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Migrationsverkets regleringsbrev 

 

Regeringen har beslutat om ett nytt regleringsbrev för 

Migrationsverket under 2013. I detta finns ett uppdrag där 

Migrationsverket ska utveckla och redovisa metoder och 

verktyg för systematisk uppföljning av rättslig kvalitet i både 

avslags- och bifallsbeslut. Som en del av detta uppdrag ska 

verket redovisa hur myndigheten arbetar för att säkerställa 

likformig tillämpning i asylärenden där sexuell läggning och 

könsidentitet åberopas. 

 

Uppdraget ska redovisas till regeringen senast den 14 juni 

2013. 

 

 

Riksdagen avslår motioner om hbt-

flyktingar 

 

Riksdagen behandlade i slutet av april ett stort antal motioner 

från den allmänna motionstiden om migration och asylpolitik. 

Bland dessa fanns även motioner om flyktingstation för hbt-

flyktingar  och hbt-skäl som framförs sent i asylprocessen. 

 

Socialförsäkringsutskottet behandlade dessa motioner i sitt 

betänkande 2012/13:SfU 7 och utskottet avstyrkte därvid bl.a. 

följande motioner: 

 

2012/13:Sf377 av Börje Vestlund m.fl. (S) 

2012/13:So595 av Helena Leander m.fl. (MP) 

2012/13:Sf255 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) 

2012/13:Sf299 av Barbro Westerholm m.fl. (FP) 

2012/13:Sf216 av Carolina Szyber m. fl. (KD). 

 

Utskottet menar i sitt betänkande att Migrationsverket vidtagit 

olika åtgärder när det gäller hbt-flyktingar och nämner att 

verket ordnat kurser i normkritiskt synsätt, tillsatt en särskild 

hbtq-samordnare och deltagit i Asylforum 2012 under 

Stockholm Pride. 

 

Till betänkandet fanns fogat en reservation av ledamöterna 

från S och V. I reservationen krävdes en särskild utvärdering 

av hur ärenden om hbt-flyktingar handläggs och beslutas. 

Riksdagen avslog dock reservationen, utan rösträkning, den 25 

april. 

Internationellt stöd för hbt-flykting från 

Libyen 

 

En asylsökande man från Libyen fick för en tid sedan avslag på 

sin asylansökan, då såväl Migrationsverket som 

migrationsdomstolen ansåg att han inte hade styrkt sin identitet 

(se förra numret av Nytt om hbt-flyktingar). Mannen har numera 

en pojkvän i Umeå men detta har inte påverkat de beslutande 

organen, som menar att han kan återvända till sitt hemland och 

söka om uppehållstillstånd på svenska ambassaden om 

uppehållstillstånd på grund av sin anknytning till pojkvännen. 

Ärendet har därefter anmälts till Europadomstolen för 

mänskliga rättigheter som beslutat (artikel 39) att be Sverige 

avvakta med avvisningens verkställande till dess domstolen 

avgjort anmälan. Domstolen har också infordrat ett yttrande 

från Sveriges regering i ärendet. I ett långt yttrande vidhåller 

regeringen att det saknas skäl att bevilja mannen 

uppehållstillstånd i Sverige. 

 

Flera internationella organisationer har reagerat starkt mot det 

svenska beslutet, inte minst regeringens försvar för avslaget, 

och har därför begärt att få intervenera i ärendet, dvs. 

inkomma med egna yttranden. Detta har domstolen beviljat, 

varefter yttranden inkommit från dels Amnesty International i 

London och dels ett gemensamt yttrande från ILGA Europa 

och Internationella Juristkommissionen (ICJ). I dessa 

yttranden riktas stark kritik mot det svenska beslutet som man 

menar strider mot flera artiklar i konventionen om de 

mänskliga rättigheterna. 

 

 

Migrationsverket beviljar asyl i ärende hos 

Europadomstolen 

 

En man från Irak åberopade att han riskerade förföljelse bl.a. 

därför att han arbetat som sambandsofficer under Saddam 

Husseins regim. Migrationsverket menade dock att mannen 

inte var trovärdig och avslog ansökan, vilket också 

migrationsdomstolen gjorde. Ärendet anmäldes därför till 

Europadomstolen för mänskliga rättigheter. 

