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I 

Förord 
 
Mitt slutliga val av examensarbetesämne kan härledas tillbaka till flera orsaker. Inledningsvis 
väcktes mitt intresse för förvaltningsrätt och förvaltningsprocess under termin fyra när jag 
läste förvaltningsrätt på grundnivå. Eller snarare under sommaren efter termin fyra då jag 
pluggade till omtentan i förvaltningsrätt. Under termin åtta läste jag kursen Migrationsrätt 
med förvaltningsprocess på avancerad nivå vid Örebro universitet. Kursen förstärkte ett redan 
väckt intresse för förvaltningsrätt och förvaltningsprocess i allmänhet, migrationsrätt i syn-
nerhet. Under sommaren 2017 arbetade jag som asylprövningshandläggare på Migrationsver-
ket i Göteborg. Arbetet var fantastiskt kul och redan några veckor in på sommaren visste jag 
att mitt examensarbete skulle handla om asylrätt.  
 
Jag vill inledningsvis tacka asylprövningsenhet två på Migrationsverket i Göteborg. De har 
varit en stor källa till glädje, kunskap och inspiration. Jag trivdes så bra där och det var en 
stor sorg att lämna efter sommaren. Särskilt vill jag tacka beslutsfattare Erik Andersson för 
ett fint samarbete och för ett ständigt ifrågasättande av rättstillämpningen utifrån ett human-
istiskt perspektiv på rätten till asyl. Jag vill även tacka Christian Andersson som i egenskap 
av processförare för Migrationsverket med stort tålamod och engagemang undervisade under 
kursen Migrationsrätt med förvaltningsprocess på universitetet. Christian agerade dessutom 
även bollplank och inspiratör för valet av specifik frågeställning för examensarbetet vilket jag 
är oerhört tacksam för. Jag vill även tacka My Hyltegren som till en början var min kollega 
på Migrationsverket i Göteborg men som nu även blivit en fin vän. Jag vill tacka My för 
noggrann genomläsning och tankeväckande kommentarer av uppsatsen. Jag vill även tacka 
My för ny inspiration som hon gav mig när bevisteorin var som allra tråkigast. Jag vill även 
tacka rådman Lars I. Magnusson vid Migrationsdomstolen i Göteborg för ett trevligt, lärorikt 
och tankeväckande samtal om asylrättens bevisteoretiska utmaningar.  
 
Sist men inte minst vill jag tacka min handledare Isak Bergdahl. Efter insikten om att jag ville 
skriva examensarbetet i förvaltningsprocess med inriktning på asylrätt var valet av handle-
dare givet för mig. Redan under kursen Migrationsrätt med förvaltningsprocess väckte Isak 
mitt intresse för förvaltningsprocessens inverkan på den specialförvaltningsrättsliga rättstill-
lämpningen. Isak har som handledare på ett outtröttligt sätt diskuterat diverse relevanta, men 
även mindre relevanta, ämnen med mig. Han har lagt ner mycket tid och möda på mig och 
det är jag djupt tacksam för.  
 
Jag vill även tacka alla er andra som bistått med glada tillrop, kommentarer, korrekturläsning 
och stöttning genom den här processen!!  
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II 

Sammanfattning  
 
Bedömningen av rätten till asyl är svår av flera olika skäl. Ett skäl är att ett felaktigt beslut 
kan leda till mycket negativa konsekvenser för den enskilde. Ett annat skäl är det ofta knappa 
bevisläget som föreligger i asylärenden. Ett tredje är att de materiella reglerna innehåller 
komplicerade bedömningsfrågor som ska lösas med vaga rekvisit. Ett svårbedömt rekvisit är 
den framåtsyftande risken som måste föreligga för den sökande vid återvändande till hemlan-
det.  
 
För att förenkla bedömningen kan bevisteoretiska metoder användas för bedömningen av de 
materiella reglerna. Det görs genom att de materiella reglerna för uppehållstillstånd på grund 
av skyddsbehov systematiseras utifrån bevistema, bevisbörda, beviskrav och bevisvärdering. 
De materiella reglerna för uppehållstillstånd på grund av skyddsbehov och de bevisteoretiska 
utgångspunkterna utreds först för att sedan systematiseras. Systematiseringen leder till ett 
förslag till utredningsmetod som gör att bedömningen av risken i prövningen underlättas. De 
bevisteoretiska utgångspunkterna anpassas således utifrån riskens särskilda plats i de materi-
ella reglerna.  
 
Fördelen med att systematisera den materiella rätten i bevisteoretiska metoder är att subjekt-
ivism på så vis kan undvikas. Subjektivism bör undvikas för att upprätthålla en förutsebar 
prövning och en korrekt tillämpning av de materiella reglerna. Nackdelen med systematise-
ring är att en överdriven sådan kan leda till vad som närmast liknar begreppsjurisprudens. 
Systematisering krävs dock för att förenkla prövningen av asylärenden.  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
 
Det brukar sägas att asylprocessen är den enda rättsprocess i det svenska rättssystemet som 
kan döma någon till döden. Detta är naturligtvis inte sant eftersom dödsstraff inte tillämpas i 
det svenska rättssystemet. Det finns ändock en liten del sanning i påståendet eftersom utvis-
ning eller avvisning till ett land där säkerheten för den asylsökande av någon anledning är 
eftersatt kan innebära en risk för att bli dödad eller utsatt för våld. Därmed är rättsreglerna 
som styr asylprocessen och hur rättsreglerna tillämpas oerhört viktiga eftersom det i prakti-
ken kan handla om liv eller död. Många människor har de senaste åren tvingats fly sina hem-
länder för att söka skydd. En del av dem har tagit sig till Sverige och det åligger därmed Mi-
grationsverket att bedöma vilka som får stanna och vilka som måste återvända.  
 
Asylrättens syfte är att tillhandahålla skydd för skyddsbehövande. Rättsreglerna som reglerar 
rätten till asyl innehåller svårbedömda rekvisit vilket medför att det är en svår juridisk uppgift 
att bedöma rätten till asyl. För att beviljas asyl krävs att den sökande riskerar att utsättas för 
skyddsgrundande behandling vid återvändandet till hemlandet. Risken, tillsammans med öv-
riga rekvisit, prövas för att konstatera eller dementera dess existens. Att bevispröva i framåt-
syftande riktning är karakteristiskt för flera typer av ärenden inom det specialförvaltnings-
rättsliga området, asylärenden är en sådan.1 Bevisprövningsprocessen är dock inte anpassad 
för framåtsyftande prövning eftersom den i huvudsak prövar existensen av visst förhållande 
retrospektivt. Det är svårheten i de negativa konsekvenserna av ett felaktigt beslut i asylären-
den och det ofta knappa bevisläget i kombination med avsaknaden av metod för att bedöma 
risk i bevisteoretiska sammanhang, som gör saken relevant och intressant att studera. Bevis-
prövningen av den framåtsyftande risken är föremålet för framställningen.  

1.2 Syfte    
 
Det övergripande syftet är att systematisera asylrättens bestämmelser för att den materiella 
rätten med dess ändamål ska få genomslag. Asylrättens ändamål är att bereda skydd för 
skyddsbehövande och för att uppnå ändamålet är det viktigt att reglerna tillämpas korrekt och 
förutsebart. Syftet är vidare att utreda och analysera de asylrättsliga bestämmelserna utifrån 
bevistema, bevisbörda, beviskrav och bevisvärdering för att skyddsbehov ska beredas 
skyddsbehövande på ett förutsebart sätt och för att de materiella reglerna ska få genomslag på 
ett icke godtyckligt sätt. De asylrättsliga bestämmelserna innehåller en rad vaga rekvisit och 
kräver svåra bedömningar. Bedömningen av den framåtsyftande risken är en särskilt kompli-
cerad bedömning och därmed fokuseras systematiseringen kring den framåtsyftande riskbe-
dömningen. På detaljnivå är syftet att föreslå en utredningsmetod utifrån den framåtsyftande 
risken.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 Exempelvis risk för återfall i allvarlig brottslighet enligt 4 § lag (2006:45) om omvandling av fängelse på livs-
tid och påtaglig risk enligt 2 § lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga.  
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1.3 Avgränsningar 
 
Syftet gör att fokus riktas mot en specifik problematik vilken omfattar både asylrätt och be-
visteori. Det är endast de relevanta delarna av respektive område som behandlas för att uppnå 
syftet. För att uppnå syftet krävs dock viss grundläggande genomgång av asylrätten och rele-
vant bevisteori för att kunna systematisera asylrätten utifrån den. Framhållas bör att fram-
ställningen inte är renodlat asylrättslig utan en blandning av förvaltningsprocess i form av i 
huvudsak bevisteori och ett visst ämne inom asylrättens område. Endast de relevanta asyl-
rättsliga bestämmelserna behandlas och övrig migrationsrätt lämnas därhän. Migrationsrätten 
i stort rör ett antal komplicerade områden, varav asylrätten endast är ett. Övriga grunder för 
uppehållstillstånd lyfts endast för kännedom men är inte föremål för utredning. Vad gäller 
bestämmelserna för uppehållstillstånd på grund av skyddsbehov behandlas endast de be-
stämmelser som enligt begränsningslagen är ikraft. Migrationsrätten innehåller även en rad 
konstitutiva regler vilka inte heller är föremål för utredning i sammanhanget. Asylrättens in-
ternationella inslag behandlas för att ge förståelse för reglernas ursprung, däremot är syftet 
inte att utreda internationell rätt varför detta endast behandlas för att ge förståelse för regel-
verkets bakgrund. För prövningen om uppehållstillstånd på grund av skyddsbehov är även 
sökandes identitet och hemvist avgörande. Prövningarna utgår dock inte från någon framåt-
syftande prövning av risk varför de lämnas utanför framställningen. 
 
