. 
27 Folkhälsomyndigheten. Hälsan och hälsans bestämningsfaktorer för transpersoner – en rapport om hälsoläget 

bland transpersoner i Sverige, 2015, s. 10.  
28 Girshick, Transgender voices: beyond women and men, 2012, s. 16–17. 
29 Byrne, Jack. License to be yourself: Trans children and youth, 2014, s. 3.  
30 Namaste, Viviane K, Invisible lives: the erasure of transsexual and transgendered people, 2000, s. 60–61.  
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1.3 Avgränsningar 

Forskning om könsidentitet och könsuttryck berörs ofta i samband eller tillsammans med 

närliggande områden som till exempel rör frågor sexualitet eller DSD-personer31.32 Eftersom 

jag i den här uppsatsen har valt att endast studera könsidentitet och könsuttryck har jag i största 

möjliga mån valt bort källor med ett specifikt fokus på sexuell läggning och försökt begränsa 

antalet källor med endast ett generellt HBTQ-perspektiv för att istället framhäva källor med ett 

utpräglat transperspektiv. Detta har jag gjort då källor med ett generellt HBTQ-perspektiv 

riskerar låta transfrågor och trendperspektiv hamna i bakgrunden, då antalet analyserade eller 

på annat sätt behandlade rättsfall eller anmälningar rörande transpersoner ofta blir en 

försvinnande liten del i arbetet till följd av den sociala grupp som öppet identifierar sig som 

transpersoner antingen ibland eller permanent antalsmässigt består av en mindre mängd 

människor än den grupp som identifierar sig som till exempel homo- eller bisexuella.33  

 

Vidare kommer jag endast att analysera rättsfall från åren 2015–2017. Asylrätt är ett dynamiskt 

rättsområde där det återkommande sker stora förändringar. Det är därför av vikt att se till att 

det material som analyseras är uppdaterat och aktuellt.  

 

1.4 Metod och material 

För att uppfylla syftet och besvara mina frågeställningar kommer jag att utreda dels innebörden 

av begreppet transperson, och dels gällande rätt inom området. Tillvägagångssättet för 

rättsutredningen kommer jag att anpassa beroende på vilken nivå av reglering som utreds.  

 

Till följd av att den nationella asylrätten idag i stort sett är en direkt avspegling av internationell- 

och EU-rätt så kommer jag gå igenom den nationella rätten och det nationella 

domstolsförfarandet i samma avsitt. Syftet med detta är att visa på hur internationell-, EU- och 

nationell rätt samspelar för att i praktiken skapa det som hänvisas till som den ”gällande rätten” 

                                                 
31  DSD, tidigare intersexuella, beskriver anatomiska skillnader, inkluderat att kroppen, gener och/ eller 

könsorganen har en atypisk utformning, vilket gör att individen inte kan entydigt anses tillhöra varken gruppen 

kvinna eller man. Det kan även vara själva kromosomuppsättningen som utgör en intersexvariation. Att ha en 

intersexvariation är inte samma sak som att vara en transperson även om det finns stora likheter mellan grupperna. 

Intersexualitet säger ingenting om individens sexuella läggning. RFSL Ungdom. Ordlista. 2014. 

[http://www.transformering.se/vad-ar-trans/ordlista] 2017-12-27. 
32 Se till exempel rapporten Fleeing Homophobia vilken används i uppsatsen, där fakta om transpersoner blandas 

med fakta om sexualitet.   
33 Folkhälsomyndigheten. Hälsan och hälsans bestämningsfaktorer för transpersoner – en rapport om hälsoläget 

bland transpersoner i Sverige, 2015, s. 17. 
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och hur rättskällor från samtliga rättssystem kan aktualiseras vid en asylprocess. Detta är viktigt 

för att kunna besvara frågan om vilken lagstiftning, praxis och litteratur som är relevant med 

hänsyn både till nationell rätt och Sveriges internationella åtaganden men också vilka rättskällor 

och bevis som används av de nationella domstolarna. 

 

Detta innebär att jag i den internationella rättsundersökningen kommer utgå ifrån 

Genèvekonventionen och det material UNHCR tagit fram för folkning av densamma. 

UNHCR:s handbok är en internationellt erkänd rättskälla och används som ett instrument vid 

tolkning av Genèvekonventionen både inom svenska förarbeten och praxis.34Materialet består 

av en handbok35 med tio tillhörande riktlinjer.36 Jag kommer främst använda riktlinje nummer 

nio vilken specifikt berör bedömningen av könsidentitet och könsuttryck som skyddsgrund. De 

riktlinjer som publicerad anses vara uppdaterade versioner av handboken och ska därför 

tillmätas samma rättskällestatus.37  

 

I utredningen av EU-rätt kommer fokus istället ligga på primär- och sekundärrätt. För att göra 

den bedömningen kommer EU-domstolens avgöranden vara stor betydelse.38 Den lagstiftning 

som kommer ligga till grund för uppsatsen är i första hand de direktiv och de förordningar som 

ingår i den gemensamma asyllagstiftningen CEAS, och uppsatsen främsta fokus kommer ligga 

på det omarbetade skyddsgrundsdirektivet. Det har redan innan arbetet påbörjades lagts fram 

förslag om en reformerad asyllagstiftning.39 Till följd av att den reformerade asyllagstiftningen 

inte beräknas träda i kraft förrän efter arbetet slutförts kommer den här uppsatsen endast hantera 

de direktiv och de förordningar som trädde i kraft under 2011 och 2013. 

  

                                                 
34 Prop. 1996/97:25 s. 96 ff. och MIG 2006:1. 
35 Handbook and Guidelines on Procedures and Criteria for Determining Refugee Status under the 1951 

Convention and the 1967 Protocol Relating to the Status of Refugees, 2011. 
36 Guidelines on International Protection No. 2: "Membership of a Particular Social 

Group" Within the Context of Article 1A (2) of the 1951 Convention and/or its 1967 Protocol Relating to the 

Status of Refugees, 7 Maj 2002, Guidelines on International Protection No. 1: Gender-Related Persecution 

Within the Context of Article 1A (2) of the 1951 Convention and/or its 1967 Protocol Relating to the Status of 

Refugees, 7 Maj 2002 samt Guidelines on International Protection No. 9: Claims to Refugee Status based on 

Sexual Orientation and/or Gender Identity within the context of Article 1A (2) of the 1951 Convention and/or its 

1967 Protocol relating to the Status of Refugees, 23 October 2012. 
37 Feijen, Liv & Frennmark, Emelia, Kvalitet i svensk asylprövning: en studie av Migrationsverkets utredning av 

och beslut om internationellt skydd, 2011, s. 8. 
38 Bernitz, Ulf & Kjellgren, Anders, Europarättens grunder, 2014, s. 75. 
39 Se EU-förslag 2015/16: FPM131, 2015/16: FPM130, 2015/16: FPM129, 2015/16: FPM96, 2015/16: FPM95 

och 2015/16: FPM94.  
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Det har publicerats ett antal rapporter rörande transfrågor på den reglerade EU-nivån. En av de 

viktigaste rapporterna heter Fleeing Homophobia40 och är en komparativ studie mellan de olika 

EU-medlemsländernas praktiska tillämpning av asylprövning rörande HBTQ-personer.  

 

ILGA är en sammanslutning av 407 HBTQ-organisationer i Europa. Organisationen har både 

en rådgivande ställning vid FN:s ekonomiska och sociala råd (UNESCO) och deltagandestatus 

vid Europarådet. Under 2012 publicerade organisationen en uppdaterad version av sina 

riktlinjer41 vilka syftar till att identifiera de HBTQ-relevanta delarna i Skyddsgrundsdirektivet. 

Organisationen låter även årligen publicera en rapport rörande transpersoners status i världen. 

I uppsatsen kommer rapporten tillsammans med organisationens projekt Rainbow Europe42 där 

Europas länder rankas beroende på hur in- och utrikespolitik respekterar HBTQ-personers 

mänskliga rättigheter, användas. Rapporten från ILGA tar stort stöd i tidigare nämnda Fleeing 

Homophobia och rapporterna kommer därför till stor del användas tillsammans.  

 

Utredningen av den nationella rätten kommer beröra såväl lagtext som förarbeten, praxis och 

litteratur. Även landrapporter från såväl statliga myndigheter som internationella organisationer 

kommer användas i utredningen, trots att dessa nog snarare ska betraktas som ett bevismaterial 

än som en rättskälla. Underlag för tolkning och analys kommer i första hand hämtas från 

förarbeten och litteratur då lagtexten är mycket kortfattad och tillgången på prejudicerande 

domar begränsad, men även rättskällor från internationell- och EU-rätt kommer vägas in då 

dessa utgör en stor del av asylrätten.  

 

Tillgången på relevant nationell litteratur, speciellt i formen av doktrin, med fokus på 

transpersoner inom asylprocessen är precis som tidigare konstaterats högst begränsad.  

 

En examensuppsats som i alla fall delvis berör transidentitet i asylprocessen är Fruktan och 

skam43 av Victoria Malmqvist vid juridiska institutionen på Lunds Universitet. I Fruktan och 

                                                 
40 Jansen, Sabine m.fl. Fleeing homophobia, 2011 s. 13 samt European Union Agency for Fundamental Rights, 

Homophobia and Discrimination on Grounds of Sexual Orientation in the EU Member States Part II – The social 

Situation (uppdaterad version), 2009.  
41 Tsourdi, Evangelia. Guidelines on the transpositions of the Asylum Directive: protecting LGBTI Asylum 

seekers, 2012.  
42 Rainbow Europe, Cuntry ranking, 2017, [https://rainbow-europe.org/country-ranking] 2017-12-11. 
43 Malmqvist, Victoria, Fruktan och skam; En granskning av migrationsdomstolarnas bedömningar av HBTQI-

asylärenden, Lunds Universitet, 2016.  

https://rainbow-europe.org/country-ranking
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skam tittar Malmqvist på migrationsdomstolarnas bedömning i 91 HBTQ-ärenden med fokus 

på rekvisitet ”välgrundad fruktan för förföljelse”.  

 

Den litteratur som utger sig för att lyfta frågan om transpersoner och migration, så som boken 

Transgender Migration: the bodies, borders, and politics of transistion av Trystan T. Cotten 

eller Gender and Rural Migration: Realities, Conflict and Change har främst fokus på transfobi 

inom vissa länder eller kulturer alternativt på migrationen mellan upplevda könstillhörigheter 

eller i vissa fall själva flykten till ett annat land. Den största mängden litteratur på ämnet 

transpersoner berör dock folkhälsa med fokus på könsidentitet eller könsuttryck alternativt olika 

former av utanförskap som strukturellt och individuellt förtryck. Detta är mycket viktiga vinklar 

för forskningen inom könsidentitet, könsuttryck samt migrations – och asylrätt men det faller 

utanför syftet för den här uppsatsen.  

 

Om sökningen efter litteratur breddas till att omfatta forskning om HBTQ-personer blir 

tillgången något större. Dessvärre har majoriteten av denna forskning uteslutande eller i stort 

sett uteslutande fokus på sexuell läggning och homosexualitet vilket för att frågor om 

könsidentitet och könsuttryck hamnar i skymundan.44 Ett exempel på denna typ av forskning är 

till exempel den examensuppsats som skrivits av Aino Gröndahl, Asylprövningen vid 

flyktingskap på grund av sexuell läggning.45 I uppsatsen sammanställer Gröndahl 70 olika 

rättsfall där personer angett sexualitet som skyddsgrund. Användandet av denna typ av 

närliggande forskning är problematiskt då majoriteten av de personer som beskrivs i litteraturen 

är homosexuella cismän. De analyser och teorier som framförs ofta inte går att applicera på 

personer vars åberopade skyddsskäl är könsidentitet eller könsuttryck då problematiken allt som 

oftast inte är densamma och lösningarna inte alltid är utbytbara. Forskningen kommer därför 

användas i begränsad mån.  

 

I uppsatsen kommer litteratur att användas, dels som rättskälla men också dels för att rama in 

begreppet transpersoner. För att få en större förståelse för vilka frågeställningar och vilken 

problematik som är extra relevant för personer med en annan könsidentitet eller annat 

könsuttryck har jag valt att använda rapporter och publikationer från intresseorganisationer och 

                                                 
44 Ett exempel på en rapport där transperspektivet får stå tillbaka för analys och forskning om sexualitet är till 

exempel den tidigare nämnda Fleeing Homophobia där rapporten, trots uttalat fokus på transpersoner, ändå 

innehåller begreppet ”homophobia” istället för till exempel transfobi.  
45 Gröndahl, Aino, Asylprövningen vid flyktingskap på grund av sexuell läggning – En analys av riskprövningen 

och möjligheterna till skydd i hemlandet, Uppsala Universitet, 2012.  
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närliggande forskningsområden vars arbete fokuserar på transfrågor och således bidrar med ett 

transperspektiv till uppsatsen.46  

 

De domar som analyseras har jag samlat ihop genom att dels kontakta samtliga nationella 

Migrationsdomstolar och dels genom att söka i flertalet rättsfallsdatabaser. I Sverige förs ingen 

statistik över åberopande asylskäl eftersom personuppgiftslagen (1998:204) inte tillåter 

förvaltningsrätterna att upprätta register baserade på varken könsidentitet eller könsuttryck. De 

termer som finns sökbara i domstolarnas register är avslag eller bifall, klagandes namn, 

målnummer och ombud samt biträde. För att komma runt detta har jag besökt 

Migrationsdomstolen i Stockholm och manuellt gått igenom samtliga publicerade domar under 

2017 samt haft kontakt med både Migrationsverket och den obundna organisationen RFSL. 

Migrationsverket saknar, precis som Migrationsdomstolen, möjlighet att söka fram beslut med 

HBTQ-skäl, vilket försvårar utvärderingar betydligt utan tillgång till dessa beslut ges genom 

myndighetens HBTQ-experter.47 

 

Genom kontakten med RFSL fick jag namnen på alla som arbetar som ombud åt dem och jag 

kunde på så sätt begära ut samtliga domar där en representant från RFSU medverkat mellan 

åren 2015–2017. Jag har använt rättsfallsdatabaser som komplement till RFSU och till att 

manuellt gå igenom domarna, främst för att få tillgång till domar utan företrädare från RFSL. 