 

Sedan Europadomstolen begärt in yttrande från Sveriges 

regering beslutade Migrationsverket på eget initiativ att bevilja 

ny prövning av ärendet och något senare blev mannen också 



beviljad permanent uppehållstillstånd. Några nya 

omständigheter, jämfört med ursprungsbeslut, fanns dock inte 

i ärendet. 

 

 

Dublinförordningen tillämpas trots pojkvän i 

Sverige 

 

Två män var pojkvänner redan i Kamerun och fick problem 

sedan deras relation hade avslöjats., varför de beslutade att fly. 

De kunde av olika anledningar inte fly tillsammans. En av 

männen hamnade i Sverige och ansökte om asyl här medan 

den andre först hamnade i Spanien för att sedan lyckas ta sig 

till Sverige och söka asyl här. 

 

Migrationsverkets Dublinkontor i Solna beslutade dock att den 

man som först varit i Spanien skulle skickas tillbaka till Spanien 

då man ansåg att han inte kunnat bevisa att han och hans 

pojkvän var ett par redan i Kamerun. Enligt artikel 8 i 

Dublinförordningen måste man nämligen ha varit ett par redan 

i hemlandet som man flytt ifrån för att en asylansökan ska 

kunna behandlas gemensamt. 

 

Beslutet överklagades men varken migrationsdomstolen eller 

Migrationsöverdomstolen ändrade på beslutet. 

 

 

Migrationsdomstolarna ändrar flera beslut 

 

Under den senaste tiden har det kommit flera avgöranden från 

migrationsdomstolarna som upphäver Migrationsverkets 

beslut. Här nedan redovisas några av dessa. 

 

Transperson från Syrien 

(Beslut av Migrationsverkets kontor i Göteborg) 

 

Migrationsverket beviljade ett tillfälligt uppehållstillstånd (tre 

år) men avslog begäran om att bli betraktad som flykting 

(statusförklaring) eftersom verket menade att personen inte 

hade gjort förföljelsen trolig.  

 

Eftersom Migrationsverket hade beviljat ett tidsbegränsat 

uppehållstillstånd kunde domstolen inte ändra på det. Däremot 

gjorde domstolen en bedömning av sökandens asylskäl och 

därvid konstaterade att sökanden har lämnat en självupplevd 

och detaljrik berättelse utan motstridiga uppgifter som även 

stämmer överens med tillgänglig landinformation avseende 

hedersrelaterat våld.  

 

Migrationsdomstolen anför i sitt avgörande att då 

förföljelserna har sin grund i den sexuella läggningen (mer 

korrekt är könsidentiteten förföljelsegrund) och då sökanden 

inte kan påräkna de inhemska myndigheterna skydd ska 

sökanden betraktas som flykting enligt 4 kap. 1 § 

Utlänningslagen och därmed beviljas flyktingstatusförklaring. 

 

Lesbisk kvinna från Uganda I 

(Beslut av Migrationsverkets kontor i Boden) 

 

Migrationsverket menade att kvinnan inte var trovärdig och 

hade lämnat motstridiga uppgifter. Kvinnan uppgav i 

utredningen bl.a. att hon och hennes flickvän blivit 

”ertappade” när de hade sex med varandra.  Verket ansåg att 

den berättelsen inte var sannolik därför att den person som 

upptäckte paret inte först hade knackat på dörren utan istället 

lyft på en gardin och kikat in i rummet. I ett yttrande till 

migrationsdomstolen menade verket dessutom att kvinnan 

kunde bosätta sig i en annan del av hemlandet för att 

undkomma förföljelse. 

 

Migrationsdomstolen menar dock att kvinnans asylberättelse 

”är mycket trovärdig och hennes uppgifter är tillförlitliga”. När 

det gäller det s.k. interna flyktalternativet har Migrationsverket, 

i strid mot praxis, inte pekat ut vilken del av hemlandet som 

kvinnan skulle kunna bosätta sig i. Beslutet var enhälligt. 

 

Lesbisk kvinna från Uganda II 

(Beslut av Migrationsverkets kontor i Malmö) 

 

Migrationsverket avslog ansökan då verket menade att 

kvinnans beskrivning av väsentliga och avgörande moment var 

detaljfattiga och allmänt hållna och att vissa moment framstod 

som mindre sannolika (exempelvis uppgiften att kvinnan aldrig 

ägt någon id-handling men trots det kunnat driva en affär i 

huvudstaden). 