Bevisteorin behandlas i den utsträckning som krävs för systematiseringen av den materiella 
rätten. Det innebär att de bevisteoretiska utgångspunkterna inte ämnar vara uttömmande. De 
processuella aspekterna av bevisteori berörs endast vid behov eftersom syftet inte är att ut-
reda bevisteorins funktion i förvaltningsprocessen. Inte heller förvaltningsprocessens regel-
verk utreds uttömmande utan fungerar endast som verktyg för övrig argumentation när detta 
är av relevans. De mest relevanta bevismedlen i asylärenden är den muntliga utsagan och 
landinformationen varför dessa behandlas. Det är även deras framträdande roll såsom bevis-
medel i prövningen som gör prövningen av asylärenden speciell. Därmed förtjänar de att ut-
redas och analyseras särskilt. Övriga bevismedel lämnas därhän. Anledningen till att inte en 
mer uttömmande utredning av samtliga typer av bevismedel i asylärenden görs är att de inte 
utifrån det rättsanalytiska perspektivet bidrar till analysen då de är mer sällan förekommande 
i asylärenden.  

1.4 Metod, etiska överväganden och material  

1.4.1 Metod och etiska överväganden 
 
Den juridiska metod som tillämpas i framställningen är i första hand den rättsdogmatiska 
metoden. Den rättsdogmatiska metoden går ut på att fastställa gällande rätt och att systemati-
sera samt bearbeta denna. Det innebär i praktiken att rättsdogmatiken ämnar utreda och finna 
likheter, skillnader, samband och gemensamma principer.2 Rättskälleläran pekar ut vilka käl-
lor som är relevanta vid fastställandet av den gällande rätten och den rättsdogmatiska meto-
den innefattar även tolkningen av rättskällornas roll för att fastställa gällande rätt. Rättskälle-
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2 Sandgren, s. 41.  
3 Peczenik, s. 212 f.  
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läran är både deskriptiv och normativ eftersom den både visar vilka källor som är relevanta 
och värderar de i förhållande till varandra.3 Andra källor än de som rättskälleläran pekar ut 
har ett lägre värde i en rättsvetenskaplig studie, även om rättskälleläran inte är helt statisk.4 
Allmänt kan dock sägas att alla källor av juridisk relevans är rättskällor vilket nyanserar och 
mjukar upp rättskällelärans ramar något.5 De rättskällor som rättskälleläran pekar ut som auk-
toritativa är författningar, förarbeten, prejudikat och doktrin.6 Rättskällornas inbördes värde 
är förutbestämt i rättskälleläran varför den rättsdogmatiska metoden inte i huvudsak ämnar 
fastställa rättskällornas värde utan snarare bearbeta rättskällorna utifrån den givna hierarkin. 
Den rättsdogmatiska metoden kan kritiseras för att den i huvudsak intresserar sig för normer-
na men inte hur dessa tillämpas.7 Med medvetenhet om denna kritik har syftet angripits och 
hanterats genom att exempelvis material från Migrationsverket även använts för att belysa 
tillämpningen av den gällande rätten i praktiken. Även utredningen av de viktigaste bevis-
medlen samt beskrivningen av asylprocessen i praktisk bemärkelse bidrar till att visa på nor-
mernas tillämpning.  
 
Rättsanalytisk metod har även begagnats för att uppnå syftet. Resultatet av den rättsdogma-
tiska metoden utgör såsom ovan nämnts endast ett svar på frågan om vad gällande rätt består 
av, utan att närmare analysera eller kritisera denna. Den rättsanalytiska metoden analyserar 
och kritiserar resultaten av den rättsdogmatiska undersökningen och leder således till mer 
djuplodande slutsatser än rättsdogmatiken gör.8 Därmed kompletteras den rättsdogmatiska 
metoden med rättsanalytisk metod. Genom att tillämpa metoderna minimeras risken för fel-
slut mellan förklaringen av gällande rätt och grunden för den föreslagna utredningsmetoden 
eftersom den gällande rätten analyseras genom den rättsanalytiska metoden.  
 
Syftet tangerar i första hand asylrätt och bevisteori. Med anledning av detta finns skäl att 
problematisera syftet utifrån rättsdogmatikens ramar. Rättsdogmatisk metod resulterar i en 
auktoritetsbunden argumentation som tar avstamp i rättskällornas inbördes auktoritet utifrån 
rättskällelärans ramar. Förfarandet passar inte den bevisteoretiska argumentationen eftersom 
bevisprövning inte utgår från någon given norm om rätt eller fel. Visserligen har bevispröv-
ningen historiskt sett präglats av dogmatik under den legala bevisteorins era men med dagens 
fria bevisprövning är ett sådant resonemang inte acceptabelt. Därmed är det problematiskt att 
tillämpa den rättsdogmatiska metoden vid studier i bevisteori. Fokus för syftet är dock inte 
bevisteori utan asylrätt. Bevisteorin används som ett verktyg för att systematisera och bear-
beta den materiella asylrätten. Kanske kan tyckas att bevisteorin då inte bort göra anspråk på 
så stor del av framställningen som den gör men med anledning av ämnets komplexa karaktär 
är omfattningen nödvändig.  
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3 Peczenik, s. 212 f.  
4 Sandgren, s. 39 f.  
5 Peczenik, s. 203 f; Strömholm, s. 311 ff.  
6 Kleineman, s. 23. 
7 Kleineman, s. 24.  
8 Sandgren, s. 45 f.  
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Gällande rätt utreds i form av att bestämmelserna för flyktingskap och alternativt skyddsbe-
hov presenteras. För att ge läsaren ytterligare förståelse för regelverkets bakgrund har presen-
tationen inslag av historisk tillbakablick. Utredning av reglerna för uppehållstillstånd på 
grund av skyddsbehov är nödvändig för att besvara syftet och genom att inkludera historiska 
inslag blir förståelsen för dessa mer djupgående. Bestämmelserna systematiseras sedan uti-
från bevisteorins ramar. För att systematisera den materiella rätten utifrån bevisteorins ramar 
krävs viss utredning av de bevisteoretiska utgångspunkter och metoder som ligger till grund 
för systematiseringen. De asylrättsliga reglerna analyseras utifrån bevistema, bevisbörda, 
beviskrav och bevisvärdering. Analysen resulterar i ett förslag till en utredningsmetod som är 
anpassad för den framåtsyftande riskens särskilda roll i bedömningen av asylärenden. Målet 
är att, med hjälp av bevisteoretiska verktyg, systematisera de materiella reglerna som ligger 
till grund för bedömningen och uppehållstillstånd på grund av skyddsbehov för att åstad-
komma en mer ändamålsenlig och rättssäker tillämpning av reglerna. Utredningsmetoden 
ämnar inte vara fulländad och dess brister belyses även i framställningen. Den gör heller 
inget anspråk på tillämplighet för andra ärenden än asylärenden. Genom att inkludera en be-
skrivning av hur asylprocessen praktiskt går till samt belysa de viktigaste bevismedlen i 
asylärenden får studien en praktisk anknytning och den teoretiska massan blir lättare att ta till 
sig. Syftet med dessa inslag är att göra det bevisteoretiska angreppssättet mindre abstrakt. 
Ytterligare ett pedagogiskt grepp är att låta utredningen av reglerna om tidigare utsatthet för 
skyddsgrundande behandling och tvivelsmålets fördel utgöra ett eget kapitel. Reglernas kom-
plexitet präglar till stor del asylrätten och dessa kan inte med någon naturlig övertygelse pla-
ceras in under varken bevistema, bevisbörda, beviskrav eller bevisvärdering. Med anledning 
av reglernas betydelse för asylrätten i stort och svårigheterna med att placera dessa under de 
bevisteoretiska delarna utgör de varsitt eget avsnitt.  
 