Sammantaget resulterade detta i ungefär 80 domar från vilka jag sedan rensat ut samtliga domar 

där könsidentitet eller könsuttryck åberopats som skyddsgrund. Trots att de utvalda årtalen är 

2015–2017 kommer inga rättsfall från 2017 behandlas, eftersom det den dag då jag besökte 

Migrationsdomstolen i Stockholm, den 17 oktober 2017, ännu inte hade publicerats några 

domar med varken könsidentitet eller könsuttryck detta år. Även en bifallsdom48 har publicerats 

under den aktuella tiden men då domen faller utanför syftet kommer den inte behandlas vidare 

i uppsatsen. Ifall det inte tydligt framkommer i rättsfallet vilket pronomen den sökande föredrar 

kommer jag att använda hen. Detta kommer jag även göra i det fall domstolen blandar 

pronomen genom rättsfallet. 

 

                                                 
46 Jmf. Girshick, Transgender voices: beyond women and men, 2012, Jansen, Sabine m.fl. Fleeing homophobia, 

2011 och UNHCR:s riktlinjer nummer 9.  
47 Se även resonemang i SOU 2017:91 Stärkt ställning för transpersoner s. 273 och s. 512.  
48 UM 2291–15 Dom meddelad i Stockholm 20 maj 2015. 
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Ingen av de metoder jag använt för att få fram rättsfall är heltäckande. Ett urval helt baserat 

endast på domar där sökanden biträtts av en företrädare från RFSL kan potentiellt redan ha 

genomgått ett urval och därför eventuellt särskilja sig från andra domar med samma 

skyddsgrund. Rättsfallsdatabaser å sin sida publicerar inte alla rättsfall, till exempel publiceras 

inga sekretessbelagda domar. Jag har dock gjort bedömningen att de domar som använts i 

uppsatsen, till följd av de tre kombinerade metoderna, har tillräcklig bredd och variation för att 

kunna ligga till grund för en granskning av domstolens resonemang.  

 

Om sökanden i rättsfallen åberopat fler grunder för uppehållstillstånd eller andra grunder till 

stöd för sin talan kommer dessa inte behandlas djupare i uppsatsen. Hela yrkandet kommer 

redogöras för i början av referaten men den sammanfattning och efterföljande kommentaren 

kommer endast fokusera på utredningen kring de åberopade skyddsgrundsskälen då det är del 

av domen som är relevant för att uppnå syftet med uppsatsen.49 

 

Det är alltid problematiskt att använda sig av allt för specifika och specificerade begrepp, 

speciellt i arbetet med ett så pass dynamiskt och identifieringsbaserat område som könsidentitet 

och könsuttryck. Det är därför viktigt att medvetandegöra läsaren på den automatiska 

exkludering som följer i och med skapandet av en grupp eller en definition. Alla grupperingar 

och alla definitioner riskerar att exkludera, eller inkludera, personer som inte själva valt att vara 

en del av den nämnda gruppen eller definitionen. Det är därför viktigt att tänka på att de ramar 

som målas upp rörande transperspektiv, könsidentitet och könsuttryck är generella tolkningar 

vilka utgår från en västerländsk kontext och från vissa individer och deras egenupplevda 

erfarenheter och tolkningar.50  

 

Vissa grupper, till exempel de grupper som kan samlas kring en känd person eller som på annat 

sätt kan hitta ett erkännande, kan ha lättare för att komma till tals och att höras än grupper som 

saknar samma erkännande. Detta kan leda till att en del berättelser och upplevelser kanske inte 

blir representerade. För att i största möjliga mån komma undan den problematiken kommer jag 

i stor utsträckning använda begreppet könsuttryck och könsidentitet istället för ”transpersoner” 

                                                 
49  Skillnaden mellan skyddsgrundsskäl och andra skäl, samt vikten av att hålla isär dessa bedömningar 

framkommer i MIG 2007:33.  
50 Jmf. Baltzer, Carsten m.fl. Transrespect versus Transphobia Worldwide:  A Comparative Review of the Human-

rights Situation of Gender-variant/Trans People: 18. Berlin: Transgender Europe, 2012.  
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för att på så sätt inkludera även personer som kanske inte identifierar sig med antingen 

begreppet transperson eller inte tillhör någon av majoritetsgrupperna inom begreppet.  

 

Uppsatsen strävar inte efter att ta fram eller skapa ett komplett transperspektiv utan syftet är att, 

med hjälp av den information som finns tillgänglig, analysera och kritisera tillämpningen av 

lagen med hänsyn till transfrågor och transproblematik och att på ett så heltäckande sätt som 

möjligt väga in de utmaningar som har extra relevans för personer som söker uppehållstillstånd 

med könsidentitet eller könsuttryck som skyddsgrund.   
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2 Asylrätt 

Asylrätt är ett rörligt rättsområde med en tydlig internationell prägel. För att förstå hur den 

nationella rätten beror på och präglas av högre stående rättssystem kommer nedan redogöras 

för de främsta rättskällorna i de relevanta systemen. Dessa kommer sedan sammanföras i 

avsnittet om den praktiska tillämpningen för en rättslig genomgång av de rekvisit och de 

prövningar som oftast blir relevanta i den rättsliga processen. 

 

2.1 Sveriges internationella åtaganden 

FN:s generalförsamling antog den 10 december 1948 enhälligt den allmänna förklaringen om 

de mänskliga rättigheterna (hädanefter de mänskliga rättigheterna).51  Resolutionen är inte 

bindande utan är att betrakta som en rekommendation till medlemsländerna. Däremot kan de 

mänskliga rättigheterna ändå ses som ett uttryck för internationell sedvanerätt och 

rekommendationen ska utgöra en gemensam riktlinje för alla folk och alla nationer.52 I artikel 

14 i de mänskliga rättigheterna regleras rätten till asyl och enligt denna artikel har var och en 

rätt att i andra länder söka och åtnjuta skydd från förföljelse.  

 

Den mer detaljerade regleringen av rätten till asyl finns i 1951 års konvention angående 

flyktingars rättsliga ställning, Genèvekonventionen.53 Syftet med Genèvekonventionen är att 

skapa ett generellt ramverk för rätten att söka asyl och de rättigheter som ska följa ett 

erkännande om flyktingstatus. Sverige ratificerade Genèvekonventionen den 16 augusti 1954 

och konventionen var ursprungligen både tidsmässigt och geografiskt begränsad. För att 

undkomma detta upprättades ett tilläggsprotokoll; New York-protokollet54. Genom att ansluta 

sig till detta förbinder sig stater att tillämpa konventionen utan geografiska eller tidsmässiga 

begränsningar. Sverige har tillträtt både Genèvekonventionen och New York-protokollet.  

 

De så kallade kärnkonventioner om mänskliga rättigheter som finns inom FN-lagstiftningen 

nämner inte transidentitet eller könsuttryck.55 Däremot har flera av de kommittéer som har som 

                                                 
51  United Nations, Charter of the United Nations, 1945, 1 UNTS XVI, [https://fn.se/wp-

content/uploads/2016/07/Allmanforklaringomdemanskligarattigheterna.pdf] 2017-12-27. 
52  Jmf. Regeringskansliet.  FN:s konventioner om Mänskliga rättigheter. Rapport/ Regeringskansliet: 1. 

Stockholm, 2012.  
53 1951 års konvention om flyktingars rättsliga ställning, Genève 28 juli 1951. 
54 FN:s protokoll angående flyktingars rättsliga ställning från den 31 januari 1967.  
55 Se till exempel Internationell konvention om medborgerliga och politiska rättigheter (ICCPR), Internationell 

konvention om ekonomiska, social och kulturella rättigheter (ICESCR), Internationell konvention om avskaffande 

av alla former av rasdiskriminering (ICERD), Konvention mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande 
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ansvar att bevaka att traktaterna följs gjort uttalanden där de tydligt framför att dessa 

könsidentitet och könsuttryck ska inkluderas i begreppet särskilt utsatt grupp.56   

 

För att en person ska beviljas flyktingstatus enligt konventionen ställs vissa krav. I 

Genèvekonventionens flyktingdefinition i artikel 1 A 2 framkommer att personen ska:  

  

[…] flytt sitt land med anledning av en välgrundad fruktan för förföljelse på grund av ras, religion, 

tillhörighet till en viss samhällsgrupp eller politisk uppfattning, som befinner sig utanför det land, 

vari han är medborgare och som på grund av tidigare nämnd fruktan inte kan eller vill återvända till 

det landet.  

 

2006 publicerades Yogyakartaprinciperna om tillämpning av existerande internationella 

mänskliga rättigheter rörande frågor om könsidentitet, könsuttryck och sexuell läggning. 57 

Riktlinjerna sågs som ett paradigmskifte och citerades kort efter publiceringen av både FN-

organ 58  och Europarådet 59 . Detta har gjort Yogyakartaprinciperna till ett viktigt 

tolkningsinstrument på området.   

 

Ytterligare en viktig tolkingskälla är UNHCR:s handbok60 med tillhörande riktlinjer vilken 

blivit ett nationellt och internationellt erkänt tolkningsinstrument vid fastställandet av 

flyktingskap.61 UNHCR:s flyktingkommissariat behandlar rättsliga frågor rörande tolkningen 

och tillämpningen av Genèvekonventionen samt antar slutsatser för konventionsstaternas 

handlande vilka sedan ligger till grund för handboken. Som komplement till handboken finns 

                                                 
behandling eller bestraffning (CAT), Konvention om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor 

(CEDAW), Konvention om barnets rättigheter (CRC), Internationell konvention för skydd av alla personer mot 

påtvingat försvinnande (CPED),  Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (CRPD), 

Internationell konvention om skyddet av rättigheter för alla migrantarbetare och deras familjer (ICMW).  
56 Jmf. Toonen v. Australia, CCPR/C/50/D/488/1992, 4 April 1994, där diskriminering på grund av könsidentitet 

förbjuds. Se OHCHR, Joint UN statement on Ending violence and discrimination against lesbian, gay, bisexual, 

transgender and intersex people, 

[http://www.ohchr.org/EN/Issues/Discrimination/Pages/JointLGBTIstatement.aspx] 2017-12-19 samt Report on 

Sexual Orientation and Gender Identity, paragraf 7.  
57 Yogyakartaprinciperna om tillämpning av det internationella skyddet av de mänskliga rättigheterna vad gäller 

sexuell läggning och könsidentitet, 2007.  
58 2010 räknades Yogyakartaprinciperna upp som en mänsklig rättighet i FN:s generalförsamlings delårsrapport 

Rapport of the United Nations Special Rapporteur on the right to education. Principerna har dock inte officiellt 

antagits av FN och det finns internt motstånd mot något sådant skulle inträffa.  
59 Hammarberg, Thomas, Commissioner for Human Rights – Human Rights and gender identity; An Issue Paper 

commissioned and published by Thomas Hammarberg, Council of Europe Commissioner for Human Rights, s. 3, 

6 och 18.  
60 UNHCR:s handbok om förfarandet och kriterierna vid fastställandet av flyktingars rättsliga ställning enligt 1951 

års konvention och 1967 års protokoll angående flyktingars rättsliga ställning. 
61 Nationellt erkännande fick handboken genom prop. 1996/97:25 s. 97 samt MIG 2006:1 där domstolen slår fast 

att handboken är ”en viktig rättskälla rörande förfarandet att fastställa skyddsbehov”.  

http://www.ohchr.org/EN/Issues/Discrimination/Pages/JointLGBTIstatement.aspx
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även tio riktlinjer. Av dessa tio riktlinjer är nummer nio, rörande könsidentitet och könsuttryck, 

mest relevant.62 Riktlinjerna anses vara uppdaterade versioner av handboken och tillskrivs 

därför samma rättskällevärde som själva handboken. 63  Genèvekonventionen har ingen 

tillhörande domstol. Detta innebär att den internationella asylrätten till stor del består utav 

lagstiftning och litteratur. 

 

2.1.1 Europarätt 

Flera av artiklarna i Europakonventionens är relevanta vid en skyddsskälsbedömning, till 

exempel artikel 3 om skydd mot tortyr och nedvärderande behandling, artikel 5 om rätt till frihet 

och säkerhet, artikel 8 om rätten till privat- och familjeliv och artikel 14 om frihet från 

diskriminering.  

 

Att Europarätten ska beaktas följer av 2 kap. 19 § Regeringsformen och det innebär i praktiken 

att nationell rätt inte får strida mot Europakonventionen förutsatt att det inte rör sig om en 

konflikt mellan själva regeringsformen och konventionen. 64  Reglering leder till att 

Europakonventionen har status som både nationell och internationell rätt och det är möjligt att 

driva process i både nationella domstolar och i Europadomstolen.  

 

Europadomstolen har genom praxis klargjort att staten har ett begränsat tolkningsutrymme vad 

gäller dess ansvar att skydda individers rätt till privatliv.65 Domstolen har också slagit fast att, 

trots att det saknas konsensus hos medlemsstaterna, så ska den samhälleliga och vetenskapliga 

utvecklingen följas och analyseras. Detta gäller särskilt rörande bedömningar av könsidentitet 

och könsuttryck och lagstiftning på områden som innebär intrång i en individs privatliv.66 

 

Under 2010 antog Europarådets ministerkommitté en rekommendation som uppmanar 

medlemsstaterna att motverka diskriminering på grund av könsidentitet.67Även Europarådets 

                                                 
62 Guidelines on International Protection: Claims to Regugee 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, HCR/GIP/12/09, 23 October 2012.  
63 Feijen, Liv & Frennmark, 2011, s. 8. 
64 Att noteras bör att det dock även i dessa fall skulle vara möjligt för personer som drabbats av en behandling som 

är förbjuden enligt Europakonventionen att driva processer i svenska domstolar, se Ian Cameron, Introduction to 

the European Convention on Human Rights, Iustus 7 uppl. 2014. SAKNAS SIDA.  
65 Jmf Söderman v. Sverige (GC) no. 5786/08 (2013).  
66 Jmf Goodwin v UK (GC), no. 28957/95, och Van Kück v Tyskland, no. 35968/97 samt resonemang i SOU 

2017:92, s. 100.  
67 Rekommendation CM/Rec (2010)5. 
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konvention om förebyggande och bekämpande av våld mot kvinnor och våld i hemmet68 berör 

frågan och trots att den inte specifikt berör frågor om personer som definierar sig som 

transpersoner men den är det första regionala juridiska instrument som innehåller en explicit 

referens till könsidentitet i en antidiskrimineringsartikel. Konventionen trädde i kraft i 

november 2014 och i den tillhörande rapporten förklaras begreppet könsidentitet även innehålla 

”kategorier som transpersoner, transsexuella, ’cross-dressers’ och andra personer som inte 

motsvarar det samhället anser hör till ’manliga’ eller ’kvinnliga’ kategorier”.69 

 

I oktober 2017 antog Europarådets parlamentariska församling (PACE) en resolution om 

mänskliga rättigheter.70 I resolutionen finns flertalet uppmaningar till medlemsstaterna, bland 

annat att förbjuda ”medicinskt onödiga, normaliserande kirurgiska ingrepp” samt att erbjuda 

olika alternativ som registrerat juridiskt kön. I en tidigare resolution från 2015 uttrycker PACE 

oro över kränkningar av grundläggande mänskliga rättigheter till följd av staters krav på 

sterilisering, skilsmässa, medicinska behandlingar, samt ett ”real life test” vilket är en särskild 

period, då personen ska ha levt i det kön som denne vill byta till, eller diagnoser för att få byta 

juridiskt kön. Utöver detta noteras också en betydande administrativ börda för de personer som 

väljer att byta kön. 71  

 

2.1.2 EU-rätt  

Till följd av vårt medlemskap i EU är Sverige bundna av det EU-rättsliga ramverket. Den EU-

rättsliga asyllagstiftningen, vilken har sin grund i Genèvekonventionen och New York-

protokollet, ger en personer som vid ett återvändande till sitt hemland skulle riskera särskilda 

former av risker gentemot sin frihet eller sitt liv skydd i landet för ansökan. För att åtnjuta ett 

sådant skydd måste den sökandes definieras som flykting enligt Genèvekonventionen.  