 

Sedan beslutet överklagats vidhöll Migrationsverket i ett 

yttrande till domstolen sitt avslagsbeslut. Dessutom gjorde 

man det tillägget att ingen dömts enligt ”homosexparagrafen” i 

Uganda och att ”den omständigheten att en person inte kan 

leva lika öppet med sin sexuella läggning i hemlandet som i 

Sverige, innebär inte att det föreligger ett skyddsbehov”. 

 

Migrationsdomstolen gjorde en annan bedömning och ansåg 

att kvinnans berättelse i centrala delar varit densamma under 

hela asylförfarandet och att berättelsen om händelserna i 

Uganda i allt väsentligt är sammanhållen och fri från 

motstridiga uppgifter. Domstolen bedömde henne som 

trovärdig. 

 

Man från Iran 

(Beslut av Migrationsverkets kontor i Uppsala) 

 

Migrationsdomstolen beslutade att återförvisa ärendet till 

Migrationsverket då domstolen bedömde att det vid den 

muntliga förhandlingen hade framkommit sådana uppgifter 

som inte tidigare hade prövats av Migrationsverket. 

 

Man från Kenya 

(Beslut av Migrationsverkets kontor i Göteborg) 

 

Migrationsverket avslog asylansökan då man ansåg att mannen 

hade lämnat en övergripande och oklar redogörelse för 



skyddsbehovet och lämnat motstridiga uppgifter. Som 

exempel på trovärdighetsbristerna nämns att han lämnat oklara 

uppgifter om den golfklubb han arbetade på i hemlandet. 

Mannen hade uppgivit ett namn men Migrationsverket hade 

vid en internetsökning inte kunnat finna någon golfklubb med 

det namnet. Mannen hade uppgivit det ”smeknamn” som 

brukade användas av lokalbefolkningen. 

 

Migrationsdomstolen delar i och för sig Migrationsverkets 

uppfattning att vissa delar av asylberättelsen inte är trovärdig 

men att mannen vid den muntliga förhandlingen i viss 

utsträckning kunnat redovisa godtagbara förklaringar. 

Domstolen menar också att mannen gjort sannolikt att han är 

homosexuell och att han vid ett återvändande till hemlandet 

kommer att tvingas dölja sin sexuella läggning på grund av sin 

fruktan för förföljelse. 

 

Med hänsyn till befintlig landinformation om situationen för 

homosexuella i Kenya beviljas mannen därför asyl i Sverige. 

 

Man från Nigeria 

(Beslut av Migrationsverkets kontor i Göteborg) 

 

Migrationsverket avslog mannens asylansökan på grund av 

trovärdighetsbrister och att klaganden ”inte lämnat en 

trovärdig och rimlig berättelse om sin sexuella läggning”.  Som 

grund för den sistnämnda bedömningen anför verket att det 

inte är trovärdigt att mannen har kunnat leva dolt med sin 

sexuella läggning under de fyra år han hade en pojkvän. Varför 

detta inte skulle vara trovärdigt framgår dock inte. 

 

Sedan männens homosexuella relation upptäcktes blev 

pojkvännen tvingad att utföra ett ”självmordsattentat”. 

Migrationsverket menar att det inte är sannolikt eftersom 

pojkvännen i förväg inte hade berättat om vad han tvingats till. 

Till saken hör då att pojkvännen blev bortförd av en 

terroristgrupp och inte själv visste om att han skulle bli dödad i 

ett ”självmordsuppdrag”. 

 

Migrationsverket vidhöll i sitt yttrande till domstolen att ”det är 

varken troligt eller sannolikt att klaganden skulle ha kunnat 

leva med en annan man i fyra år utan att någon skulle ha 

ifrågasatt det”. 

 

Migrationsdomstolen menade att det visserligen fanns vissa 

oklarheter men att ”hans berättelse i övrigt framstår som 

självupplevd och i den del som avser hans sexuella läggning 

(…) är berättelsen klar och koncis och utan motstridiga 

uppgifter”. Med hänsyn till befintlig landinformation ansåg 

domstolen att mannen inte kunde återvända till hemlandet på 

grund av sin sexuella läggning. 

 

 

Migrationsverket misstror sexuell läggning 

(Beslut  av Migrationsverkets kontor i Boden) 

 

En man från Uganda har fått avslag på sin asylansökan därför 

att Migrationsverket menar att mannen inte är homosexuell.  

Den huvudsakliga grunden för denna bedömning är att 

mannen fyllt i en ansökningsblankett felaktigt genom att ange 

att han har en pojkvän. Dessutom hade mannen inte i den 

första asylutredningen berättat om sin sexuella läggning. 