Avseende etiska aspekter på framställningens syfte kan följande nämnas. Uppfattningen om 
etik och morals nära sammanslutning med juridiken är populär. Kanske särskilt på asylrättens 
område eftersom migrationen är en av vår tids stora ödesfrågor vilket tydligt visar sig i mi-
grationsrättens närvaro i den aktuella samhällsdebatten.9 Etiska aspekter om skyddet för 
statssuveräniteten står mot andra etiska aspekter såsom människors rätt att förflytta sig över 
nationsgränser. Men den kanske starkaste etiska aspekten på asylrätten är människors rätt till 
trygghet och säkerhet. Rätten till skydd i en stat från det ostabila läget i staten de kom ifrån.10 
Förhållandet gör asylrättens område särskilt komplext och det finns anledning att anlägga ett 
kritiskt perspektiv på de materiella asylrättsliga reglerna för en studie i asylrätt. Något sådant 
perspektiv anläggs emellertid inte för framställningen eftersom den inte i huvudsak syftar till 
att utreda konsekvenserna av den idag gällande materiella asylrätten, även om syftet är att 
utreda huruvida processrätten kan slå vakt om dess genomslag. Snarare anläggs ett rättssä-
kerhetsperspektiv eftersom syftet är att systematisera den gällande rätten för en mer ända-
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
9 Castles, Haas & Miller, s. 1. För närvaro i den aktuella samhällsdebatten se exempelvis Expressen, S och MP 
har nått överenskommelse, publicerad 2017-11-27, hämtad 2017-12-21, https://www.expressen.se/nyheter/s-
och-mp-overens-om-ensamkommande/; Dagens Nyheter, Dödshotad bloggare får asyl i Sverige, publicerad 
2017-12-19, hämtad, 2017-12-21, https://www.dn.se/kultur-noje/dodshotad-bloggare-far-asyl-i-sverige/ & 
Svenska dagbladet, Löfvens order bakom kritiserad åldersbedömning, publicerad 2017-12-19, hämtad 2017-12-
21, https://www.svd.se/lofvens-order-oka-antalet-aldersbedomningar#sida-2. 
10 Thorburn Stern & Wikström, s. 7 f.  
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målsenlig tillämpning av den. Det innebär att exempelvis mänskliga rättighetsaspekter på den 
materiella rätten får stå tillbaka. Dock bör vikten av att på ett förutsebart sätt pröva männi-
skors rätt till uppehållstillstånd på grund av skyddsbehov understrykas och det är viktigt att 
vara medveten om asylrättens moraliska kontext. Här möts nämligen juridiken och etiken 
eftersom det inte är etiskt försvarbart att på ett icke förutsebart och rättssäkert sätt pröva 
människors rätt till skydd.11 Att definiera vad som menas med rättssäkerhet är dock svårt och 
det finns en poäng i att inte ge begreppet en kasuistisk prägel genom att förena den med en 
katalog av kriterier. Däremot kan nog sägas att rättssäkerhet innebär något mer än rättsregler-
nas korrekta tillämplighet på ett effektivt och förutsebart sätt.12 Här förtjänar de etiska 
aspekterna att göra sig påminda eftersom rättssäkerhet även måste behandla de etiska 
aspekterna av rättsreglerna och dess tillämpning.13 För enkelhetens skull är det dock i huvud-
sak förutsebarhet i rättstillämpningen och korrekt tillämpning av den materiella rätten som 
åsyftas med användandet av begreppet rättssäkerhet.  

1.4.2 Material  
 
Avseende materialet måste inledningsvis rättskällelärans betydelse för syftet beröras. Det är i 
huvudsak de klassiska rättskällorna enligt rättskälleläran som får ligga till grund för utred-
ningen i och med att den rättsdogmatiska metoden föreskriver dessas företräde framför andra 
källor. De huvudsakliga områdena som behandlas är bevisteori och asylrätt. Nedan presente-
ras ett urval av materialet samt bakgrund till valen av material.  
 
Materialet för den asylrättsliga delen utgår till stor del från bestämmelser som härstammar 
från internationella förpliktelser vilket får betydelse för materialanvändningen. 1951 års kon-
vention angående flyktingars rättsliga ställning [cit. flyktingkonventionen] med dess tilläggs-
protokoll angående flyktingars rättsliga ställning från 1967 [cit. New-York protokollet] och 
Europaparlamentet 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 beteck-
nas som subsidiärt skyddsbehövande, och för innehållet i det beviljade skyddet [cit. skydds-
grundsdirektivet] ligger till grund för den svenska regleringen av rätten till asyl. Den nation-
ella lagstiftningen utgörs till största del av utlänningslag (2005:716) [cit. UtlL], utlännings-
förordning (2006:97) [cit. UtlF] och lag (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjlig-
heten att få uppehållstillstånd i Sverige [cit. begränsningslagen]. Den nationella lagstiftning-
ens förarbeten har även en naturlig plats i framställningen.  
 
Både internationell och nationell praxis har begagnats för att belysa vissa förhållanden. Här 
redogörs för de viktigaste målen men ett flertal andra mål används i framställningen. Det är 
viktigt att hålla i minnet att ändamålet inte är att empiriskt utreda rättsläget. Trots det aktuali-
seras spörsmål som kan lösas genom empirisk studie av rättsfall. Saken löses genom att rätts-
fallen redovisas i en fotnot utan någon närmare genomgång av dess innebörd. De spörsmål 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
11 Peczenik, s. 92.  
12 Peczenik, s. 91 f.  
13 Peczenik, s. 378 f.  



 
!

6 

som löses på detta sätt är inte av någon större betydelse för syftet men fyller ändå en viktig 
funktion varför de inte kan utelämnas. Det är främst mål från MiÖD och Europadomstolen 
som behandlas eftersom dessa instanser för svensk del prövar asylärenden i högsta instans. 
Målet J.K. m.fl mot Sverige i Europadomstolen fyller en viktig funktion för argumentationen. 
En viktig aktör i asylrätten är United Nations High Commissioner for Refugees [cit. UN-
HCR]. Med anledning av det fyller MIG 2006:1 en viktig funktion eftersom MiÖD i detta fall 
bekräftar handbok om förfarandet och kriterierna vid fastställande av flyktingars rättsliga 
ställning enligt 1951 års konvention och 1967 års protokoll angående flyktingars rättsliga 
ställning [cit. UNHCR:s handbok] som rättskälla. UNHCR:s handbok utgör ett viktigt tolk-
ningsverktyg för asylrätten varför den flitigt citeras i framställningen.  
 
Den asylrättsliga utredningen utgår från både svensk och utländsk doktrin. Anledningen till 
att både svensk och utländsk doktrin används är att reglerna härstammar från internationell 
rätt. Därmed är inte endast de svenska rättskällorna av relevans för utredningen. De författare 
som företrädesvis används är Christian Diesen, Gerhard Wikrén, Håkan Sandesjö, Ulrik von 
Essen, Madeleine Seidlitz, Annica Lagerqvist Veloz Roca, Karolina Lindholm Billing, Alex-
andra Wilton Wahren, Rebecca Thorburn Stern och Hanna Wikström. Det mest använda ver-
ket är Bevis 8, Prövning av migrationsärenden (2012) av Diesen, Lagerqvist Veloz Roca, 
Lindholm Billing, Seidlitz och Wilton Wahren. Eftersom detta verk behandlar så många delar 
av asylrätten har den fungerat som ett slags uppslagsverk medan mer detaljerad fakta har 
hämtats från andra källor. Bland de främsta författarna på den internationella asylrättens om-
råde är James C. Hathaway, Michelle Foster, Guy S. Goodwin-Gill, Jane McAdam samt Gre-
gor Noll. Författarnas verk konsulteras avseende mer detaljerad information om exempelvis 
ett visst rekvisit. Främst används Hathaway och Fosters The law of refugee status (2014) och 
Goodwin-Gill och McAdams The refugee in international law (2007). 
 
Migrationsverkets riktlinjer används för att belysa osäkerheten i den praktiska tillämpningen 
av reglerna om trovärdighet från skyddsgrundsdirektivet. Landinformation fungerar i prakti-
ken som rättskälla på asylrättens område trots att denna varken är författning, förarbete eller 
prejudikat. Landinformationen kan närmast liknas vid doktrin som får sin auktoritet genom 
Migrationsverkets godkännande för publicering på Lifos. I framställningen hänvisas dock 
inte till någon specifik landinformation eftersom inget speciellt land analyseras. För den 
muntliga utsagan används Värdering av muntliga utsagor: Ett vetenskapligt baserat beslut-
stöd för migrationsärenden (2017) av Anders Granhag, Sara Landström och Andreas Norin 
vilken är ett beslutsstöd baserat på rättspsykologisk forskning. Denna används för att ytterli-
gare belysa komplexiteten av den muntliga utsagan som bevismedel.  
 