 

Genèvekonventionen och 1967 års tilläggsprotokoll är bindande för alla EU:s medlemsstater, 

och i EU-fördragets artikel 63 anges att alla åtgärder som vidtas inom det asylrättsliga området 

måste vara i överensstämmelse med dessa båda instrument. 72  Det är EU-domstolen, som 

                                                 
68 Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och våld i hemmet (CETS no. 

210). 
69 Council of Europe. Explanatory Report to the Council of Europe Convention on preventing and combating 

violence against women and domestic violence. Rapport/ Council of Europe: 9. Istanbul, 2011. 
70 Resolution 2191 (2017) Promoting the human rights of and elimination discrimination against intersex people. 
71 Resolution 2048 (2015) Discrimination against transgender people in Europe. 
72  Europeiska kommissionen. Ett gemensamt europeiskt asylsystem. Rapport/ Europeiska kommissionen: 3. 

Belgien, 2014.  
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tillsammans med tidigare nämnda Europadomstol, som prövar mål rörande asylrätt och 

mänskliga rättigheter på EU- och Europanivå och fungerar som prejudicerande instans.  

 

Mellan 1991 och 2013 har den EU-rättsliga asyllagstiftningen stegvis utvecklats och under 

tiden har unionen tagit fram ett gemensamt system för asylrätten.73 Den första EU-rättsliga 

asylregleringen rörande skyddsgrunder för asylsökande bestod av direktiv 2004/83/EG, antaget 

av Europeiska unionens råd den 29 april 2004 (första skyddsdirektivet). Det första 

skyddsgrundsdirektivet reglerar miniminormer för när tredjelandsmedborgare eller statslösa 

personer ska betraktas som flyktingar. Direktivet reglerar även vad som gäller för personer som 

av andra skäl behöver internationellt skydd samt dessa personers rättsliga ställning och 

innehållet i det skyddet och är en del av EU:s gemensamma asylsystem.   

 

Det EU-gemensamma flyktingsystemet gäller fortfarande om än i omarbetad form. Idag bygger 

systemet på tre direktiv74 och två förordningar,75 Av dessa är det Europaparlamentets och rådets 

direktiv 2011/95/EU av den 13 december 2011 om normer för när tredjelandsmedborgare eller 

statslösa personer ska anses berättigade till internationellt skydd, för en enhetlig status för 

flyktingar eller personer som uppfyller kraven för att betecknas som subsidiärt 

skyddsbehövande, och för innehållet i det beviljade skyddet (omarbetning)76 (fortsättningsvis 

det omarbetade skyddsgrundsdirektivet) som kommer behandlas i uppsatsen.  Syftet med 

                                                 
73 Common European Asylum System.  
74 Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/32/EU av den 26 juni 2013 om gemensamma förfaranden för att 

bevilja och återkalla internationellt skydd (Procedurdirektivet) beskriver hur handläggningen av ett asylärende ska 

gå till och vilka rättigheter som tillfaller en asylsökande. Direktivet innehåller bland annat regler kring hur lång 

tid ett asylförfarande får ta.  Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/33/EU av den 26 juni 2013 om normer 

för mottagande av personer som ansöker om internationellt skydd (Mottagandedirektivet) fastställer de 

miniminormer som gäller för mottagandet av asylsökande och det inkluderar regler för bosättning, skolgång, 

sjukvård och arbete.  
75 Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) nr 604/2013 av den 26 juni 2013 om kriterier och mekanismer 

för att avgöra vilken medlemsstat som är ansvarig för att pröva en ansökan om internationellt skydd som en 

tredjelandsmedborgare eller en statslös person har lämnat in i någon medlemsstat (omarbetning) samt 

Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) nr 603/2013 av den 26 juni 2013 om inrättande av EURODAC för 

jämförelse av fingeravtryck för en effektiv tillämpning av förordning (eu) nr 604/2013 om kriterier och 

mekanismer för att avgöra vilken medlemsstat som är ansvarig för att pröva en ansökan om internationellt skydd 

som en tredjelandsmedborgare eller en statslös person har lämnat in i någon medlemsstat och för när 

medlemsstaternas brottsbekämpande myndigheter begär jämförelser med Eurodacuppgifter för brottsbekämpande 

ändamål, samt om ändring av förordning (EU) nr 1077/2011 om inrättande av en Europeisk byrå för den operativa 

förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa (omarbetning). Syftet med 

Stockholmsprogrammet är att ange ramarna för EU-arbetet för tull- och polissamarbete, räddningstjänst, 

straffrättsligt och civilrättsligt samarbete samt asyl, migration och viseringspolitik 2010–2014.  
76 Samtliga EU-länder har anslutit sig till direktivet, förutom Storbritannien och Irland som även fortsättningsvis 

tillämpar det första skyddsgrundsdirektivet. Danmark har inte anslutit sig till något av direktiven.  
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omarbetningen av skyddsgrundsdirektivet var åstadkomma en ökad harmonisering samt att 

förtydliga och förenkla reglerna inom EU.  

 

2.1.3 Nationell rätt  

För att erkännas som flykting enligt nationell rätt krävs att personen anses uppfylla rekvisiten 

enligt flyktingdefinitionen i 4 kap. 1 § Utlänningslag (2005:716) (UtlL).  Utlänningslagen har 

sin grund i Genèvekonventionen och i Skyddsgrundsdirektivet och rättskällorna 

överensstämmer i huvudsak, men det finns skillnader gällande hur skyddsgrunderna 

könsidentitet och könsuttryck uttrycks i de tre regleringarna. 77 Den svenska lagstiftningen 

nämner uttryckligen kön som skyddsgrundsskäl, men i Genèvekonventionen och i 

Skyddsgrundsdirektivet saknas en uttrycklig omnämning. Där anses istället könsidentitet och 

könsuttryck ingå i ”viss social grupp”.78   

 

Den första, och huvudsakliga, asylprövningen utförs av Migrationsverket och utmynnar i ett 

beslut. Överklagandeinstans för beslutet är Migrationsdomstolen och den sista rättsinstansen är 

Migrationsdöverdomstolen. Migrationsdomstolen har möjlighet att antingen avslå, bevilja 

flyktingstatus eller återförvisa till Migrationsverket för ny prövning.  

 

2.2 Den praktiska tillämpningen 

För att på ett rättvist sätt bedöma den framåtsyftande risken för förföljelse prövar domstolen 

flera olika variabler. Dessa variabler består, i huvudsak, av en trovärdighetsbedömning, en 

prövning av den åberopade förföljelsen och myndighetsskyddet i hemlandet. Som stöd för 

bedömningen har domstolen den utredning migrationsverket tagit fram.  

 

Att det är såhär bedömningen ska gå till slås fast i MIG 2007:12. I domen går domstolen 

grundligt igenom både förfarandet vid prövning av trovärdighet och vid prövning av de 

åberopade skyddsskälen samt den bevislättnadsregel som tagits fram för att underlätta för 

asylsökanden att bevisa risk för eventuell förföljelse i hemlandet.  

 

                                                 
77 Prop. 2009/10:31 om genomförande av skyddsgrundsdirektivet och asylprocedurdirektivet, s. 103. 
78 Se UNHCR:s riktlinjer nr 1, 2 och 9 samt skyddsgrundsdirektivets artikel 10. 
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Domstolen konstaterar att bevisbördan ligger på den sökande, med hänvisning till tidigare 

praxis. 79  För att göra sitt behov av internationellt skydd sannolikt ska den sökande 

tillhandahålla information. Informationen består i de flesta av muntliga utsagor rörande 

förhållandena i hemlandet samt en förklaring till varför personen söker uppehållstillstånd.  

 

Enligt domen är det viktigt att domstolen följer de förvaltningsrättsliga principerna när 

skyddsskälen prövas. Prövningen av skyddsskälen inbegriper också till exempel fastställande 

av fakta.80 Att de förvaltningsrättsliga principerna ska följas innebär att domstolen först ska 

bedöma om sökanden gjort sin identitet, sitt hemland eller uppgivna medborgarskap sannolik. 

Därefter ska domstolen pröva de åberopade skyddsskälen vilket är en prövning som genomförs 

i två moment. Dels ska prövning ske i första ledet, frågan om sökandes berättelse i sig är 

tillräcklig för att uppfylla kriterierna för skydd, dels andra ledet och frågan om asylberättelsen 

gjorts sannolik genom åberopad bevisning eller genom att själv ha bedömts som trovärdig och 

därmed tilldelats bevislättnadsregeln benefit of the doubt.  

 

Enligt rättsfallet måste prövningen inte alltid ske i samma ordning och att det under vissa 

omständigheter kunde vara möjligt att bara pröva ett av de två leden. En sådan omständighet 

skulle till exempel vara om sökande kommer från ett land där alla, alternativt alla som tillhör 

en viss grupp, kan antas utsättas för en sådan behandling att de måste ges rätt till skydd. En 

annan omständighet som skulle kunna motivera att en prövning görs endast i ena ledet, i detta 

fall det första, skulle vara om sökanden uteslutande åberopar omständigheter vilka inte kan 

ligga till grund för flyktingskap. Detta skulle vara till exempel ett åberopande av enbart sociala 

eller ekonomiska skäl. Om det istället skulle visa sig att sökanden ljugit om till exempel sin 

identitet kan en prövning endast i andra leder vara tillräckligt.  

 

Vid en prövning enligt andra ledet framhåller domstolen vikten av att först pröva om sökanden 

gjort sin berättelse sannolikt genom eventuell åberopad bevisning innan de genomför en 

trovärdighetsbedömning. 

 

                                                 
79 Se MIG 2006:1.  
80 Se även UNHCR:s handbok artikel 195–205 samt prop. 1996/97:25 om svensk migrationspolitik i globalt 

perspektiv s. 98.  
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2.2.1 Förföljelse 

I bedömningen av den framåtsyftande risken för förföljelse är det vissa delar som är extra 

viktiga att pröva. Dessa delar är den sökandes eventuella tillhörighet till en särskilt utsatt grupp, 

om den förföljelse som den sökande hänvisar till kan anses vara välgrundad och om hemlandet 

kan erbjuda ett effektivt myndighetsskydd. Det är även vanligt att domstolen prövar 

möjligheten att använda internflyktingalternativet. Förföljelsebegreppet samt dess delar 

kommer redogöras för mer utförlig nedan.  

 

I det nationella rättsfallet MIG 2013:25 diskuteras frågan om hur den sökande kommer 

”manifestera” sin grupptillhörighet vid ett återvändande till hemlandet, till exempel hur 

personen agerat i landet där denne sökt asyl, hur denne levt tidigare i hemlandet. Om personen 

levt vad som kallas för ”öppet” eller om personen valt att dölja sin sexualitet.  Om sökanden 

gjort sannolikt att denne kommer offentligt visa upp sin grupptillhörighet och i så fall hur 

personer kommer reagera på detta. Domstolen argumenterar att det kan hämtas stöd i detta vid 

bedömning av den framåtsyftande bedömningen och konstaterar: ” Om det framkommer att 

orsaken är att det är så han/hon önskar att leva eller att det beror på ett socialt tryck är personen 

inte i behov av skydd då socialt tryck av detta slag inte utgör förföljelse. Om orsaken till att den 

sökande kommer att välja en diskret tillvaro däremot är att han riskerar konkret förföljelse måste 

det i stället bedömas om rädslan är välgrundad. ”Rättsfallet berör homosexualitet men 

resonemanget är generellt.  

 

Begreppet förföljelse har definierats som hot mot friheten. Innebörden av detta är svårpreciserat 

men har med åren allt mer tolkats och tillämpats i enighet med de mänskliga rättigheterna vilket 

kommit att spegla EU-rätten på området.81 Att könsidentitet utgör uttryckligt exempel på en 

särskilt utsatt grupp framkommer i Utlänningslagens i 4 kap. 1 §.  

 

För att förföljelsen ska anses vara välgrundad finns det krav på orsakssamband. Kravet 

framkommer i 4 kap. 1 § och för att det ska anses finnas ett orsakssamband mellan förföljelsen 

och skyddsgrunden räcker det att en av förföljelsegrunderna är en bidragande orsak till 

förföljelsen. Eftersom flera förföljelsegrunder kan orsaka förföljelse och därför är tillämpliga 

                                                 
81  Se till exempel Kvalifikationsdirektivet artikel 9 (1)(a) där förföljelse definieras som handlingar som är 

tillräckligt allvarliga till sin natur eller upprepas i tillräckligt stor utsträckning för att utgöra en allvarlig kränkning 

av de grundläggande mänskliga rättigheterna.  
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samtidigt, kan det vara nödvändigt att pröva de åberopade asylskälen i förhållande till samtliga 

förföljelsegrunder.82  

 

I samma paragraf förtydligas att definitionen gäller oberoende av om det är landets myndigheter 

som är ansvariga för att sökanden riskerar utsättas för förföljelse eller om personen riskerar att 

utsättas för förföljelse från enskilda, och staten inte kan antas erbjuda ett effektivt skydd som 

är av mer permanent natur. Vid bedömningen av om staten kan erbjuda skydd ska bara det 

skydd som erbjuds av staten själv eller av organisationer eller andra parter som har rkontrollen 

över hela eller en betydande del av statens territorium tas med i bedömningen.  