 

Beslutet har överklagats till Migrationsdomstolen. 

 

 

Några positiva beslut från Migrationsverket 

 

Alla hbt-flyktingar som söker asyl får inte avslag i  första 

instans från Migrationsverket. Nedan redovisas några av de 

bifallsbeslut som kommit. 

 

Hbt-par får asyl  

(Beslut av Migrationsverkets kontor i Solna) 

 

Två män – den ene från Marocko och den andre från Syrien – 

träffades i ett land i Mellanöstern och där blev de utsatta för 

olika övergrepp på grund av sin kärleksrelation. De sökte båda 

asyl i Sverige. 

 

Migrationsverket fann att männen hade gjort sannolikt att de 

är homosexuella och att de inte kan förväntas leva dolt med sin 

homosexualitet. Med hänsyn till befintlig landinformation från 

Marocko respektive Syrien riskerar männen repressalier både 

från sina familjer och från myndigheterna. 

 

Man från Jemen får asyl 

(Beslut av Migrationsverkets kontor i Solna) 

 

Mannen hade i grundärendet inte berättat om sin sexuella 

läggning och de problem han haft i hemlandet av den 

anledningen. Sedan en ny ansökan lämnats in beviljade 

Migrationsverket ny prövning och genomförde därefter en 

förnyad asylutredning. I sitt beslut menar verket att mannen 

haft giltig ursäkt för att inte tidigare berätta om sina problem i 

hemlandet på grund av sin sexuella läggning och med hänsyn 

till befintlig landinformation beviljades permanent uppehålls-

tillstånd. 

 

Transperson från Ryssland beviljas ny prövning 

(Beslut av Migrationsverkets kontor i Solna) 

 

Migrationsverket har tidigare avslagit asylansökan från en 

transperson då man menade att sökanden inte uttömt alla 

möjligheter att få sitt juridiska kön ändrat. Ärendet har i den 

nya ansökan tillförts uppgifter från folkbokföringsmyndigheten 

i Moskva och dessutom har sökanden arbetat aktivt i hbt-

rörelsen i Sverige. Migrationsverket menar att dessa 

omständligheter är nya och har därför beviljat en ny prövning.  

 

Man från Irak (Kurdistan) beviljas ny prövning 

(Beslut av Migrationsverkets kontor i Solna) 

 

Mannen hade utsatts för sexuella övergrepp i Irak men hade 



vid första intervjun inte vågat berätta om att han är 

homosexuell. Migrationsverket avslog därför hans asylansökan. 

Sedan uppgifter om mannens sexuella läggning hade framförts 

i en anmälan om verkställighetshinder beviljade Migrations-

verket ny prövning. 

 

Man från Etiopien beviljas ny prövning 

(Beslut av Migrationsverkets kontor i Göteborg) 

 

Migrationsverkets avslagsbeslut i grundärendet berodde till stor 

del på att då befintlig landinformation (särskilt en norsk 

rapport) ansåg att homosexuella inte förföljdes i Etiopien. Den 

norska rapporten har därefter tagits tillbaka av de norska 

myndigheterna och ersatts av en ny. Migrationsverket menar 

att den nu aktuella landinformationen utgör en sådan ny 

omständighet som gör att det kan antas utgöra ett bestående 

hinder mot verkställighet enligt 12:19 Utlänningslagen. 

Migrationsverket har därför beviljat mannen ny prövning. 

 

 

Hbt-flyktingars stödförening 

 

Stödföreningen hjälper enskilda flyktingar i de fall samhället 

inte kan eller vill hjälpa. Det kan exempelvis gälla att betala en 

resa till Stockholm för en asylsökande som behöver träffa 

RFSL:s flyktinghandläggare för att få hjälp i sitt ärende. Eller 

att bekosta vinterkläder när Migrationsverket inte gör det. Eller 

hjälpa till med översättning av dokument. Behoven är stora. 

 

Bland de senaste bidragen finns exempelvis en gåva från 

Vänsterpartiet i Göteborg och flera enskilda gåvor på större 

belopp. En givare har skänkt pengar till stödföreningen istället 

för en födelsedagspresent till en god vän. 

 

Du får gärna hjälpa stödföreningen att hjälpa genom att sätta 

in ett bidrag på föreningens plusgirokonto 302718 - 2  
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