Den bevisteoretiska utredningen utgår av naturliga skäl från doktrin eftersom teorierna inte 
upprättats genom någon av de andra rättskällorna. Visserligen kan vissa bevisteoretiska grepp 
läsas ut ur en empirisk undersökning av praxis. Det är dock inte praktiskt genomförbart inom 
ramen för utredningens omfattning varför doktrinen får utgöra huvudsaklig rättskälla. Bevis-
teori som rättsområde inom den processrättsliga sfären har teoretiserats av flera rättsveten-
skapspersoner. Eftersom främst processen i allmän domstol teoretiserats kan de principer och 
teorier som uppdragits för dessa inte fullt ut appliceras även i förvaltningsprocessrättsliga 
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sammanhang. Trots detta utgör principerna och teorierna utgångspunkt för framställningen 
eftersom bevisteori inom förvaltningsprocessen är tämligen outforskat. Två av de främsta 
rättsvetenskapspersonerna inom förvaltningsprocessrättslig bevisteori är Christian Diesen och 
Annika Lagerqvist Veloz Roca. Diesen och Lagerqvist Veloz Rocas verk Bevis 7, Bevispröv-
ning i förvaltningsmål (2003) utgör till stor del utgångspunkten för den förvaltningsprocess-
rättsliga bevisteorin i framställningen. Utöver den förvaltningsprocessrättsliga bevisteorin 
begagnas även bevisteori från brottmål och tvistemål vilka kan sägas utgöra den allmänna 
bevisteorin. Här är framstående författare Per Olof Ekelöf, Anders Stening, Bengt Lindell, 
Per Olof Bolding, Lars Heuman, Roberth Nordh och även Christian Diesen. Författarna föret-
räder olika skolor inom bevisteorin och olika tolkningar på de olika skolorna. Anledningen 
till att samtliga ges utrymme är att ge en nyanserad utgångspunkt för de bevisteoretiska ställ-
ningstaganden som gjorts. Ekelöfs teorier erhålles i framställningen genom verket Rättegång, 
häfte 4 (2009). Utöver den senaste upplagan av detta verk används även den sjätte upplagan 
(1992) för att komma närmare Ekelöfs ursprungliga idéer. Lindells teorier presenteras genom 
Sakfrågor och rättsfrågor (1987) samt Civilprocessen, Rättegång samt skiljeförfarande och 
medling (2017). Boldings teorier presenteras genom Bevisbördan och den juridiska tekniken 
(1951) och Bevisbörda och beviskrav (1983). Stenings teorier hämtas från Bevisvärde (1975). 
Det finns anledning att ifrågasätta valet av doktrin eftersom denna är relativt gammal. Det 
förhåller sig dock så att dessa rättsvetenskapspersoners verk lever kvar och utgör grundste-
narna för bevisteori än idag. Någon utländsk bevisteoretisk doktrin används inte eftersom den 
inte analyserar svensk bevisteori och således inte fyller någon funktion.  

1.5 Terminologi 
 
Med asyl avses rätten till uppehållstillstånd på grund av skyddsbehov enligt 4 kap. 1 § UtlL 
för rätten som flykting och 4 kap. 2 § UtlL för rätten som alternativt skyddsbehövande. Asyl 
används för att beteckna båda formerna av uppehållstillstånd. Den asylsökande betecknas 
antingen som sökande, asylsökande eller utlänningen beroende på kontext. Ingen skillnad 
mellan begreppen åsyftas inom ramen för framställningens avgränsningar. Med skyddsgrun-
dande behandling avses sådan behandling som enligt 4 kap. 1 § UtlL och 4 kap. 2 § UtlL vid 
en prövning skulle medföra rätt till skydd.  
 
I sammanhanget bör även något om ordet risk sägas. Enligt nationalencyklopedins definition 
av risk betyder det möjligheten att något oönskat ska inträffa.14 Risker förknippas med exi-
stensen av hot eller osäkerhet.15 Inom rättsvetenskapen används ordet risk i olika samman-
hang och i olika bemärkelser.16 Riskbegreppet som begagnas i framställningen är den speci-
fika för asylrättens område. 
 
Med rättsäkerhet avses att beslut som innebär myndighetsutövning eller rättsskipning ska 
fattas på ett förutsebart sätt, i enlighet med tillämplig lagstiftning och på ett i övrigt etiskt 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
14 http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/risk, 2017-12-19.  
15 Wahlgren, s. 13.  
16 Jämför exempelvis risken för varan enligt 12 § köplag (1990:931) med exempelvis risken för att utsättas för 
skyddsgrundande behandling i asylärenden enligt 4 kap. 1-2 §§ UtlL.  
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godtagbart sätt.17 Rättssäkerhet handlar även om effektivitet.18 I sammanhanget används 
rättssäkerhet som ett uttryck för en korrekt tillämpning av den materiella rätten i den proces-
suella kontexten. Med det följer förutsebarhet i rättstillämpningen som en naturlig konse-
kvens.  

1.6 Disposition   
 
Inledningsvis görs i kapitel två en grundläggande genomgång av de bevisteoretiska utgångs-
punkter som ligger till grund för framställningen. Fri bevisprövning och allmänt veterliga 
omständigheter berörs i början av kapitlet. Bevisteorin utgår i huvudsak från ett förvaltnings-
processrättsligt perspektiv eftersom ämnet för framställningen är förvaltningsprocessrättsligt. 
I kapitel tre läggs grunden för den följande genomgången av den materiella asylrätten. Ka-
pitlet inleds med en genomgång av det nationella och internationella regelverket samt in-
stansordningen i asylärenden. I efterföljande del beskrivs asylprocessen som sådan kortfattat 
för att ge läsaren förståelse för asylprocessens praktiska gång. Sist i kapitlet behandlas de 
viktigaste rättskällorna i asylärenden, nämligen den muntliga utsagan och landinformationen. 
Anledningen är att den muntliga utsagans och landinformationens speciella karaktär påverkar 
prövningen. I det fjärde kapitlet presenteras inledningsvis den materiella rätten i form av re-
levanta bestämmelsers innehåll för att sedan analyseras utifrån den bevisteoretiska grund som 
anlagts i kapitel två. Analysen fokuseras kring riskbedömningens roll i prövningen. Tidigare 
utsatthet för skyddsgrundande behandling samt tillämpningen av regeln om tvivelsmålets 
fördel behandlas i en särskild del eftersom dessa förtjänar att lyftas särskilt utifrån dess bety-
delse för asylärenden och de tillämpningssvårigheter de är förknippade med. Slutligen pre-
senteras ett eget förslag till utredningsmetod i asylärenden. Det femte och sista kapitlet ägnas 
åt återgivande av och sammanfattande reflektioner över tidigare förda argumentationer.   

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
17 Peczenik, s. 92.  
18 Bohlin & Warnling-Nerep, s. 47 f.  
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2 Fri bevisprövning och bevisteoretiska utgångspunkter 

2.1 Principen om fri bevisprövning och något om allmänt veterliga omständig-
heter 

 
Principen om fri bevisprövning fastslås i 35 kap. 1 § rättegångsbalk (1942:740) [cit. RB] för 
processen i brottmål och tvistemål. Att samma princip gäller för förvaltningsmål råder det 
inget tvivel om trots att ingen motsvarande lagregel varken finns i förvaltningslag (1986:223) 
[cit. FL] eller förvaltningsprocesslag (1971:291) [cit. FPL].19 Principen om fri bevisprövning 
omnämns istället som en allmän rättsgrundsats för förvaltningsrätten.20 Principen innefattar 
dels fri bevisföring vilket innebär att det inte råder något förbud mot vilken typ av bevisning 
som tillåts läggas fram i rätten och till grund för avgörandet. Fri bevisprövning innefattar 
även fri bevisvärdering vilket innebär att värderingen av förekommande bevisning inte är 
styrd av legala regler.21  
 
Att rätten har att bedöma om någonting är tillräckligt starkt eller inte, dvs. om beviskravet är 
uppfyllt, är en direkt konsekvens av principen om fri bevisprövning. Motsatsen till fri bevis-
prövning är legal bevisteori. Den legala bevisteorin innebär att domaren tvingas godta eller 
underkänna bevisning utifrån vissa angivna omständigheter och regler. Bevisvärdet är alltså 
reglerat i lagen enligt legal bevisteori.22 Legal bevisteori innebär i praktiken att bevisvärde-
ringen i huvudsak är en uppgift som löses genom rättstillämpning och inte genom bevispröv-
ning eftersom bevisprövningsreglerna i ett rättssystem som tillämpar legal bevisteori har en 
kasuistisk prägel.23 I ett rättssystem som tillämpar fri bevisvärdering måste rätten ta ställning 
till vilken part som bär bevisbördan och sedan värdera den bevisning som parten lagt fram. 
För legal bevisteori räcker det med att rätten tar ställning till vilken part som bär bevisbördan 
eftersom bevisvärderingen endast går ut på att godta eller underkänna bevisningen utifrån 
kasuistiska lagregler.24  
 
En omständighet som är allmänt veterlig behöver inte bevisas enligt 35 kap. 2 § RB. Omstän-
digheterna brukar även kallas allmänna erfarenhetssatser eller notoriska fakta.25 Allmänna 
erfarenhetssatser grundar sig på vad som av domaren anses vara allmänt veterligt, sådant som 
alla med säkerhet känner till.26 För att allmänna erfarenhetssatser ska vara tillämpbara måste 
de vara korrekta och relevanta för att inte orsaka ett felaktigt resultat av bevisprövningen.27 
Att tillämpa fri bevisprövning kan sägas vara att lämna bevisprövningen till domarens fria 
skön. Med bakgrund av stadgandet i 35 kap. 2 § RB där det fastslås att sådant som är allmänt 
veterligt inte behöver bevisas kan det tyckas anmärkningsvärt eftersom bedömningen innefat-

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
19 Ragnemalm, s. 111 ff; Diesen & Lagerqvist Veloz Roca, s. 20 ff.  
20 Bohlin & Warnling-Nerep, s. 148 f.  
21 Ekelöf, Edelstam & Heuman, s. 26 f.  
22 Lindell, Sakfrågor och rättsfrågor, s. 72 ff. 
23 Lindell, Sakfrågor och rättsfrågor, s. 99 f.  
24 Ekelöf & Boman, s. 60 f.  
25 Ekelöf & Boman, s. 39 ff; Diesen & Lagerqvist Veloz Roca, s. 23 f.  
26 Ekelöf & Boman, s. 39 f.  
27 Diesen & Lagerqvist Veloz Roca, s. 117.  
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tar en viss del av subjektivism. En viss grad av subjektivism är dock en förutsättning för att 
bevisprövningen ska vara just fri och således ofrånkomligt.28 Helt fri är dock bevisprövning-
en inte. Rätten har att förhålla sig till en viss systematik och metodik i bevisprövningen och 
det är denna systematik och metodik som är föremål för den följande framställningen.  