 

UNHCR skriver att till exempel diskriminering, vilket är en vanlig erfarenhet bland HBTQ-

personer, är ett exempel på en sådan kränkning som individuellt eller kumulativt kan leda till 

konsekvenser av ”väsentligt skadlig natur” och därför kan utgöra förföljelse. Bedömningen av 

om den sammantagna effekten utgör förföljelse ska göras mot bakgrund och med hänvisning 

till relevant, pålitlig och uppdaterad landinformation.83  

 

Ytterligare en aspekt av bedömningen är att alla HBTQ-personer inte nödvändigtvis har utsatts 

för tidigare förföljelse. Det är heller inget krav att skyddssökande ska ha utsatts för förföljelse 

för att kunna beviljas flyktingstatus eftersom bedömningen ska göras utifrån om det finns en 

välgrundad fruktan för förföljelse vid återvändande.84 UNHCR framhåller att det inte finns 

något krav på att den sökande ska kunna bevisa att myndigheterna i hemlandet kände till 

könsidentiteten innan denne lämnade landet för att kunna åberopa förföljelse.85  

 

Under 2013 kom ett rättsfall från EU-domstolen rörande frågor om sexuell läggning och 

förföljelse. Fallet kallas för X, Y, Z86 och rör tre domar från Nederländerna. Frågorna som 

överlämnades till förhandsavgörande rörde dels hemlighållande av sexuell läggning och dels 

en bedömning av den åberopade förföljelsen. 87  De frågor som ställdes gällde vilka 

                                                 
82 Prop. 2005/06:6 om flyktingskap och förföljelse på grund av kön eller sexuell läggning, s. 27. 
83 UNHCR, Handbook on Procedures and Criteria for Determining Refugee Status under the 1951 Convention and 

the 1967 Protocol Relating to the Status of Refugees, HCR/1P/4/ENG/REV p. 51–53. 
84 UNHCR:s riktlinjer. UNHCR hänvisar i sin tur till rättsfallet Bromfield v. Mukasey, US, 543 F.3d 1071, 1076–

77 (9th Cir. 2008), 15 September 2008 och RRT Case No. 1102877, [2012] RRTA 101, Australia, Refugee Review 

Tribunal, 23 February 2012, paragraf 91. 
85 UNHCR, Handbook, paragraf 83.  
86 Förenade målen Minister voor Immigratie en Asiel mot X, Y och Z, C‑199/12-C‑201/12, dom 7 november 

2013. 
87  Frågan om de sökandes trovärdighet togs inte upp då samtliga personer bedömts trovärdiga rörande sin 

homosexualitet av nationell domstol. 

https://zeteo-wolterskluwer-se.proxy.ub.umu.se/#/linkresolver/clink/prop.%202005%2F06%3A6%20s%2027
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homosexuella handlingar som berördes av direktivet och ifall EU-rätten ger den nationella 

rätten möjligheten att kräva att den sökande hemlighåller sin sexualitet i hemlandet för att på 

så sätt undvika förföljelse. Domstolen ställer även frågan om det är möjligt att kräva 

återhållsamhet, hur långtgående möjligheten i så fall är och i vilken mån detta krav är mer 

långtgående än vad som kan krävas av heterosexuella par. Domstolarna frågade även hur 

uttrycket kring den sexuella läggningens ”inre kärna” 88  ska fastställas samt om 

kriminaliserande lagstiftning av sexuell läggning vilken kan leda till fängelsestraff i sig utgör 

förföljelse.  

 

Domstolen fastslår i fallet att då fokus för en bedömning är huruvida den sökande har en fruktan 

för förföljelse eller inte ska ingen hänsyn tas till att sökanden skulle kunna ”undvika risken” 

genom att hemlighålla sin sexualitet eller iaktta större återhållsamhet än en heterosexuell person 

skulle göra i samma situation. 89  Vidare konstaterar domstolen att det inte är rimligt av 

domstolen att förvänta sig att en asylsökande ska hemlighålla sin sexualitet eller iaktta 

återhållsamhet när denne ger uttryck för sin sexuella läggning.90  

 

Gällande frågan om en kriminaliserande lagstiftning i sig kan anses vara förföljelse konstaterar 

domstolen att all lagstiftning inte per se resulterar i förföljelse, men att frihetsberövanden som 

tillämpas resulterar i förföljelse: 

 

…ett fängelsestraff som föreskrivs för homosexuella handlingar och som verkligen tillämpas i det 

ursprungsland som har antagit en sådan lagstiftning betraktas som ett straff som är oproportionerligt 

eller diskriminerande och som därmed utgör förföljelse.91 

 

Detta torde innebära att fokus är tillämpningen av lagen, och inte existensen av densamma.  

Domen har bemötts av kritik92, speciellt från organisationen the International Commission of 

Jurists (ICJ).  ICJ menar att endast det faktum att lagarna finns kan ge upphov till förföljelse 

utan att för den sakens skull ge upphov till dokumenterade rättegångar och straff då förföljelse 

av den här typen sällan blir del av den landinformation som sedan ligger till grund för 

                                                 
88 Frågan rörande ”inre kärna” har sin grund i ett tidigare rättsfall där de handlingar som ansågs tillhöra den ”inre 

kärnan” var skyddsvärda men de handlingar som föll utanför inte ansågs ha skyddsvärde. Resonemangen 

underkänns dock av domstolen med grunden att ingen sexuell läggning är mer skyddsvärd än någon annan. Vidare 

läsning finns i Jansen, Sabine m.fl. Fleeing homophobia, 2011 s. 32–55.  
89 C‑199/12-C‑201/12, s. 75. 
90 Ibid, s. 75–76. 
91 Ibid, s. 61. 
92 X, Y and Z: a glass half full for “rainbow refugees”?, 2014, s. 18. 
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asylbedömningar.93 Ytterligare någonting som saknas i bedömningen enligt ICJ är det faktum 

att det i ett land där kriminaliserande lagstiftning existerar finns en påtaglig risk för att 

lagstiftningen ska komma att tillämpas i framtiden, och att detta ligger som ett ständigt hot över 

de HBTQ-personer som lever i landet. Som svar på domstolens resonemang lyfter ICJ fram ett 

italienskt rättsfall där kriminaliserande lagstiftning per se anses vara förföljelse. Den italienska 

domstolen konstaterar att kriminaliserande lagstiftning är:  

[a] serious and unlawful interference with private life and deemed to severely compromise 

individual freedom. It placed the homosexual asylum seeker in an objective situation of persecution, which 

justified granting protection.94 

 

Även i rapporten Fleeing Homophobia framförs kritik mot detta då en kriminaliserande lag 

alltid innebär en risk för åtal för personer som berörs av lagen, samt för att det förstärker ett 

allmänt klimat av trans- och homofobi vilket möjliggör att statliga så väl som icke-statliga 

aktörer kan förfölja eller skada HBTQ-personer ostraffat. 95  

 

Ytterligare en variant av krav som återkommande ställs på personer med transidentitet är att 

individen ska genomgå olika operationer för att få ändra kön. I april 2017 publicerade 

Europadomstolen en dom96 rörande denna typ av lagstiftning. Domen berör tre separata fall 

från Frankrike och den fråga som behandlas är de sökandes rätt att ändra juridisk kön och namn 

utan att genomgå ett ingrepp, vilket enligt de sökande med stor sannolikhet skulle leda till 

sterilitet. Domstolen konstaterade att Frankrikes krav på att den sökande genomgått ingreppet 

innebar en kränkning av rätten till privatliv enligt artikel 8. Domstolen konstaterar i fallet att ett 

krav på en medicinsk undersökning inte innebar en kränkning av rätten till privatliv, men att ett 

sådant krav innebar att rätten att till fullo åtnjuta rätten till privatliv villkoras av att den sökande 

gör avkall på rätten till personlig integritet.  

 

                                                 
93 X, Y and Z: a glass half full for “rainbow refugees”?, 2014, s. 18. 
94 Ibid. 
95 Thomas Spijkerboer skriver att själva resonemanget kring att kriminalisering i sig inte kan anses vara förföljelse 

ger uttryck för en dubbelstandard där en kränkande behandling anses acceptabel bara den sker utanför unionens 

gränser. Jansen, Sabine m.fl. Fleeing homophobia, 2011, s. 220–224. 
96 A.P. (no. 79885/12), Garcon (no. 52471/13) och Nicot v. France (no. 52596/13), dom 6 april 2017. 
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2.2.2 Trovärdighetsbedömning 

I trovärdighetsbedömningen ska domstolen bedöma om den sökande gjort det sannolikt att 

denne tillhör en särskilt utsatt grupp97 vilken riskerar förföljelse på grund av ”faktisk eller 

tillskriven läggning, könsöverskridande identitet eller könsuttryck”.98  

 

Begrepp och förklaringsmodeller som används och är självklara i en kultur eller ett 

sammanhang kan skilja sig markant mot hur dylika förhållanden förklaras eller benämns i den 

sökandes hemland. I utredningen ska hänsyn också tas till att det kan vara svårt för den sökande 

att prata om saker som könsidentitet och könsuttryck, speciellt när det är en myndighetsperson 

som lyssnar.99  

 

Bedömningen av trovärdighet måste göras på ett individuellt och hänsynsfullt sätt ”genom att 

undersöka omständigheter kring sökandes personliga uppfattning, känslor och upplevelser och 

olikhet, stigma och skam”.100 Vad som kännetecknar en sanningsenlig och trovärdig bedömning 

är under normala förhållanden att den är sammanhållen och inte ”präglas av” motstridiga 

uppgifter samt att de förhållanden som åberopas inte strider mot kända fakta. Ytterligare en 

aspekt är om berättelsen ”till sina huvuddrag” förblir oförändrad under prövningens 

instanser.101  

 

Just känslor av skam eller bara en ovilja att identifiera sig med vissa begrepp kan medföra att 

personer inte använder ord som till exempel ”trans” för att beskriva sig själva.102 Avgörande 

vikt ska heller inte läggas vid huruvida den sökanden har tydliga visuella indikationer kopplade 

till sin könsidentitet eller könsuttryck eller om denne gett uttryck för sin könsidentitet offentligt 

eller inte.103  

                                                 
97  Genom en lagändring 2006 infördes sexuell läggning och kön som exempel på tillhörighet till viss 

samhällsgrupp och en tillhörighet till dessa grupper kan således utgöra skyddsskäl och grund för att någon beviljas 

flyktingstatus. Lagändringen är en kodifiering av UNHCR:s riktlinjer, prop. 2005/06. 21, 32 och 34.  
98 Att bevisbördan initialt ligger på den asylsökande att bevisa sitt behov av skydd framkommer första gången i 

MIG 2006:1 och bekräftas senare även i MIG 2007:12, UNHCR:s handbok artikel 196 samt 205 a samt i prop. 

2009/10:31 s. 127. Att sexuell läggning (och således även könsidentitet och könsuttryck) kan bli föremål för 

bedömning framkommer i EU-domstolens dom av den 2 december 2014 i de förenade målen C-148/13, C-149/13 

och C-150/13. Resonemang kring detta finns även i SR 38/2015 s. 4.   
99 Prop. 2005/06:6 om flyktingskap och förföljelse på grund av kön eller sexuell läggnings, s. 29.  
100 MIG 2013:25.  
101 MIG 2007:12 och MIG 2011:29 samt UNHCR:s handbok artiklarna 197, 204 och 205 a. Reglering på området 

finns även i det så kallade k. Asylprocedurdirektivet.  
102 UNHCR:s riktlinjer punkt 59. 
103 Ibid, punkt 49.  
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Vid trovärdighetsbedömningen ska den sökande få möjlighet att muntligen berätta om varför 

denne anser sig behöva skydd. Detta följer av att det enligt domstolen ”ligger i sakens natur” 

att förhållanden som åberopas som grund för skyddsskäl inte alltid finns på papper. 104 

Beviskravet ska därför inte ligga för högt utan det räcker att berättelsen framstår som ”trovärdig 

och sannolik”.105 Det är tillåtet att ställa frågor kring familj och relationer men detaljerade 

frågor om sexuella handlingar eller erfarenheter får inte ställas.106 

 

Följden av att det i de flesta fall inte är möjligt, eller ens rimligt, för den sökande att presentera 

heltäckande bevisning är bevisvärderingsregeln ”benefit of the doubt”.107 Regeln har sin grund 

i skyddsgrundsdirektivets artikel 4.5 men har hänvisats till i nationell praxis108 och innebär att 

när domstolen är övertygad om att sökandes berättelse om förföljelse är sanningsenlig och 

trovärdig så behövs inga ytterligare bevis för att bevilja flyktingstatus.109  

 

2.2.3 Myndighetsskydd 

En viktig del i bedömningen av om det föreligger en förföljelse är tillgången till ett 

effektivt myndighetsskydd. En återkommande definition av förföljelse är att kränkningen 

består av handlingar som begåtts av representanter från regeringen, som till exempel 

säkerhetstjänsten eller polisen. De handlingar som refereras till har ofta varit olika slags 

tortyr.  

 

Definitionen är dock inte helt uttömmande då brott mot mänskliga rättigheter inte behöver 

begås av eller kunna hänföras till myndigheter för att kunna anses vara förföljelse, utan 

även brott begångna av icke-statliga aktörer, som till exempel släktingar eller kriminella 

gäng, kan ligga till grund för flyktingstatus vilket följer av skyddsgrundsdirektivets artikel 

6. 110  Dessa handlingar betraktas som förföljelse om myndigheterna antingen är 

oförmögna eller ovilliga att ge skydd mot dylikt. Detta följer av artikel 6 i 

skyddsgrundsdirektivet. Att det nationella skyddet har företräde framför det 

internationella framkommer i skyddsgrundsdirektivets artikel 7(2).  

                                                 
104 MIG 2006:1.  
105 MIG 2007:12. Domstolens resonemang vilar på prop. 1996/97:25 s. 98 om svensk migrationspolitik i globalt 

perspektiv. Resonemanget har senare flyttats till prop. 2005/06:6 sida 29.   
106 EU-domstolens dom i förenade målen C-148/13, C-149/13 och C-150/13. 
107 Jmf. MIG 2007:12.  
108 MIG 2007:12.  
109 SOU 2006:6 s. 236. 
110 Jansen, Sabine m.fl. Fleeing homophobia, 2011, s. 19.  
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Innebörden av att ha uttömt hemlandets myndighetsskydd varierar mellan olika lagstiftning. 