2.2 Bevisteoretiska utgångspunkter utifrån ett förvaltningsprocessrättsligt per-
spektiv 

2.2.1 Bevistema  
 
Bevistemat ska besvara frågan om vad som ska bevisas. Bevistemat kan beskrivas som objek-
tet för bevisningen och består av ett eller flera rättsfakta. Rättsfakta, benämns även ibland 
bevisfakta,29 är en konkret omständighet som är avgörande för huruvida den yrkade rättsfölj-
den kan bifallas eller inte.30 Rättsfakta kan delas upp i två kategorier, abstrakta rättsfakta och 
konkreta rättsfakta. Abstrakt rättsfakta är vad som i en viss rättsregel leder till rättsföljden. 
Inom den offentliga rätten ersätter termen rekvisit abstrakta rättsfakta. Konkreta rättsfakta är 
de faktiska omständigheter som är relevanta för bedömningen om ett rekvisit är uppfyllt eller 
inte. I förvaltningsprocessrättsliga sammanhang används ofta termen omständigheter i stället 
för konkreta rättsfakta.31 I vissa sammanhang kan ett så kallat hjälpfaktum höja eller sänka 
värdet av ett rättsfaktum som behöver bevisas.32 I praktiken subsumeras de konkreta rättsfak-
tumen av de abstrakta rättsfaktumen eftersom det är de abstrakta rättsfaktumen som leder 
fram till rättsföljden. De konkreta rättsfaktumen används således för att visa de abstrakta 
rättsfaktumen. Lindblom menar att de abstrakta rättsfaktumen i sin tur kan delas upp i rätts-
faktummoment för de fall de abstrakta rättsfaktumen är komplexa.33 Syftet med uppdelningen 
av de abstrakta rättsfaktumen i flera rättsfaktummoment är att underlätta prövningen av kom-
plexa och sammansatta rättsfaktum. Lindblom hävdar även att de konkreta rättsfaktumen kan 
indelas i olika moment. De konkreta rättsfaktummomenten subsumeras för att utreda 
huruvida det abstrakta rättsfaktummomentet uppnås eller inte och således om rättsföljden 
som åberopas kan beviljas.34 
 
Bevistemat aktualiserar två motstridiga hypoteser. Att något inträffat och att detta något inte 
inträffat. Någon fullständig sanning är näst intill omöjlig att uppnå och det åligger rätten att 
värdera förevarande bevisning för att åstadkomma ett beslut som grundas på något så nära 
sanningen som möjligt.35 Vad gäller allmänt om bevistemat i förvaltningsmål måste under-
strykas att den materiella lagstiftningen för varje enskild ärendetyp styr bevistemat. Eftersom 
den speciella förvaltningsrätten rymmer många olika typer av ärenden är det svårt att försöka 
dra några gemensamma slutsatser om huvudsakliga bevisteman i förvaltningsmål. Ett gemen-
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28 Lindell, Sakfrågor och rättsfrågor, s. 98.  
29 Ekelöf, Edelstam & Heuman, s. 18 f.  
30 Diesen & Lagerqvist Veloz Roca, s. 49 ff.  
31 Essen, FPL lagkommentar, s. 333 ff.  
32 Lindell, Civilprocessen, s. 527 f.  
33 Lindblom, s. 174 f.  
34 Lindblom, s. 175 f.  
35 Bolding, Bevisbördan och den juridiska tekniken, s. 156; Bolding Bevisbörda, s. 9.  
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samt karakteristiskt drag hos många typer av förvaltningsärenden är att bevistemat ofta är av 
normativ karaktär i och med att rekvisiten ofta är tämligen vaga.36 Ett annat karakteristiskt 
drag är att de ofta är utformade som prognosbedömningar.37 

2.2.2 Bevisbörda med angränsande frågor  
 
Bevisbörda bör skiljas från bevisföringsbörda. Bevisföringsbörda talar om vem som ska svara 
för bevisningen för rättsfaktumet medan bevisbörda även syftar till vem som får stå rättsför-
lusten om ett visst rättsfaktum inte bevisas. I förvaltningsmål är bevisbördan fördelad mellan 
parterna och det finns en tämligen klar uppdelning. Den enskilde bär bevisbördan för rättig-
heter medan myndigheten bär bevisbördan för skyldigheter.38 Förhållandet kompliceras dock 
av myndighetens utredningsskyldighet och åberopsbördan som åligger myndigheten.39 Re-
presentanten för myndigheten ska kunna redovisa på vilka grunder densamma ha fog för sin 
sak.40 Ibland talas också om att den som åberopar visst sakförhållande för bevistemat också 
har bevisbördan för detsamma. Regeln kan sägas vara huvudregel för bevisbördans place-
ring.41 En viktig princip för sammanhanget kommer i uttryck i 29 § FPL där principen om 
reformatio in melius fastslås gälla i förvaltningsprocessen. Principen innebär att rätten kan 
utdöma förmånligare rättsföljd än den enskilde yrkat vilket ju får betydelse för konsekven-
serna av bevisbördans placering.42  
 
För bevisbördan är även utredningsskyldigheten högst relevant och måste i sammanhanget 
beröras. Vilken part som vid rättsförlust får ansvara för utredningen är en mycket viktig 
fråga, särskilt i mål som karakteriseras av bevissvårigheter eller i mål där en part är betydligt 
svagare än den andra parten. Vad gäller utredningsskyldigheten måste skiljas på rättens kom-
pletterande och sekundära utredningsskyldighet och beslutsfattande förvaltningsmyndigheters 
utredningsskyldighet. Rättens utredningsskyldighet regleras i 8 § FPL medan beslutsmyndig-
hetens utredningsskyldighet återfinnes i allmänna förvaltningsrättsliga principer som talar om 
att utredningsbördan i huvudsak åvilar myndigheten.43 Det åligger förvaltningsmyndigheten 
att meddela den enskilde om utredningen behöver kompletteras för de fall den enskilde an-
svarar för utredning. Det följer av myndighetens serviceskyldighet i 4 § FL.44 Regeln kom-
pletterat med samverkansskyldigheten med andra myndigheter i 7 § FL skulle eventuellt 
kunna statuera någon slags ram för förvaltningsmyndighetens egen utredningsskyldighet. 
Avsaknaden av lagstadgad utredningsskyldighet förefaller egendomlig med bakgrund av att 
de allmänna förvaltningsrättsliga principerna för handläggningen bör följas av förvaltnings-
myndigheterna.45 Dock har i förslaget till ny förvaltningslag som träder i kraft 1 juli 2018 
föreslagits att 23 § ska stadga förvaltningsmyndigheters utredningsskyldighet. Regeln åsyftar 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
36 Diesen & Lagerqvist Veloz Roca, s. 51 f.  
37 Diesen & Lagerqvist Veloz Roca, s. 96.  
38 Diesen & Lagerqvist Veloz Roca, s. 62.  
39 RÅ 1989 ref. 67; RÅ 1990 ref. 64.  
40 Diesen & Lagerqvist Veloz Roca, s. 64. 
41 Diesen & Lagerqvist Veloz Roca, s. 62.  
42 Essen, FPL lagkommentar, s. 297 ff.  
43 Bohlin & Warnling-Nerep, s. 105 f.  
44 Bohlin & Warnling-Nerep, s. 72 ff.  
45 Ragnemalm, s. 83 f.  
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inte att skapa någon ny rättsregel utan endast att förtydliga vad som redan gäller. Därmed 
bekräftas att även förvaltningsmyndigheter har en utredningsskyldighet.46 
 
En svår fråga avseende utredningsskyldigheten är när domstolens utredningsskyldighet slutar 
och ansvaret för utredningsbristerna välter över på part.47 Av naturliga skäl varierar utred-
ningsansvaret mellan olika måltyper beroende på ärendets karaktär och den förevarande rätts-
följden.48 Sett i ljuset av att förvaltningsprocessen i domstol är en tvåpartsprocess kan det 
förefalla opraktiskt eller rentav olämpligt att den största utredningsskyldigheten vilar på 
myndigheten. I praktiken innebär det att myndigheten ska utreda ärendet för att bevisa både 
sin sak och den enskildes sak. Anledningen till att förhållandet fungerar är att myndigheten 
och domstolen lyder under samma objektivitetsplikt enligt 1 kap. 9 § regeringsform 
(1974:152) [cit. RF]. De kan således lita på varandras objektivitet i utredningen av saken och 
att objektivitetskravet förutsätter viss utredning för att uppfyllas.49 

2.2.3 Beviskrav 
 
Beviskravet kan ses som en precisering av bevisbördan eftersom beviskravet bestämmer hur 
stark bevisning parten med bevisbördan för visst rättsfaktum måste prestera för att ha uppfyllt 
sin bevisbörda.50 Det kan även uttryckas som att beviskravet anger lägstanivån för styrkan av 
bevisningen för ett visst rättsfaktum, men att denna punkt endast är av relevans för ifrågava-
rande rättsfaktum och inte såsom helhetsbedömning av bevisningen som framlagts i målet.51 
Så långt framstår förhållandet tämligen simpelt. Beviskravet visar när bevistemat är konstitu-
erat, dvs. när parten som bär bevisbördan för ett rättsfaktum har lyckats visa det stridiga fak-
tumet. Beviskravet talar alltså om hur hållfast bevisningen behöver vara för att parten med 
bevisbördan ska lyckas uppnå bevistemat.52 Bevisbördan och beviskravet befinner sig således 
nära varandra i bevisprövningsprocessen och det kan i sammanhanget ägnas en tanke åt 
huruvida de egentligen är två delar av ett och samma kriterium eller om de är två separata 
delar.53 Det finns olika synsätt på saken enligt doktrinen men den förhärskande enligt den 
moderna bevisteorin är att beviskravet och bevisbördan är två olika delar av bedömningen. 
Idén om dess åtskiljande lever kvar från tiden då legal bevisteori tillämpades då lagreglerna i 
sig konstituerade vad som utgjorde tillräcklig bevisning. Vid övergången från legal bevisteori 
till fri bevisprövning togs de legala beviskraven bort och ersattes med olika sannolikhetsbe-
grepp, men idén om beviskrav och bevisbörda som två separata delar levde kvar.54 
 
Beviskravet är en rättsfråga som appliceras på förevarande bevisning. Det är en rättslig norm 
som appliceras på bevisningen i målet. En uppfattning i doktrinen är att nivån av beviskravet 
alltid är samma och inte skall, såsom bevisvärderingen, avgöras från fall till fall. Uppfatt-
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
46 Prop. 2016/17:180, s. 148 ff.  
47 Diesen & Lagerqvist Veloz Roca, s. 81.  
48 Essen, Processramen, s. 214.  
49 Lundin, s. 206 f.  
50 Bolding, Bevisbörda, s. 9 f.  
51 Ekelöf & Boman, s. 59.  
52 Diesen & Lagerqvist Veloz Roca, s. 90 f.  
53 Nordh, Bevisbörda, s. 783.  
54 Diesen & Strandberg, s. 106 ff.  
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ningen företräds av bland annat Diesen, Lagerqvist Veloz Roca och Heuman som menar att 
beviskravet som sådant inte kan justeras beroende på exempelvis särskilda bevissvårigheter.55 
Diesen och Lagerqvist Veloz Roca lyfter däremot att lämplighet och rimlighet av huruvida 
parten med bevisbördan kan uppfylla beviskravet måste få spela in i placeringen av beviskra-
vets nivå, dock inte variera efter fastställandet av den.56 Men som sagt, härom tviste de lärde. 
Lindell menar i motsats till Diesen, Lagerqvist Veloz Roca och Heuman att beviskravets nivå 
avgörs genom en växelverkansmekanism där bedömaren jämför bevisningen med den norm 
som anger beviskravet och justerar beviskravet därefter. Lindell menar även att detta i prakti-
ken görs efter att rätten gjort bevisvärderingen.57 
 
I brottmål och tvistemål brukar talas om ett normalt beviskrav. För brottmål gäller beviskra-
vet utom rimligt tvivel.58 I dispositiva tvistemål tillämpas överviktsprincipen och beviskravet 
styrkt.59 I indispositiva tvistemål torde samma beviskrav som i dispositiva tvistemål begagnas 
men med viss försiktighet eftersom måltyperna i dispositiva och indispositiva tvistemål skil-
jer sig åt avsevärt.60 Vad gäller förvaltningsprocessrättsliga mål är det osäkert om det kan 
sägas finnas något normalkrav.61 Det beror på att varje måltyp sätter sin egen prägel på be-
visprövningen. Vad som även komplicerar fastställandet av ett normalt beviskrav inom för-
valtningsprocessen är att förvaltningsprocessen skiljer sig från processen i de allmänna dom-
stolarna på så vis att den förutsätter att hänsyn tas till styrkeförhållandet mellan parterna på 
ett annat sätt än i allmän domstol.62  
 
Det råder i doktrinen olika uppfattningar om huruvida det finns ett normalt beviskrav i för-
valtningsprocessmål. För vissa måltyper inom den speciella förvaltningsrätten har diskuss-
ionerna handlat om ett normalkrav av beviskravets nivå. I taxeringsmål har det fastslagits till 
sannolikt exempelvis och att detta bör översättas till sannolika skäl för att kunna jämföras 
med beviskravet i brottmål och tvistemål. Diesen och Lagerqvist Veloz Roca menar dessutom 
att sannolika skäl torde kunna appliceras som norm för beviskravet inom hela förvaltningsrät-
tens område.63 Wennergren menar att så inte är fallet och att beviskravet måste avgöras från 
fall till fall utifrån hur viktig eller ömtålig saken är.64 Diesen och Lagerqvist Veloz Roca 
framhåller även att beslutandet om den åberopade rättsföljden i förvaltningsmål är normativt 
och inte endast ett resultat av bevisprövningen. Vad de menar med det är att faktorer om rim-
lighet och lämplighet får betydelse för bedömningen. Huruvida part med bevisbördan rimlig-
en och lämpligen kan uppfylla beviskravet måste få påverka utfallet med anledning av att 
styrkeförhållandet mellan parterna i förvaltningsprocessmål är ojämnt. Varje mål måste även 
passa in i en rättspolitisk ram som bygger på en balans mellan olika intressen.65 Att beslutet 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
55 Diesen & Lagerqvist Veloz Roca, s. 90 f; Heuman, s. 65. 
56 Diesen & Lagerqvist Veloz Roca, s. 95.  
57 Lindell, Civilprocessen, s. 59 & 635 f; Lindell, Sakfrågor och rättsfrågor, s. 107.  
58 Diesen, s. 147 ff.  
59 Heuman, s. 66 f; Lindell, Civilprocessen, s. 615 f.  
60 Diesen & Lagerqvist Veloz Roca, s. 91 f.  
61 Essen, FPL lagkommentar, s. 333 ff.  
62 Diesen & Lagerqvist Veloz Roca, s. 95 f.  
63 Diesen & Lagerqvist Veloz Roca, s. 100 f.  
64 Wennergren, FPL lagkommentar, s. 150; Essen, Processramen, s. 39 f.  
65 Diesen & Lagerqvist Veloz Roca, s. 95.  
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inte i sin helhet grundar sig på huruvida beviskravet är uppfyllt eller inte menar Diesen och 
Lagerqvist Veloz Roca beror på att bevisprövningen ofta är framtidsinriktad och således ut-
gör prognosbedömning. Att göra prognosbedömningar är svårare än att göra bedömningar av 
något som redan hänt.66 När prognosbedömningen är central för bedömningen måste andra 
metodverktyg användas för att utröna huruvida beviskravet är uppfyllt eller inte. De menar att 
rättsfakta bör omvandlas till prognosfakta innan de används för att avgöra rättsföljden med 
syftet att försöka skilja på bevisvärdering och riskkalkylering.67 Diesen och Lagerqvist Veloz 
Roca har rangordnat beviskravsnivåer inom förvaltningsrätten i hierarkisk ordning.68 Ekelöfs 
systematisering av beviskraven går inte ut på en hierarkisk rangordning av beviskravens 
styrka. Ekelöf utgår ifrån att fullständig ovisshet om rättsfaktumets existens ligger mitt emel-
lan rättsfaktumets förevarande och rättsfaktumets icke förevarande.69 Diesen och Lagerqvist 
Veloz Roca å ena sidan och Ekelöf å andra sidan företräder således helt olika åsikter om hur 
beviskraven bör systematiseras och analyseras.  