Ofta innebär ett uttömt myndighetsskydd dock att den sökande ska ha vänt sig till hemlandets 

myndigheter och sökt hjälp, ibland även trots att hemlandet har kriminaliserande lagstiftning.111 

I nationell praxis har ett effektivt skydd definierats som ”när staten vidtar rimliga åtgärder för 

att förhindra att en person förföljs eller lider allvarlig skada, bl.a. genom att ombesörja att det 

finns ett effektivt rättssystem för avslöjande, åtal och bestraffning av handlingar som innebär 

förföljelse eller allvarlig skada, och sökanden har tillgång till detta skydd.”112  

 

I förarbetet till Utlänningslagen understryker regeringen att det, speciellt rörande förföljelse på 

grund av kön eller sexualitet, är viktigt att beakta samhällsstrukturen i den sökandes hemland 

och den strukturens betydelse för statens förmåga och vilja att erbjuda sina medborgare 

skydd.113 

 

En person, som riskerar att bli utsatt av enskilda för förföljelse på grund av kön, vägras i vissa fall 

skydd i hemlandet som en uppenbar följd av rådande politiska, sociala, religiösa eller kulturella 

strukturer, vilka i detta sammanhang får sägas innefatta det som benämns könsmaktsstruktur. I 

sådana fall kan personen vara att betrakta som flykting. Om landets myndigheter genom att inte 

heller vidta nödvändiga åtgärder för att åstadkomma efterlevnad, i realiteten accepterar övergreppet 

har kvinnan ingen faktisk möjlighet att erhålla statens skydd mot förföljelsen. Likaså är mannens 

rätt att utöva makt över kvinnan i vissa kulturer en så obestridd och grundläggande del av 

samhällsstrukturen att det är omöjligt för kvinnan att få statens skydd mot våld och 

frihetsinskränkningar eller hedersrelaterade repressalier från män i hennes anhörigkrets.114  

 

UNHCR framhåller att rättsliga sanktioner kopplade till uttrycksformer för till exempel 

könsidentitet, könsuttryck eller homosexuella handlingar hindrar HBTQ-personer från att söka 

skydd, då personer tillhörande gruppen HBTQ riskerar att, istället för att få skydd från 

myndigheterna, blir betraktade som förövare.115  I sina riktlinjer framför UNHCR även att 

staters oförmåga att skydda kan utgöra förföljelse, till exempel då polisen eller andra 

myndigheter vägrar utreda, straffa eller åtala personer.116  

                                                 
111 Jansen, Sabine m.fl. Fleeing homophobia, 2011, s. 30.  
112 MIG 2011:8.  
113 Prop. 2005/06:6 s. 28. 
114 Ibid. Förföljelse på grund av könsidentitet inkluderas i skyddsgrunden ”kön”, varför citatet får förstås även i en 

icke-binär kontext.   
115  FN:s Högkommissarie för flyktingar, UNHCR Guidance Note on Refugee Claims Relating to Sexual 

Orientation and Gender Identity, 21 november 2008, sid. 22. 
116  FN:s Högkommissarie för flyktingar, UNHCR Guidance Note on Refugee Claims Relating to Sexual 

Orientation and Gender Identity, 21 november 2008, sid. 27. 
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Vissa tolkningar av skyddsgrundsdirektivets artikel 7 pekar på att asylsökande HBTQ-personer 

bara ska vara skyldiga att vända sig till myndigheter för skydd om det dels kan konstateras att 

det generellt finns ett fullgott, icke-temporärt skydd för HBTQ-personer i landet. Om det finns 

kriminaliserande lagstiftning i landet så ska det inte krävas över huvud taget att de sökande ska 

ha begärt myndigheternas skydd.117 Sverige är ett av de EU-länder som tagit fasta på nämnda 

artikel 7 (2) och därmed ofta bedömer huruvida den sökande kan redogöra för ett uttömt 

myndighetsskydd i hemlandet eller inte för att bevilja sökanden internationellt skydd.118 

 

Den sista delen av prövningen består av en bedömning av vad som brukar kallas för ett internt 

flyktingalternativ. Detta alternativ saknar stöd i Genèvekonventionen men nämns i 

skyddsgrundsdirektivets artikel 8(1). Artikeln anger att ”Medlemsstaterna får som ett led i 

bedömningen av en ansökan om internationellt skydd besluta att en sökande inte är i behov av 

internationellt skydd om det i en del av ursprungslandet inte finns någon välgrundad fruktan för 

förföljelse eller någon verklig risk för att lida allvarlig skada, och sökanden rimligen kan 

förväntas uppehålla sig i den delen av landet.”. Det interna flyktingalternativet används av 

flertalet stater i EU, däribland Sverige.119Bevisbördan för att det föreligger ett rimligt internt 

flyktingalternativ ligger på Migrationsverket. Migrationsverket ska också identifiera ett 

specifikt område i hemlandet som skulle fungera i det enskilda fallet.120 

 

Enligt UNHCR:s riktlinjer ska domstolen ta hänsyn till att homofobi, vare kodifierad eller inte, 

ofta tenderar att existera nationellt och inte bara regionalt, eftersom det generellt sett kan antas 

att lokala eller regionala organ får sin auktoritet från staten. Av den anledningen kan interna 

flyktingalternativ inte sett kan anses lämpliga när det rör en förföljelsebedömning med grund i 

könsidentitet eller sexualitet om det inte finns särskilda omständigheter vilka kan förklara 

statens misslyckande att skydda sina medborgare. I det fall det skulle vara staten som förföljer 

kan intern omlokalisering enligt riktlinjerna inte överhuvud taget anses vara relevant, förutom 

i det fall statens auktoritet kan anses vara begränsad till endast en viss del av landet.121  

 

Vidare skriver UNHCR att i det fall det är en icke-statlig aktör som orsakar förföljelsen kan en 

oftast utgå ifrån att staten inte kommer kunna eller vilja skydda personen i någon del. Eftersom 

                                                 
117 Jansen, Sabine m.fl. Fleeing homophobia, 2011, s. 31.  
118 Ibid, s. 30. 
119 Ibid, s. 44.  
120 MIG 2009:4. 
121 UNHCR:s riktlinjer punkt 33.  
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sökanden inte kan förväntas undertrycka sin könsidentitet eller sitt könsuttryck i 

tillflyktsområdet lika lite som i området denne kom ifrån måste platsen för omlokalisering vara 

”mer än en fristad”. Det är i det flesta fall inte tillräckligt att endast hänvisa till storstadens 

anonymitet.122  

 

2.2.4 Landinformation 

Målet med domstolens utredning och den landinformation som används i densamma är att skapa 

ett underlag för bedömningen i fallet. För en korrekt bedömning är det viktigt att alla relevanta 

grunder utreds och att den fakta som finns tillgänglig är korrekt och tillförlitlig.  

Utredningen tas fram genom att migrationsverket sammanställer tillgänglig information om 

landet, tillsammans med den sökandes egen berättelse. Att det är migrationsverket som 

sammanställer informationen följer av att Migrationsverket, tillsammans med domstolen, enligt 

8 § förvaltningsprocesslagen (1971:291) har ansvar för att ärendet blir så utrett som dess 

beskaffenhet kräver. 123  Detta innebär att vissa fall kan kräva mer utredning än endast 

landinformation för att utredningen ska anses nå kvalitetskravet. 124  I förarbeten till 

Utlänningslagen konstateras att: 

 

 Myndigheten har ett större utredningsansvar i ett ärende som rör en ansökan om asyl än i många 

andra ansökningsärenden. Myndighetens initiativ i ett ansökningsärende utgörs i normalfallet av att 

den ger parten besked om att ansökan behöver kompletteras och med vad. I ett asylärende måste 

också skyddsbehovet vägas in. Myndigheten måste därför vara aktiv i utredningen och se till att 

oklarheter som kan ha betydelse för ärendets utgång utreds.125 

 

Samtidigt som utredningen också konstaterar att ett stort ansvar även ligger på den 

sökande och dennes samarbete.126  

 

Den landinformation som beslutsfattarna tar del av via Migrationsverkets utredning får ofta en 

stor roll i bedömningen och det är ett viktigt bevis i processen. Landinformationen används till 

exempel i prövningen av påstådd fruktan genom att den sökandes berättelse jämförs gentemot 

                                                 
122 Ibid, punkt 34. 
123 Tyngdpunkten för utredningen ska dock ligga i första instans och det faller därför oftast på Migrationsverket 

att ta fram samt komplettera utredningen prop. 2004/05:170 s. 153. 
124 Jmf. Departementschefens kommentar rörande domstolens yttersta ansvar samt att ansvaret kan sträcka sig 

olika långt beroende på mål, prop. 1971:30 s. 529. 
125 Prop. 2004/05:170 s. 153 ff. samt MIG 2012:18.  
126 MIG 2012:18.  
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den situationen som beskrivs i rapporten.127 Syftet med landinformationen är att den ska bidra 

med information om situationen för människor med ett könsöverskridande uttryck är 

kriminaliserat i hemlandet, hur den allmänna inställningen är till HBTQ-personer och hur 

möjligheten ser ut för HBTQ-personer att söka ett effektivt skydd hos myndigheterna. 128 

Förföljelse begås ofta av landsmän så som släktingar och grannar och det är därför viktigt att 

även information om synen på könsidentitet och könsuttryck bland landsmän är uppdaterad och 

korrekt. 129  Informationen är också avgörande vid bedömningen om det finns ett rimligt 

internflyktingalternativ.130 

 

I skyddsgrundsdirektivet framkommer att en utvärdering ska ta hänsyn till ”alla relevanta fakta 

som härrör till ursprungslandet vid den tidpunkt då beslut fattas om ansökan, inbegripet lagar 

och andra författningar i ursprungslandet samt det sätt på vilket de tillämpas.” Vidare anger 

asylprocedurdirektivet att information om den allmänna situationen ska vara ”exakt och 

aktuell” samt ska hämtas från olika källor, bland annat till exempel ”…UNHCR, Europarådet 

och andra relevanta internationella organisationer”.131 Vid användandet av landinformation är 

det av avgörande vikt att informationen är anpassad utefter den grupp som sökanden tillhör. 

Till exempel är det inte lämpligt att använda information som bygger på homosexuella män för 

att bedöma risken för förföljelse för personer med en kvinnligt kodad transidentitet som söker 

asyl och vice versa.132  

 

En vägledning för utvärdering och sammanställning av material har publicerats av 

Europadomstolen vilken bland annat säger att information från människorättsorganisationer, 

inräknat HBTQ-organisationer och FN-organ kompletterat med information som samlas in av 

ländernas diplomater och alternativa former av information ska sammanställas. Då denna typ 

av information är komplicerad att samla in och kräver specialistkunskap bör information från 

europeiska stödkontoret för asyl prioriteras.133  

                                                 
127 Jmf. Rättsligt ställningstagande angående metod för prövning av tillförlitlighet och trovärdighet. RCI 09/2013 

s. 7 och 10.  
128 Rättsligt ställningstagande angående metod för prövning av tillförlitlighet och trovärdighet. RCI 09/2013 s. 7 

och 10. 
129 UNHCR:s riktlinjer nr. 9 punkt 17.   
130 Jansen, Sabine m.fl. Fleeing homophobia, 2011, s. 73.  
131 Se preambel 39.  
132 Jansen, Sabine m.fl. Fleeing homophobia, 2011, s. 76.   
133 Europadomstolen 17 juli 2008, NA vs. Storbritannien, anmälan nr 25904/07, stycke 118–122. 
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I Fleeing homophobia poängteras att i det fall som ”liten eller ingen tillförlitlig hänsyn till 

landinformation finns tillgänglig kring situationen för homosexuella, bisexuella, transpersoner 

eller intersexuella i ett visst land, bör detta inte betraktas som ett tecken på att brott mot 

mänskliga rättigheter mot HBTI- personer inte förekommer i landet.”134  

Den landinformation som oftast används kommer från Lifos, Migrationsverkets eget 

expertorgan. De rapporter Lifos publicerar regleras av Common EU Guidelines for Processing 

Country of Origin Information. 135 Informationen som erbjuds av Lifos är en sammanställning 

av information från flertalet olika källor, bland annat material insamlat av 

Utrikesdepartementet136, Amnesty137 och Human Rights Watch138.  

 

3 Rättsfallsstudie  

Nedan följer ett referat av fem rättsfall mellan åren 2015–2017 där den sökande själv åberopat 

könsidentitet eller könsuttryck som skyddsgrund för antingen migrationsdomstolen eller 

migrationsverket. Efter varje referat följer en kritisk kommentar rörande domstolens agerande 

både generellt och i det specifika fallet. I slutet av uppsatsen finns en sammanfattning med 

generella slutsatser och kommentarer rörande rättsfallen.  

 

3.1 Argentinafallet 

Argentina-fallet 139  behandlar S. Vargas som under 2015 ansökt om uppehålls- och 

arbetstillstånd och statusförklaring.  

 

Migrationsdomstolen kommer fram till samma hemvist som Migrationsverket och konstaterar 

att S. Vargas skyddsbehov ska prövas mot förhållandena i Argentina.  

 

                                                 
134 Jansen, Sabine m.fl. Fleeing homophobia, 2011, s. 77. 
135 European Union, Common EU Guidelines for Processing Country of Origin Information (COI), april 2008. 
136  Landrapporterna står att läsa i sin helhet på Utrikesdepartementet, Rapporter om mänskliga rättigheter, 

demokrati och rättsstatens principer i världen. 2017. http://www.regeringen.se/regeringens-politik/demokrati-

och-manskliga-rattigheter/rapporter-om-manskliga-rattigheter-i-varlden/ [2017-12-04]. 
137 Amnesty. Amnesty International Report 2016/17: The State of the Worlds human rights. Rapport/ Amnesty. 

London, 2016.  
138 Human Rights Watch. World Report 2016. Rapport/ Human Rights Watch. United States of Amerika, 2016. 
139 UM 6132–15 Dom meddelad i Stockholm 21 oktober 2015.  
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Utgångspunkterna för bedömningen är enligt domstolen att de allmänna förhållandena i 

Argentina inte anses vara så allvarliga att de i sig ger rätt till uppehållstillstånd. Prövningen ska 

därför göras i det enskilda fallet och det är S. Vargas som ska göra sitt behov av skydd sannolikt.  

S. Vargas har angett transsexualitet som skyddsskäl. Hon anger att hon alltid klär sig som 

kvinna och hon har lämnat in både pass och id-kort för att visa på att hon är registrerad som 

kvinna i hemlandet. Migrationsdomstolen delar Migrationsverkets bedömning och konstaterar 

att det saknas anledning att ifrågasätta uppgiften om att S. Vargas skulle vara transsexuell.  

 

S. Vargas har angett att hon varit förföljd på grund av sin transsexualitet och att det finns risk 

för fortsatt förföljelse om hon återvänder till hemlandet. Hon menar att det inte är möjligt att 

söka skydd i andra delar av landet.  

 

Migrationsdomstolens bedömning är att myndigheterna i Argentina generellt sett inte saknar 

vilja eller förmåga att skydda medborgarna i landet. Uppgifterna S. Vargas lämnar om de 

åtgärder hon vidtagit för att få hjälp och den brist på agerande hon mött hos polisen inte är 

tillräckligt för att det ska kunna läggas till grund för att Argentina skulle sakna 

myndighetsskydd, detta då polisen mottagit hennes anmälningar och senare meddelat att 

utredning pågick.  

 

Eftersom domstolen bedömt att skälen inte var tillräckliga ansågs det inte finnas någon 

anledning att bedöma trovärdigheten i S. Vargas berättelse. Migrationsdomstolen avslog hennes 

ansökan.  

 

3.1.1 Kritisk kommentar till Argentinafallet  

I rättsfallet skriver domstolen att det finns två rekvisit för att den sökande ska anses uppfylla 

kriterierna för att beviljas flyktingstatus. Dels måste de omständigheter som den sökande 

åberopar vara tillräckliga för att nå upp till flyktingkriterierna och dels måste berättelsen i sig 

vara trovärdig.  

 

I Argentina är det inte olagligt att diskriminera människor till följd av deras könsidentitet 

och det finns upprepade fall av våld mot personer med en synlig transidentitet. 140 

Situationen för speciellt transkvinnor uppges vara mycket problematisk i landet och under 

                                                 
140 US State Department. Argentina 2014 human rights Report. Rapport/ US State Department, 2015 s. 22. 
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2015 hittades en känd transkvinna mördad, vilket var ett av de tre mord på transkvinnor 

som utförts under endast en månad.141  

 

Detta trots den progressiva könsidentitetslag som finns i landet. I den landrapport som 

tillhandahålls av Utrikesdepartementet konstateras att: 

 

År 2012 antogs en lag som gav personer över 18 år rätten att välja könsidentitet. Lagen har beskrivits 

som en av de mest progressiva lagarna på området och innehåller exempelvis sekretessbestämmelser 

som säger att andra enbart får tillgång till en persons ursprungliga födelsebevis med samtycke från 

personen ifråga, eller efter domstolsbeslut.142 

 

I tillgängliga landrapporter rörande förhållandena i Argentina finns det ingen information, 

utöver den tidigare konstaterade avsaknaden av diskrimineringslagstiftning, som tyder på 

att myndigheterna i landet skulle vara ovilliga eller inkapabla att skydda sina medborgare. 

Vad bristen på information beror på är inte klarlagt, då den tillgängliga informationen är 

bristfällig.  

 

Det faktum att författarna till landrapporterna valt att endast rada upp den materiella 

lagstiftning som finns i landet istället för att redogöra för hur den samma implementerats 

och hur den fungerar i praktiken ska inte tolkas som en garanti för att transpersoner kan 

leva gott i landet. Som konstaterats under avsnitt 2.2.4 Myndighetsskydd ska detta istället 

ses som en indikation på att det krävs ytterligare utredning i frågan innan det är möjligt 

att fatta ett beslut. Det ska nämligen inte vara möjligt att avgöra ett asylfall baserat på 

information som inte finns tillgänglig och avsaknad av information ska inte automatiskt 

tolkas som att transpersoner har det bra ställt.  

 

3.2 Brasilienfallet  

Brasilien-fallet143 handlar om C. Ferrari Dos Santos som 2016 ansökte om uppehållstillstånd 

antingen som skyddsbehövande eller på grund av synnerligen ömmande omständigheter. Hon 

yrkar även på statusförklaring och resedokument.  

 

                                                 
141 Ibid.  
142  Utrikesdepartementet. Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i Argentina 2015–2016. 

Rapport/ Utrikesdepartementet, 2016 s. 15.   
143 UM 742–16 Dom meddelad i Luleå 15 oktober 2016. 
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Migrationsdomstolen instämmer i Migrationsverkets bedömning om hemvist och beslutar att 

pröva C. Ferrari Dos Santos skyddsbehov utifrån förhållandena i Brasilien.  

 

Domstolen konstaterar att prövningen ska innefatta en framåtsyftande riskbedömning och att 

det därför är avgörande för bedömningen om sökanden riskerar att utsättas för förföljelse eller 

för någon annan av de skyddsgrundande behandlingarna vid ett återvändande till hemlandet.144 

Vidare konstaterade domstolen att situationen i Brasiliens inte var så allvarlig att den i sig gav 

upphov till uppehållstillstånd för alla som tillhör en särskild grupp, utan att det är C. Ferrari 

Dos Santos individuella skäl för uppehållstillstånd som ska prövas.  

 

C. Ferrari Dos Santos uppger att hon riskerar skyddsgrundande behandling eftersom hon är 

transsexuell och att hon inte kan få hjälp av myndigheterna i hemlandet. Detta då de brott som 

begås mot transsexuella inte beivras av myndigheterna samt att trakasserier och brott mot 

transsexuella sker även inom den nationella poliskåren.  

 

Utöver detta anför hon att hennes släktingar har kopplingar inom polisen vilket gör det ännu 

svårare att få hjälp då hon riskerar att polisen berättar för familjen om hennes könsidentitet.  

Det är viktigt för den sökande att hennes familj inte får information om hennes könsidentitet.  

Detta eftersom hennes far och farbror hotat med att de kommer skada henne om det kommer 

fram att hon är transsexuell. I sin berättelse hänvisar hon även till ett rån som hon och hennes 

sambo utsatts för och där polisanmälan inte resulterade i någon fällande dom.  

 

Domstolen konstaterar att det inte finns anledning att ifrågasätta att fadern och farbrodern 

kommer skada henne om de får veta att hon är transsexuell. Domstolen anser dock inte att det 

framkommer någonting som tyder på att de skulle känna till hennes ”läggning”. Vidare anser 

inte domstolen att det kan anses sannolikt att C. Ferrari Don Santos släktingar kommer leta efter 

henne i en mångmiljonstad som Rio de Janeiro och att det därför saknas konkret risk för 

skyddsgrundande behandling.  

 

Domstolen konstaterar vidare att situationen i Brasilien för transpersoner är mycket svår, men 

att den inte är så pass svår att alla transsexuella riskerar skyddsgrundande behandling. 

Domstolen anför att för det fall hon skulle utsättas för brott bedömer domstolen att det, ”trots 

                                                 
144 MIG 2007:12.  
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de brister som finns i det brasilianska rättsväsendet generellt, och specifikt i fråga om hatbrott 

riktat mot transsexuella, ändå finns godtagbart myndighetsskydd” då C. Ferrari Don Santos 

tilläts anmäla brottet. Det faktum att anmälan inte ledde till att någon kunde gripas visar enligt 

domstolen inte på att det skulle saknas myndighetsskydd.   

 

3.2.1 Kritisk kommentar till Brasilienfallet 

Fokus första halvan av bedömningen ligger på familjens förmodade okunskap rörande det 

domstolen kallar för ”läggning”. Till följd av att domstolen tidigare i domen slår fast att den 

sökande hänvisat till sin transidentitet som skyddsgrund kan det antas att domstolen med 

”läggning” syftar till den sökandes könsidentitet. Det kan dock inte nog understrykas vikten av 

att skilja på dessa två och tolkningen är inte på något sätt självklar.  

 

Enligt domstolens resonemang saknas det anledning att tro att familjen känner till den sökandes 

”läggning” och att det därför inte föreligger något hot. Domstolen resonerar också kring att det 

”inte skulle vara sannolikt” att sökandes släktingar skulle leta efter henne i Rio de Janeiro. Ett 

resonemang som alltså bygger på att den sökande ska hemlighålla sin könsidentitet för att 

undvika förföljelse.  

 

En uppmaning till hemlighållande av könsidentitet eller läggning strider mot EU-rätten, vilket 

tydliggjordes i och med den tidigare nämnda X, Y och Z-domen. Det är mycket påfrestande för 

människor att ständigt dölja och rätta till sig själva och sitt beteende och ett sådant krav innebär 

att personen för resten av sitt liv kommer leva i skuggan av hotet om ett ”avslöjande”. Ett sådant 

resonemang skulle innebära att den sökande tvingas leva under ett konstant krav på att ständigt 

vara på sin vakt, att anpassa sitt beteende utefter för den sökande onaturliga normer och att 

ständigt riskera att bli ”avslöjad” och att utsättas för förföljelse av vänner, kollegor eller familj.  

 

Slutligen konstaterar domstolen att det, trots att det enligt landrapporten finns en tydlig 

problematik kring just brott begångna mot personer med en transidentitet, kan anses finnas ett 

effektivt och fungerande myndighetsskydd i Brasilien och att ett ouppklarat rån inte kunde visa 

på en förföljelseproblematik. Samtidigt konstaterar domstolen också att sökanden faktiskt inte 

anmält de hatbrott som denne blivit utsatt för och att detta därför inte kan ligga till grund för en 

bedömning av myndighetsskyddets effektivitet. Detta skriver domstolen trots att det i den 

information som lämnas via Utrikesdepartementets rapport för mänskliga rättigheter i Brasilien 
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2015–2016 konstateras att Brasiliens största utmaning gäller det ”ineffektiva och överbelastade 

rättssystemet, oproportionerligt polisvåld, våld mot kvinnor och HBTQ-personer…”145 

 

I utrikesdepartementets rapport konstateras att det i många fall är möjligt att leva öppet som 

transperson i Brasilien, men att hoten och våldet ökat under senare år. Brott som begås i strid 

med de regionala regleringarna kan bara leda till vad som i rapporten kallas för ”administrative 

penalties” då en straffprocess bara blir aktuell när gärningen bryter mot federal lag. 

Diskriminering av transpersoner kan således inte leda till en federal process. 

 

Ytterligare stöd för den syn som ges uttryck för i Utrikesdepartementens landrapport finns i den 

landrapport som ges ut av US State department. 146 I rapporten står det att den federala lagen i 

Brasilien inte förbjuder diskriminering på grund av könsidentitet, men att flera stater och 

kommuner ändå har regionala regleringar med syfte att förbjuda diskriminering och säkra en 

rättvis fördelning av statliga tjänster. Trots detta uppges i rapporten att social diskriminering är 

ett problem och specifik gentemot personer med transidentitet. Det våld som riktas mot personer 

tillhörande någon del av HBTQ-rörelsen uppges vara ett allvarligt problem och enligt rapporten 

har ideella föreningar på plats, mellan januari och juni 2017, rapporterat om 139 mord med 

hatmotiv. Under 2015 mördades totalt 343 HBTQ-personer i Brasilien, 147  och Amnesty 

konstaterar i sin rapport rörande de mänskliga rättigheterna i hela amerika-regionen att Brasilien 

var det land i världen där flest transpersoner mördas.148  

 

I rättsfallet kommenterar inte domstolen den sökandes trovärdighet och det framkommer heller 

inte att någon bedömning av densamma skulle ha gjorts. Inte heller kommenterar domstolen ett 

eventuellt användande av ”benefit of the doubt”- regeln. Enligt MIG 2007:12 är det möjligt att 

endast pröva ansökan i ett led, till exempel i det fall den sökande endast åberopar 

omständigheter som inte kan ligga till grund för flyktingskap. Att utan prövning konstatera att 

samtliga åberopade omständigheter i brasilienfallet är av en typ som inte kan ligga till grund 

för flyktingskap får dock anses anmärkningsvärt, med tanke på det stöd för både den sökandes 

                                                 
145  Även människohandel, sexuell exploatering och övergrepp mot barn ingår i uppräkningen. 

Utrikesdepartementet, Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i Brasilien 2015–2016. Rapport/ 

Utrikesdepartementet, 2016 s. 1.    
146  US Department of State. Country Report on Human Rights Practices 2016 – Brazil. Rapport/ US State 

Department. 2017.  
147  Utrikesdepartementet. Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i Brasilien 2015–2016. 

Rapport/ Utrikesdepartementet, 2016, s. 1, vilken i sin tur hänvisar till föreningen Gay Bahiba.  
148 Amnesty. Amnesty International Report 2016/17: The State of the world’s human rights. Rapport/ Amnesty: 

14. London, 2016. 
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egen berättelse men också för den generella situationen i landet som framkommer i 

landrapporterna och ett mer förklarande resonemang från domstolen kring varför 

trovärdigheten inte prövas skulle vara på sin plats.  

   

3.3 Georgienfallet 

I Georgien-fallet149 behandlas L. Lipartias ansökan om uppehållstillstånd som flykting eller 

alternativt skyddsbehövande. I andra hand yrkar L. Lipartias på uppehållstillstånd på grund av 

synnerligen ömmande omständigheter samt på arbetstillstånd.  

 

Migrationsdomstolen delar Migrationsverkets bedömning om hemvist och beslutar att 

skyddsgrundsbedömningen ska prövas mot förhållandena i Georgien. I utgångspunkterna för 

bedömningen konstateras att det enda land som sökanden kan erhålla status som flykting eller 

annan skyddsbehövande till är det land där sökanden är medborgare, det vill säga Georgien. 

Detta följer av att sökanden åberopat skyddsgrunder vilka hänför sig även till andra länder än 

hemlandet. Den allmänna situationen i Georgien anses, med beaktande av landinformation, inte 

vara så allvarlig att den i sig ger rätt till uppehållstillstånd.  Domstolen kommer därför bedöma 

L. Lipartias individuella skäl för uppehållstillstånd.  

 

L. Lipartas anför att hen vid ett återvändande till Georgien riskerar att utsättas för förföljelse på 

grund av sitt kön och sin religiösa tillhörighet och att hen, på grund av religiösa skäl, inte velat 

gå med på den medicinska undersökning vilken är en förutsättning för en könsbytesoperation i 

landet.  

 

Domstolen konstaterar att sökanden, enligt sin berättelse, blivit emottagen av en kompetent 

operationsläkare och att denne remitterat sökanden till en undersökning. Sökanden berättar 

vidare att läkaren påstått att L. Lipartias skulle vara tvungen att kyssa läkaren för att denne 

skulle kunna genomföra underökningen på ett korrekt sätt. Domstolen konstaterade att den 

omständigheten förefaller ”anmärkningsvärd” men att förfarandet inte inneburit att sökanden 

blivit nekad tillgången till medicinsk behandling och att en ”undersökningsåtgärd i form av en 

kyss inte utgör en sådan kränkning som kan ge rätt till internationellt skydd”.  