2.2.4 Bevisvärdering  

2.2.4.1 Allmänt om bevisvärdering 
!

Syftet med bevisvärderingen är att slutligen värdera bevisningen som föreligger i målet i för-
hållande till beviskravets nivå. Bevisvärderingen härrör inte från den materiella rätten såsom 
beviskravet gör. Bevisvärderingen varierar från fall till fall i och med principen om fri bevis-
prövning som ju innefattar principen om fri bevisvärdering. Rätten är alltså fri att värdera 
förevarande bevisning. För att värderingen inte ska ske helt godtyckligt krävs att bedömaren 
använder sig att vissa metoder för att undvika subjektivism.70 Bevisvärdering handlar om att 
utifrån vissa metoder avgöra sannolikheten för att bevistemat med hjälp av ett eller flera rätts-
fakta.71 Det kan sägas att bevisvärderingens huvudsakliga uppgift i förvaltningsmål är att visa 
om det finns tillräckligt underlag att neka eller bevilja den enskilde den yrkade rättsföljden. 
Metoderna för att göra detta är många och riktar fokus vid olika samband i bevisprövnings-
processen. Det råder ingen enighet om vilken metod som bör begagnas varför ämnet bevis-
värdering är ett högst komplicerat område att utreda.72 Det råder dock i huvudsak två förhärs-
kande uppfattningar om tillvägagångssätt. Den ena uppfattningen bygger på frekvensteore-
tiska analyser som utgår ifrån sannolikhet. De främsta metoderna inom denna kategori är 
temametoden och värdemetoden. Den andra uppfattningen utgår från beteendevetenskaplig 
och rättspsykologisk forskning och är därmed svår att studera utan kunskap inom dessa 
hjälpområden till juridiken.73 Doktrinen har dominerats av värdemetoden och temametoden 
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66 Diesen & Lagerqvist Veloz Roca, s. 96 f.  
67 Diesen & Lagerqvist Veloz Roca, s. 98 f.  
68 Bilaga 1. Diesen m.fl. komprimerade systematisering av beviskrav; Diesen m.fl., s. 225. Bilaga 2. Diesen och 
Lagerqvist Veloz Rocas mer uttömmande systematisering av beviskrav; Diesen & Lagerqvist Veloz Roca, s. 93 
f.  
69 Bilaga 3. Ekelöfs systematisering av beviskrav; Ekelöf & Boman, s. 140 f. 
70 Diesen & Lagerqvist Veloz Roca, s. 115 f.  
71 Stening, s. 32 f.  
72 Ekelöf, Edelstam & Heuman, s. 160 f.  
73 Ekelöf, Edelstam & Heuman, s. 161.  
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varför de beskrivs i korthet nedan medan de beteendevetenskapliga och rättspsykologiska 
metoderna lämnas därhän.  

2.2.4.2 Temametoden  
!

Temametodens främsta förespråkare är Bolding och Lindell. Den kan beskrivas som en våg-
skål där parternas bevisning vägs mot varandra. Den innebär att det finns 100 % sannolikhet 
som ska fördelas mellan parterna. I praktiken betyder det att temametoden, i motsats till vär-
demetoden, ger uttryck både för och emot det aktuella bevistemats existens.74 Metoden förut-
sätter att det finns en ursprungssannolikhet som kan urskiljas innan någon bevisning åbero-
pats. Om ursprungssannolikheten är låg betyder det att sannolikheten för förevarande bevis-
tema är liten.75 Temametoden kan sägas svara på frågan hur sannolikt bevistemats existens är 
i förhållande till förevarande bevisning. För att besvara frågan används den erfarenhetssats 
som besvarar flest faktorer ur händelseförloppet.76 Problemet är dock att det inte finns några 
empiriskt grundade erfarenhetssatser varför tillämparen är tvungen att konstruera en fiktiv 
erfarenhetssats utifrån målet.77 Temametoden ger svar på hur stor sannolikheten är för re-
spektive emot att bevistemat föreligger.78  

2.2.4.3 Värdemetoden 
!

Värdemetodens främsta förespråkare är Ekelöf. Metoden har även bekräftats och företrätts av 
Stening. Vad som särskiljer värdemetoden som sådan är att bevismaterialet delas upp och 
delas in i kategorierna bevisfakta, hjälpfakta och erfarenhetssatser.79 Värdemetoden intresse-
rar sig för kausalsambandet mellan bevisfaktumet och bevistemat och ger uttryck för sanno-
likheten att kausalmekanismen mellan bevisfaktumet och bevistemat fungerat såsom parten 
påstått.80 Det har hävdats att värdemetoden kommer närmare den faktiska sannolikheten i det 
enskilda fallet eftersom den tillåter att laborera med självständiga värden för varje enskilt 
bevis.81 Värdemetoden svarar på om bevistemat kan ha orsakat beviset.82  

2.2.4.4 Bevisvärderingsmetod för förvaltningsprocessen 
!

Ingen av de ovan beskrivna metoderna är anpassade för förvaltningsprocessens särart.83 Die-
sen och Lagerqvist Veloz Roca menar att en hybrid mellan de två skulle vara lämpligast i 
förvaltningsprocessen. Alternativt Lindells jämförelsemodell som kan sägas vara en vidare-
utveckling av temametoden.84 Jämförelsemodellen går ut på att sammanväga samtliga om-
ständigheter för att konstatera om det är mer sannolikt att det ena inträffat än det andra. Me-
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74 Diesen & Lagerqvist Veloz Roca, s. 119.  
75 Ekelöf & Boman, s. 129.  
76 Lindell, Sakfrågor och rättsfrågor, s. 114; Stening, s. 48 & 72.  
77 Nordh, Bevisrätt C, s. 63 ff.  
78 Ekelöf & Boman, s. 159.  
79 Ekelöf & Boman, s. 123 ff; Nordh, Bevisrätt C, s. 63 f.  
80 Lindell, Sakfrågor och rättsfrågor, s. 144 f.  
81 Stening, s. 35 ff.  
82 Ekelöf & Boman, s. 159.  
83 Diesen & Lagerqvist Veloz Roca, s. 120.  
84 Diesen & Lagerqvist Veloz Roca, s. 118 ff.  
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toden kan enligt Lindell användas när beviskravet inte är traditionellt utformat enligt de klas-
siska beviskraven. I praktiken ses enligt jämförelsemodellen till ursprungssannolikheten för 
åberopat bevistema innan den konkreta bevisningen begrundas.85 Vad jämförelsemodellen 
däremot inte löser är den prognosbedömning som förvaltningsprocessmål ofta innefattar och 
den kan därmed endast tillämpas på redan inträffade förhållanden.  
 
Metodvalet är helt avhängigt beviskravet. Ytterligare en faktor som metodvalet är avhängigt 
är att förvaltningsprocessmål ofta utgörs av både bakgrundsfakta och prognosfakta. Bak-
grundsfakta är endast förutsättningar för sakens fortsatta prövning och säger i sig ingenting 
om huruvida rättsföljden kan beviljas eller inte. Prognosfakta som i mål där prognosbedöm-
ningen är avgörande, exempelvis asylärenden, kan däremot avgöra om rättsföljden kan bevil-
jas.86 Någon metod för prognosbedömningar finns varken i Sverige eller internationellt vad 
gäller bevisvärdering av juridisk riskbedömning.87 Hur det förhåller sig med prognosbedöm-
ningarna i bevisvärderingssituationen är därmed fortfarande en gåta. Hur prognosbedömning-
ar förhåller sig till de bevisteman som kan lösas av klassisk bevisprövning, dvs. retrospektiva 
bevisteman, är även det hittills oklart.  
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85 Lindell, Civilprocessen, s. 632 f.  
86 Diesen & Lagerqvist Veloz Roca, s. 124.  
87 Diesen & Lagerqvist Veloz Roca, s. 123.  
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3 Introduktion till asylrätten  

3.1 Asylrättens regelverk, instansordning och kortfattad beskrivning av asylpro-
cessen 

3.1.1 Nationell lagstiftning och instansordning 
 
Enligt 1 kap. 8 § RF finns för rättsskipningen domstolar och för den offentliga förvaltningen 
statliga och kommunala förvaltningsmyndigheter. Förvaltningsmyndigheternas verksamhet 
regleras i FL. Den allmänna förvaltningsrätten regleras av FL och FPL vilka är subsidiära till 
vad som brukar kallas den speciella förvaltningsrätten. Subsidiariteten följer av 3 § FL och 2 
§ FPL. Även lag (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar reglerar instansordningen i 
förvaltningsmål. Den speciella förvaltningsrätten utgörs av respektive rättsområdes eget re-
gelsystem och om de specialförvaltningsrättsliga reglerna stadgar något annat än FL och FPL 
är det alltså det som ges företräde. Förvaltningsrätten som sådan reglerar förhållandet mellan 
den enskilde och det allmänna.88  
 
Förvaltningsmyndigheters beslut överklagas till och prövas hos allmän förvaltningsdomstol 
eller i vissa fall specialdomstol enligt regleringen inom det specialförvaltningsrättsliga områ-
det. Det är förvaltningsmyndigheten Migrationsverket som prövar migrationsärenden och 
som i huvudsak ansvarar för utlänningars rätt att resa in, vistas och arbeta i Sverige. Migrat-
ionsdomstolarna prövar Migrationsverkets överklagade beslut. Migrationsdomstolarna är 
förvaltningsdomstolar som regleras av FPL och de särskilda reglerna i 16 kap. UtlL. Syftet 
med förvaltningsprocessen är att skydda vissa i huvudsak allmänna intressen.89 Det kan även 
ses som att förvaltningsprocessens funktion är att kontrollera förvaltningsmyndigheternas 
arbete och huruvida de tolkar lagen på rätt sätt och i övrigt agerar inom sina befogenheter.90 
Förvaltningsprocessen som sådan är en tvåpartsprocess. Med tvåpartsprocess avses att myn-
digheten och den enskilde för talan mot varandra inför förvaltningsdomstolen. Inför myndig-
heten är dock den enskilde ensam, det handlar således i beslutfattandet hos förvaltningsmyn-
digheterna om en enpartsprocess.91 Syftet med tvåpartsprocessen är att rätten ska iaktta både 
det allmännas och den enskildes intresse. Hos förvaltningsmyndigheten ansvarar myndighet-
en för att tillvarata det allmännas intressen.92 Hos Migrationsverket genomförs prövningen 
om en asylsökande ska beviljas uppehållstillstånd eller inte som enpartsprocess medan om 
saken överklagas och hamnar hos en migrationsdomstol sker prövningen i en tvåpartsprocess. 
 