 

                                                 
149 UM 1981–15 dom meddelad i Stockholm 2 juli 2015.  
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Sökanden framför vidare att hen försökt få kontakt med Georgiens ambassad men att hen där 

bara blivit hånad. Sökanden utvecklar inte vilken hjälp hen sökte hos ambassaden. Tidigare har 

sökanden uttryck bekymmer kring att dennes identitetshandlingar inte anger det kön som 

sökanden ”anser sig ha”150. Domstolen konstaterar dock att sökanden enligt egen uppgift har 

möjlighet att genomgå en könsbytesoperation ”varefter en motsvarande korrigering av hens 

[författarens kommentar] kön i hens [författarens kommentar] identitetshandlingar bör kunna 

ske”.   

 

Domstolen konstaterar att de upplevelser som sökanden berättat om i huvudsak är 

familjekonflikter eller konflikter med grannar på grund av religion och könsidentitet. 

Konflikterna har lett till att sökanden brutit med sin familj. Enligt domstolen har det dock inte 

framkommit någonting som tyder på att sökanden på grund av sin könsidentitet ”berövats någon 

av sina grundläggande mänskliga rättigheter eller att så kan komma att ske vid en 

framåtsyftande bedömning”. Slutligen anser domstolen att sökandes påstående om 

illabehandling genom ”eventuell häktning är en omständighet som är allt för abstrakt för att 

berättiga till skyddsbehov”.  

 

Domstolen konstaterar att eftersom skälen inte är tillräckliga finns ingen anledning att bedöma 

trovärdigheten i klagandes berättelse.  

 

3.3.1 Kritisk kommentar till Georgienfallet 

Det specificeras inte vilken landinformation som använts i fallet, men i Utrikesdepartementets 

rapport Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i Georgien 2015–2016 

konstateras att HBTQ-personer och Jehovas vittnen tillhör de mest utsatta grupperna i landet.151  

 

Flera av de demonstrationer som genomförts i landet har attackerats och på senare år har de 

ställts in till följd av att polisen inte förmår skydda demonstranterna.152 Europadomstolen har 

slagit fast att Georgiens hantering av demonstrationerna och den oförmåga landet visade inför 

att lagföra de ansvariga bröt mot mötesfriheten, förbudet mot tortyr och förnedrande 

                                                 
150 Domstolens formulering.  
151  Utrikesdepartementet. Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i Georgien 2015–2016. 

Rapport/ Utrikesdepartementet, 2016 s. 2.    
152 Ibid, s. 9–10. 
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behandling, en bedömning som skulle kunna ligga nära en efterföljande uppfattning om att 

Georgiens myndigheter saknar förmåga att skydda sina medborgare.  

 

Diskriminering på grund av könsidentitet är förbjudet i landet, men implementeringen av 

lagstiftningen brister. HBTQ-organisationer har rapporterat om att rättsväsendet har en 

bristande förmåga att följa upp hatbrott mot HBTQ-personer då den nationella statistiken visar 

på att inget hatbrott begåtts i landet. Organisationen Fonden för Mediautveckling visar dock på 

108 registrerade fall av hets mot folkgrupp riktade mot HBTQ-personer mellan 2014–2015.153 

 

Den definition av förföljelse som domstolen valt att hänvisa till i rättsfallet kommer från prop. 

2005/06:6 s. 10 om flyktingskap och förföljelse på grund av kön eller sexuell läggning. 

Domstolen radar i sin bedömning upp tre exempel på situationer som ska räknas som förföljelse; 

förbud mot religionsutövning, förbud mot att använda vanliga skolor eller avsevärt lägre 

tilldelning av livsmedel än åt invånarna i övrigt. Definitionen är ett citat och i meningen efter 

konstaterar utredningen att de uppradade exemplen ”har i förarbetena inför ratificeringen av 

Genèvekonventionen ansetts utgöra den yttre gränsen för konventionens flyktingbegrepp”.154  

 

Utredningen fortsätter sin definition med att enstaka eller kortvariga frihetsberövanden inte 

ensamt kan utgöra förföljelse, men om frihetsberövandet är en del i upprepade trakasserier så 

skulle det kunna vara förföljelser. En kombination av trakasserier och inskränkande åtgärder 

kan tillsammans leda till att det anses vara förföljelse.155 Något resonemang rörande huruvida 

den definition av förföljelse som utgörs av kombination av händelser förs inte utan domstolen 

stannar vid ett konstaterade om att de händelser sökande åberopat inte stämmer överens med 

allvarlighetsgraden i de citerade exemplen från propositionen, trots att dessa var så kallade 

extremfall, eller ”yttre gränser” för förföljelse. Domstolen prövar således inte ens sökandes 

berättelse mot vad som får anses vara normalgraden av förföljelse.  

 

En enligt domen viktig del i den berättelse den sökande lägger fram är den kyss som läkaren 

försöker tvinga till sig under undersökningen. Kyssen anses av domstolen inte vara en sådan 

                                                 
153  Utrikesdepartementet. Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i Georgien 2015–2016. 

Rapport/ Utrikesdepartementet, 2016 s. 16.  
154 Prop. 2005/06:6 om flyktingskap och förföljelse på grund av kön eller sexuell läggnings, s. 10. De förarbeten 

som refereras till är SOU 1951:42, s. 170 och prop. 1954:134, s. 20.  
155 Prop. 1988/89:86 med förslag till utlänningslag m. m. s. 154 och prop. 1996/97:25 om svensk migrationspolitik 

i globalt perspektivs s. 90 och 101.  
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kränkning som kan ligga till grund för skyddsgrundande behandling. Inte heller den häktning 

som den sökande berättar om anses vara en sådan kräkning och de upplevelser från hemlandet 

som den sökande redogjort för anser domstolen vara familjekonflikter trots att sökanden blivit 

utsatt för kränkande behandling av både sjukvårdspersonal och polis, två av ett lands mest 

framträdande myndighetsrepresentanter. 

 

I domen saknas ett resonemang rörande det faktum att sökande faller under två skyddsgrunder 

och således rimligtvis är mer utsatt än en person som faller under en skyddsgrund. Att någon, 

som i det här fallet, har både en transidentitet och tillhör en religiös minoritet kan leda till 

ytterligare svårigheter för personen i fråga. Inte heller i detta fall beaktas möjligheten till en 

kumulativ bedömning till följd av upprepade kränkande händelser.  

 

Som svar på sökandens önskan om att få byta juridiskt kön skriver domstolen att sökanden, 

efter att ha genomgått operationen, bör kunna ändra det kön som anges på 

identitetshandlingarna. Att kräva en medicinsk förändring av kroppen för att ändra den juridiska 

könsidentiteten är inte tillåtet. Förfarandet strider, enligt det rättsfall från Europadomstolen som 

publicerades sommaren 2017,156 mot rätten till privatliv enligt artikel 8 i Europakonventionen 

och det kan inte anses passande att hänvisa till ett förfarande vilket kränker rätten till privatliv 

som ett skäl för att en person ska skickas tillbaka till hemlandet. Ett sådant förfarande bör 

snarare tala för motsatsen då det konstaterats bryta mot de mänskliga rättigheterna, i direkt 

motsats till vad domstolen skrev i sin framåtsyftande bedömning.  

 

I fallet konstateras att domstolen bedömer att det inte finns nog med skäl för att beviljas 

flyktingstatus och att trovärdigheten därför inte prövas. Detta trots att en prövning av 

trovärdigheten, precis som nämnts tidigare under avsnittet ”2.2.2 Trovärdighetsbedömning” 

kan resultera i en lägre bevisbörda för sökanden. Det är därför möjligt att ifrågasätta om inte 

domstolen, genom sitt förfarande, försvårat för den sökanden att visa på skyddsgrundande 

behandling genom att inte pröva trovärdigheten och därmed inte låta denne tillgodogöra sig 

”benefit of the doubt”-regeln vilken ska tillämpas i alla fall där den sökanden bedömts vara 

trovärdig.157  

                                                 
156 A.P. (79885/12), Garcon (52471/13) and Nicot v. France (52596/13), dom 6 april 2017. För vidare resonemang, 

se avsnittet 2.2.1 Förföljelse. Att kräva medicinska åtgärder för att ändra registrerat juridiskt kön strider även mot 

det äldre rättsfallet B. v. France (13343/87).  
157 NJA 2007:12. Ett mer djupgående resonemang finns under rubriken ”Den praktiska tillämpningen”.  
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3.4 Makedonienfallet  

Makedonien-fallet 158  handlar om F. Janevski som 2016 ansökte om uppehållstillstånd, 

statusförklaring och resedokument. Till stöd för sin talan har hon lämnat in läkarintyg, intyg 

från RFSL, från arbetsgivare och landinformation.  

 

Migrationsdomstolen delar Migrationsverkets bedömning rörande hemvist och F. Janeviskis 

skyddsbehov prövas mot förhållandena i Makedonien.  

 

I domstolens utgångspunkt för bedömningen konstateras att den allmänna situationen i 

Makedonien inte är så allvarlig att den i sig ger rätt till uppehållstillstånd. Dock konstateras 

också att det framgår av utredningen att landets skydd för HBT-personer brister i de mänskliga 

rättigheterna men att domstolen inte anser att utredningen ger stöd för en långtgående 

diskriminering av den arten att alla som tillhör gruppen HBTQ-personer i Makedonien på grund 

av grupptillhörigheten kan anses ha välgrundad fruktan för att utsättas för förföljelse. 

Domstolen hänvisar till UNHCR:s handbok p. 54-55 som grund för bedömningen.  

 

Eftersom domstolen inte anser det vara möjligt att bevilja flyktingstatus endast på 

grupptillhörigheten beslutas domstolen bedöma om F. Janevski har individuella skäl att få 

stanna i Sverige. Domstolen konstaterar att den allmänna ställningen för HBT-personers i 

Makedonien leder till att den ”individuella risken inte behöver vara lika stor som annars för att 

fruktan för förföljelse ska anses vara välgrundad”. 

 

F. Janevski anför att hon blivit utsatt för hot och trakasserier i sitt hemland både via internet 

och via statligt ägd TV av så kallade Ultras. Hoten har även framkommit i ”parlamentariska 

debatter av företrädare för landets styrande parti”. Hon har uppgett att hon blivit misshandlad 

av sin far och att hon under hela sin uppväxt blivit utsatt för straff, hot, våld, trakasserier som 

en direkt konsekvens av sin sexuella läggning159. F. Janevski är enligt sig själv känd för sin 

kamp för HBTQ-personer och anför att detta, tillsammans med att hon är sångerska, har 

resulterat i att hon fått klä skott för transfobin och homofobin i landet. Hon har inte polisanmält 

det hon utsatts för.  

                                                 
158 UM 4893–16 Dom meddelad i Stockholm 19 september 2016. 
159 Huruvida domstolen menar att könsidentitet ska anses ingå i begreppet ”sexuell läggning” eller inte framgår 

inte av domen.  
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Domstolen konstaterar att den hotbild F. Janevski redogjort för utgår från handlingar utförda 

av enskilda personer och att det är de rättsvårdande myndigheterna i Makedonien som har till 

uppgift att skydda henne mot detta. Vidare anför domstolen att det är ett krav att 

myndighetsskyddet i hemlandet är uttömt innan utlänningen kan få internationellt skydd och att 

detta inte gjorts gällande i fallet.  

 

Domstolen konstaterar att landinformationen ger stöd för att de rättsvårdande myndigheterna i 

Makedonien ”håller en sådan nivå att de generellt sett har en vilja och förmåga att skydda 

invånarna från hot och brott från enskilda”.  

 

3.4.1 Kritisk kommentar till Makedonienfallet 

Fokus i fallet ligger till stor del på myndighetsskyddet i Makedonien, då domstolen konstaterar 

att den hotbild sökanden redogjort för utgår från enskilda individer och att det därför är upp till 

de nationella myndigheterna att skydda henne. Domstolen skriver vidare att landinformationen 

ger stöd för att det finns ett effektivt myndighetsskydd i landet.  

 

Den rapport som publicerades av Utrikesdepartementet för Georgien vid tiden för 

domstolsavgörandet var Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i 

Makedonien 2015–2016. Rapporten inleds med orden:  

 

Situationen i Makedonien vad avser respekten för mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens 

principer är bekymmersam. Detta trots ett på papperet i huvudsak tillfredsställande rättsligt ramverk. 

Stor avvikelse råder mellan befintlig lagstiftning och praktiskt genomförande av densamma. 

Framsteg som skett är ojämnt fördelade och sker i långsam takt. En pågående akut politisk kris, 

utlöst av en avlyssningsskandal tidigt under 2015, försvårar för nödvändiga reformer till skydd för 

mänskliga rättigheter i Makedonien.160 

 

I rapporten framkommer också att frågor om könsidentitet och sexuell läggning får lite 

uppmärksamhet och att lagen inte inkluderar diskriminering av HBTQ-personer. 

 

                                                 
160 Utrikesdepartementet. Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i Makedonien 2015–2016. 

Rapport/ Utrikesdepartementet, 2016 s.1.   



49 

 

Toleransnivån gentemot HBTQ-personer är låg och få vågar vara öppna med sin identitet 

eller läggning. Det framkommer också att hatpropagandan är utbredd samt att inga nya 

initiativ presenterats från regeringen.161 Att domstolen anser rättssystemet hålla sådan 

nivå att det generellt sett har en vilja att och förmåga att skydda sina medborgare framstår 

som i första hand baserat på den lag som finns i landet, och inte tillämpningen av 

densamma. En sådan argumentation, som i och för sig stämmer med tidigare nationell 

praxis, saknar dock en reflektion rörande lagstiftningens implementering och inte minst 

dess efterlevnad. Blotta existensen av en lag kan visserligen visa på en vilja hos landets 

lagstiftare att förändra en negativ samhällsstruktur, men en lag som inte efterlevs är inte 

mycket till stöd för de personer som förföljs och det är därför heller inte rimligt att låta 

en lag, endast baserat på sin existens, ligga till grund för ett avslag.162 

 

När domstolen gör en prövning av myndighetsskydd ska de ta hänsyn till det 

samhällsklimat och de lagar som finns i landet. Att kräva av en sökande att denne ska 

söka hjälp från ett uttalat dysfunktionellt rättssystem kan inte anses som annat än helt 

syfteslöst. Även rimligheten i att kräva att en sökande ska ha anmält händelser till polisen, 

trots att sökanden vet att anmälningarna kommer vara helt verkningslösa, endast för att i 

ett senare skede kunna visa på samma anmälningar för att kunna beviljas internationellt 

skydd.  

 

I rättsfallet berörs inte frågan om den sökandes trovärdighet och någon prövning av 

densamma sker heller inte. Till följd av detta berörs inte heller en eventuell tillämpning 

av ”benefit of the doubt.” Precis som tidigare anförts är det anmärkningsvärt hur 

domstolen verkar anse att det åberopade skälen så uppenbart inte uppfyller kriterierna för 

att kunna beviljas flyktingstatus, trots tydligt stöd i landrapport och civilsamhället, att 

domstolen inte ens prövar berättelsens trovärdighet och således bara genomför en del av 

den fastlagda tvåstegsprövningen.163   

 

                                                 
161 Ibid, s. 16.  
162 Se även resonemang rörande lagstiftning i avsnitt 2.2.1 Förföljelse. 
163 Jmf. Avsnitt 2.2 Den praktiska tillämpningen ang. Mig 2007:12.  
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3.5 Montenegrofallet 

Montenegro-fallet164 rör M. Jokanovic som under senare delen av 2016 yrkat på att i första hand 

beviljas uppehållstillstånd och statusförklaring och i andra hand att målet ska återförvisas till 

Migrationsverket. Som skyddsgrunder åberopar M. Jokaovic skyddsbehov och synnerligen 

ömmande omständigheter. 

 

Migrationsdomstolen delar Migrationsverkets bedömning om hemvist för den sökande och 

skyddsskälsbedömningen genomfördes mot förhållandena i Montenegro. 

 

Under den muntliga genomgången framhåller M. Jokanovic att hen, utöver att vara 

homosexuell, vilket framförts tidigare i processen, även är transsexuell.  Vidare anför hen att 

det inte alltid kan krävas att den sökande uttömt möjligheterna till myndighetsskydd, till 

exempel när den sökande ”på grund av fruktan inte vill tillägna sig myndighetsskydd. Att vända 

sig till myndigheterna och anmäla hot och trakasserier på grund av sin sexualitet skulle innebära 

en stor risk för att hens sexuella läggning skulle avslöjas och spridas, vilket skulle förvärra 

situationen ytterligare”.  

 

M. Jovanovic anför att hen inte vågade röra sig fritt under dagtid i hemlandet och att brodern 

hotat om våld i det fall hen skulle vända sig till polisen. M. Jovanovic berättar vidare att det var 

en polis som spred informationen om att hen var homosexuell165 från början. M. Jovanovic 

säger att myndigheterna möjligtvis har en viss vilja att utreda brott, men att denna vilja beror 

på den specifika polisen och inte går att göra gällande för myndigheten i stort samt att 

landinformationen ger stöd för att HBTQ-personer är mycket utsatta i landet. M. Jovanovic 

anför att det är en tidsfråga innan hen blir arresterad till följd av sin könsidentitet eller sexualitet.  

 

Migrationsverket anför att även om flyktinggrunden skiljer sig när det gäller homosexuella och 

transpersoner så anser Migrationsverket att det finns ett nära samband mellan sökandes tidigare 

uppgivna skyddsgrundsskäl, homosexualitet, och det hen nu åberopar som sin ”nyfunna 

identitet”. Vidare anför Migrationsverket att de ”inte ifrågasätter att det montenegrinska 

samhället kan präglas av konservativa åsikter kring sexualitet och könsidentitet och att detta 

kan leda till diskriminerande och kränkande behandling av personer som överskrider de 

                                                 
164 UM 10464–16 Dom meddelad i Stockholm 7 februari 2017. 
165 Huruvida polisen även spred information om sökandes transidentitet framkommer inte i fallet.  
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traditionella normerna” men att landets rättssystem, trots brister, inte är dysfunktionellt och att 

HBTQ-personer kan få myndighetsskydd.   

 

Migrationsdomstolen konstaterar att det inte finns någon anledning att ifrågasätta uppgifterna 

om att M. Jovanovic skulle vara homosexuell samt den sökandes ”nyfunna identitet” och att 

hen i sitt hemland blivit utsatt för trakasserier och hot till följd av sin sexuella läggning166. 

Vidare konstaterar domstolen att det M. Jovanovic blivit utsatt för är kränkande handlingar från 

enskilda och att det därför ankommer på de rättsvårdande myndigheterna i hemlandet att utreda 

brott och att det enligt den landinformation Migrationsverket tillfört till målet finns ”godtagbart 

myndighetsskydd att tillgå i Montenegro även för HBTQ-personer” och att M. Jovanovic inte 

gjort det sannolikt att myndigheterna saknar vilja eller förmåga att utreda brott.  

 

3.5.1 Kritisk kommentar till Monenegrofallet 

Trots det faktum att den sökande åberopat transidentitet som skyddsgrund i domen använder 

domstolen ett inkorrekt pronomen genom hela domen. Två gånger skriver domstolen om 

sökandes ”nyfunna identitet” men behandlar inte skyddsgrunden djupare än så utan konstaterar 

att det är möjligt att använda samma bedömning rörande personer med transidentitet som 

rörande personer som söker med homosexualitet som skyddsgrund.  

 

I rättsfallet konstaterar domstolen att det inte finns någon anledning att ifrågasätta sökandes 

uppgifter om att denne både har en transidentitet och är homosexuell, samt att denne på grund 

av sin sexuella läggning blivit utsatt för hot och trakasserier i sitt hemland.167  

 

Domstolen anser att den sökande blivit utsatt för kriminella handlingar från enskilda personer 

och att det faller på de rättsvårdande myndigheterna i hemlandet att beivra och utreda denna 

typ av brott. Genom att inte vända sig till polisen anser domstolen att den sökande inte gjort 

sannolikt att myndigheterna saknar förmåga eller vilja.  

 

De landrapporter som finns för Montenegro ger däremot en lite annorlunda bild. Enligt 

rapporten Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i Montenegro 2015–2016 

                                                 
166 Huruvida sökanden blivit utsatt för trakasserier och hot till följd av sin transidentitet framkommer inte i domen.  
167 Se fotnot 165.  
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förekommer det ofta uppgifter om intolerans och diskriminering av transpersoner.168 Alla typer 

av diskriminering är förbjuden enligt landets författning, och könsidentitet finns uttryckligen 

med i lagen. Detta till trots är HBTQ-personer enligt rapporten några av de mest 

marginaliserade i samhället. Detta följer delvis av att den ortodoxa kyrkan öppet deltar i 

debatten och ofta står för de mest diskriminerande kommentarerna.  

 

Varken kyrkans kommentarer eller andra hatbrott leder till rättsliga följder, till stor del eftersom 

de inte anmäls men också eftersom offren vid en anmälan inte öppet vågar ange sin 

könsidentitet eller sexuella läggning. Enligt rapporten har situationen förbättrats något till följd 

av landets EU-förhandlingar, men den är fortfarande inte bra.169  

 

Noterbart är även att domstolen, trots att det tydligt framkommer i relevanta och pålitliga 

landrapporter att det inte finns en kultur av att anmäla hatbrott då varje kontakt med polisen 

eller andra myndigheter i landet innebär stora risker för personer med en transidentitet, ändå 

kräver att den sökande ska ha gjort just detta. Ett sådant krav ställt i relation till det tidigare 

citerade uttalandet från MIG 2011:8170 där domstolen förtydligar att sökanden måste anses ha 

tillgång till skyddet för att det ska vara en relevant att över huvud taget bedöma effektiviteten 

av detsamma, samt att domstolen enligt förarbetet ska ta hänsyn till samhällsstrukturen i 

sökandens hemland,171  kan inte annat än bedömas som orimligt och oproportionerligt. Påpekas 

bör även orimligheten i att kräva att en person ska genomföra en verkningslös polisanmälan 

endast i syfte att senare kunna visa upp samma anmälan i en asylprocess.  

 

En intressant fråga att ställa är på vilket sätt en sådan anmälan, det vill säga en polisanmälan 

som genomförts för syns skull, enligt domstolen skulle kunna visa på en högre trovärdighet än 

en avsaknad av anmälan när det är väl känt att landets myndigheter inte skyddar medborgare 

med en transidentitet. 

 

Domstolen konstaterar att den sökande inte gjort det sannolikt att denne har ett skyddsbehov.  

Den sökandes trovärdighet prövas aldrig och domstolen behandlar inte det faktum att en 

trovärdighetsprövning skulle kunna sänka kraven för en bevisvärdering och att en sådan därför 

                                                 
168 Utrikesdepartementet. Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i Montenegro 2015–2016. 

Rapport/ Utrikesdepartementet, 2016 s.1.   
169 Ibid, s. 16.  
170 Se avsnitt 2.2.3 Myndighetsskydd.  
171 Prop. 2005/06:6 om flyktingskap och förföljelse på grund av kön eller sexuell läggnings, s. 28.  
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rimligtvis borde genomföras om det inte finns uppenbara skälv att låta bli,172 trots att domstolen 

kommer fram till att det inte finns någon anledning att misstro den sökande saknas helt 

resonemang kring trovärdighet eller ”benefit of the doubt”.  

 

4 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis är det möjligt att konstatera att det finns både stora skillnader och stora 

likheter mellan de rättsliga bedömningar som granskats i uppsatsen.  

 

De likheter som går att konstatera är något som nästan går att uppfatta som en ovilja från 

domstolens sida att pröva trovärdigheten i de sökandes berättelser. Inte i ett enda av de 

avslagssfall med könsidentitet eller könsuttryck som skyddsskäl som avgjorts i domstol mellan 

2015 och 2017 har trovärdigheten prövats eller bevislättnadsregeln använts. Till följd av detta 

är det inte möjligt att dra några slutsatser kring vad som krävs för att en berättelse ska ses som 

trovärdig. Däremot går det att konstatera att det faktum att berättelserna har stöd av både aktuell 

landinformation och från organisationer med specialfokus på frågorna inte räcker till för att 

domstolen ska pröva frågan trovärdighet.  

 

I prövningen av skyddsskälen ges tillgången till ett effektivt myndighetsskydd ett stort fokus. 

Noterbart är att kravet på ett uttömt myndighetsskydd varierar mellan EU-länder och att det inte 

finns någon generell överenskommelse kring vad som egentligen kan krävas. Sverige har haft 

en striktare tolkning och kräver att asylsökande ska ha vänt sig till polisen för hjälp även i de 

länder där det är olagligt eller bara icke skyddsvärt att tillhöra gruppen transpersoner. Således 

kräver Sverige att asylsökande, trots att de vet att anmälan inte kommer behandlas, måste 

anmäla sina plågoandar endast i syfte att vid en eventuell framtida asylprövning i Sverige kunna 

visa upp att så har gjorts.  

 

I en av bedömningarna föreslår domstolen till och med att en sökande ska använda sig av 

storstadens anonymitet för att gömma sig från sin familj, istället för att söka internationellt 

skydd, trots att detta skulle innebära ett liv ständigt i skuggan av hotet om ett avslöjande. Detta 

eftersom personen inte i tillräcklig utsträckning använt sig av det konstaterat bristfälliga 

myndighetsskyddet.  

                                                 
172 Se resonemang om prövning i första ledet under 2.2.2 Trovärdighetsbedömning.  
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En annan prövning som återkommer i fallen är prövningen av vad som ska räknas som 

förföljelse. Det får anses falla sig naturligt att alla former av kränkande behandling inte kan 

ligga till grund för internationellt skydd och att det måste finnas regler för vilken form av 

behandling som ska anses skyddsgrundande. Däremot saknas i samtliga fall en prövning av de 

upprepade kränkningarna och utifall att dessa upprepade kräkningar tillsammans kunde komma 

att anses nå upp till förföljelsekravet. 

 

Domstolarna, och speciellt Migrationsdöverdomstolen, hänvisar ofta och gärna till rättskällor 

och bevis på såväl nationell nivå som EU och internationell nivå de riktlinjer och den handbok 

som tagits fram av UNHCR. Hänvsiningsglädjen minskar dock i Migrationsdomstolens 

bedömningsdel och istället för att följa tidigare praxis och de rättskällor som hänvisas till förs 

resonemang som i vissa fall till och med går stick i stäv med tidigare slutsatser. Vad detta beror 

på är inte möjligt att säga.  

 

En slutsats som ligger relativt nära till hand är dock kunskapsbrist. Domstolen blandar vid flera 

tillfällen ihop könsidentitet och sexuell läggning, och visar nästan en ovilja att ta de sökandes 

problem på allvar. Ett tydligt exempel på detta är Montenegrofallet där domstolen två gånger 

kallar sökandes transidentitet för sökandes ”nyfunna identitet”, någonting som sker till synes 

helt utan grund och trots att sökanden anfört att denne identifierat sig som trans även innan 

ansökan om flyktingstatus. 

 

 I flera av rättsfallen använder domstolen fel pronomen eller som i Makedonienfallet, 

konstaterar i början att sökanden identifierar sig som kvinna och därför kommer bedömas som 

hon, ett konstaterande som förefaller tämligen onödigt i en asylprocess med transidentitet som 

skyddsgrund. Som konstateras i avsnitt 1.2 Perspektiv och terminologi är könsidentiteten en 

självklarhet för de flesta människor, oavsett om identiteten räknas till de som generellt anses gå 

in under begreppet transpersoner, eller om identiteten räknas som cis eller inte ingår i någon av 

dessa.  Att då ständigt påminnas om en samhälleligt påtvingad avvikelse från normen rörande 

könsidentitet och könsuttryck, tillexempel genom att domstolen inleder domen med att 

konstatera att sökanden har en transidentitet och därför kommer benämnas hon, är både onödigt 

och kränkande.  
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Det är lätt att hänvisa till och skriva om rätten till privatliv, att alla människor har rätt till ett 

värdigt liv och att alla åtminstone ska ha rätt till en rättvis rättegång. Att hänvisa till 

landrapporter och till bristande bevisning. Men när till och med domstolen saknar kunskap om 

såväl grundläggande aspekter i begreppet kön och könsidentitet som korrekt prövningsunderlag 

och en vilja att genomföra en grundlig och korrekt prövning, hur står det då egentligen till med 

rättssäkerheten?  

 

Spijkerboer, en av författarna till rapporten Fleeing Homophobia, skrev i sann George Orwell-

anda: “Human rights are universal, but apparently some are more universal that others.”173 

                                                 
173 Jansen, Sabine m.fl. Fleeing homophobia, 2011, s. 224. 
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