Utlänningars rätt att resa in, vistas och arbeta i Sverige regleras i UtlL och UtlF vilka utgör 
den specialförvaltningsrättsliga grunden i migrationsärenden. Migrationsverkets arbetsupp-
gifter regleras närmare av förordning (2007:996) med instruktion för Migrationsverket, FL 
och interna styrdokument i form av exempelvis riktlinjer. Uppehållstillstånd kan beviljas på 
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88 Bohlin & Warnling-Nerep, s. 2 f.  
89 Essen, Processramen, s. 33.  
90 Wennergren, Aktuella spörsmål, s. 72.  
91 Bohlin & Warnling-Nerep, s. 98 f.  
92 Dahlgren, s. 404 f.  
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olika grunder och begreppet uppehållstillstånd fungerar som ett paraplybegrepp för alla typer 
av uppehållstillstånd i Sverige. En utlänning kan få uppehållstillstånd på grund av anknytning 
5 kap. 3 § UtlL, arbete 5 kap. 5 § UtlL samt skyddsbehov 5 kap. 1 § UtlL. Förutsättningarna 
för att bevilja uppehållstillstånd som skyddsbehövande regleras i 4 kap. UtlL. Utöver UtlL 
och UtlF reglerar även begränsningslagen rätten till uppehållstillstånd. Begränsningslagen 
trädde ikraft 20 juli år 2016 och syftar till att begränsa antalet beviljade uppehållstillstånd. 
Asylsystemet och andra samhällsfunktioner var under stor press och lagen infördes för att 
under en period anpassa regleringen till miniminivån enligt EU-rätten och internationella 
konventioner.93 Lagen gäller fram till 19 juli 2019 eftersom behovet av begränsning beräkna-
des upphöra efter tre år. När lagen varit ikraft i två år ska regeringen utvärdera om lagen fort-
satt behövs fram till 19 juli 2019.94 
 
Migrationsärenden är speciella eftersom de kan utgöra allt från ansökan om visum för ett 
kortare besök i Sverige till en ansökan om uppehållstillstånd på grund av skyddsbehov. Det 
gör att regelverket är mycket omfattande. Förutom de ovan nämnda lagarna och förordning-
arna finns en rad andra föreskrifter som reglerar olika typer av migrationsärenden. Vad som 
även är speciellt avseende migrationsärenden, såsom visserligen gäller för många typer av 
förvaltningsmål, är att den enskildes motpart inför rätten är en representant från det allmänna. 
Det finns således inga intressekonflikter mellan den enskilde och det allmänna utan strävan 
efter materiellt riktiga beslut får fullt ut prägla processen i förvaltningsmål.95 Migrationsver-
ket har en mer omfattande utredningsskyldighet jämfört med andra myndigheter i andra typer 
av ansökningsärenden. Det beror på att skyddsbehovet måste beaktas vad gäller myndighet-
ens utredningsskyldighet. Myndighetens utredningsskyldighet är utvidgad i ärenden som gäl-
ler ett starkt skyddsintresse och asylrätten är en sådan ärendetyp.96  

3.1.2 Internationella förpliktelser  

3.1.2.1 Den EU-rättsliga regleringen  
 
Migrationsrättsområdet präglas till stor del av EU-samarbetet och internationella konvention-
er. Vid Sveriges EES-anslutning år 1994 inleddes den gemensamma regleringen om perso-
ners fria rörlighet.97 Sveriges inträde i EU år 1995 innebar i sig inga materiella förändringar 
eftersom den gemensamma regleringen om personers fria rörlighet redan implementerats i 
och med EES-anslutningen.98 De materiella reglerna som infördes i samband med EES-
anslutningen berörde främst bosättning, anställning, etablering av företag samt studier och 
var således till stor del av ekonomisk karaktär och härrör från en av de fyra friheterna dvs. 
den fria rörligheten av personer.99 År 1999 blev asyl- och migrationsfrågorna en del av EU-
rätten genom bland annat Amsterdamfördraget om ändring av fördragen om europeiska un-
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93 Prop. 2015/16:174, s. 1.  
94 Prop. 2015/16:174, s. 66 f.  
95 Diesen m.fl., s. 157 f.  
96 Prop. 2004/05:170, s. 155.  
97 Prop. 1991/92:170 bilaga 10, s. 6 ff. 
98 Prop. 1994/95:19; Lag (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till EU & Wikrén & Sandesjö, s. 
40.  
99 Prop. 1991/92:170 bilaga 10, s. 6 ff.  
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ionen, fördragen om upprättandet av europeiska gemenskaperna och vissa akter som hör 
samman med dem. År 1999 godkände rådet även Tammerforsprogrammet 1999-2004 som så 
småningom kom att bli Haagprogrammet 2004-2009 och därefter Stockholmsprogrammet 
2009-2014. Programmens huvudsakliga arbetsområden var rättsliga frågor och inrikesfrågor 
och Haagprogrammet skulle komma att få stor inverkan på migrationsfrågor.100 Haagpro-
grammet syftade nämligen till att stärka friheten, säkerheten och rättvisan i Europeiska un-
ionen. Avseende asyl och invandring utmynnade Haagprogrammet bland annat i Rådets för-
ordning nr 343/2003 den 18 februari 2003 om kriterier och mekanismer för att avgöra vilken 
medlemsstat som har ansvaret för att pröva en asylansökan som en medborgare i tredjeland 
har gett in i någon medlemsstat [cit. Dublinförordningen]. Syftet med Dublinförordningen var 
att besluta vilken medlemsstat som ska pröva asylansökan som inkommit i någon medlems-
stat. I 5 kap. 1 c § UtlL hänvisas till Dublinförordningen och i praktiken genomförs hos Mi-
grationsverket en sökning i det gemensamma systemet för fingeravtrycksinsamling av perso-
ner som olagligen vistas i ett land som anslutit sig till Dublinförordningen. Detta enligt Euro-
paparlamentets 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 brottsbekäm-
pande 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. 
Regleringen brukar kallas för Eurodac. Sökningen sker oftast i samband med att asylansökan 
lämnas in.  
 
Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/32/EU av den 26 juni 2013 om gemensamma 
förfaranden för att bevilja och återkalla internationellt skydd [cit. asylprocedurdirektivet] och 
skyddsgrundsdirektivet är även de ursprungligen produkter av Haagprogrammet. De har om-
arbetats i omgångar. Det senaste skyddsgrundsdirektivet antogs 2011 och det senaste asyl-
procedurdirektivet antogs 2013. Asylprocedurdirektivet reglerar asylprocessen i medlemslän-
derna medan skyddsgrundsdirektivet reglerar förutsättningarna för att erhålla skydd.101 Utö-
ver dessa finns även Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/32/EU av den 26 juni 2013 
om gemensamma förfaranden för att bevilja och återkalla internationellt skydd, Europapar-
lamentets och rådets direktiv 2013/33/EU av den 26 juni 2013 om normer för mottagande av 
personer som ansöker om internationellt skydd [cit. mottagandedirektivet]. Mottagandedirek-
tivet reglerar hur asylsökande mottas och behandlas under asylprocessen i medlemsländer-
na.102  
  
Även Schengensamarbetet påverkar migrationsrätten. Sverige anslöt sig till Schengensamar-
betet år 1998.103 Schengensamarbetet syftade till att avstå från kontroll av personer inom om-
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100 Wikrén & Sandesjö, s. 49.  
101 Seidlitz, s. 39 f.  
102 Seidlitz, s. 38 f.  
103 Prop. 1997/98:42, s. 5 ff. 
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rådets inre gränser. Därefter tillkom Schengens informationssystem med en spärrlista avse-
ende så kallad Schengenvisering. Numera regleras Schengenvisering i 3 kap. 1 § UtlL vilken 
hänvisar till konvention om tillämpning av Schengenavtalet av den 14 juni 1985 Schengen-
konventionen [cit. Schengenkonventionen]. Schengensamarbetet berör främst frågor om åter-
kallelse av uppehållstillstånd om utlänningen finns på spärrlistan, regeln återfinnes i 7 kap. 5 
§ UtlL. Schengenkonventionens art. 5 föreskriver även att avvisning på formell grund får ske 
om personen finns upptagen på spärrlistan och utgör således ett inresehinder.104 Regleringen 
finns i 8 kap. 2 § 6 p. UtlL. I praktiken genomförs den så kallade SIS-sökningen i spärrlistan 
när personen ansöker om asyl i Sverige. Migrationsverket genomför SIS-sökningen.105  

3.1.2.2 Övriga internationella förpliktelser 
!

Internationella konventioner har haft stort inflytande på asylrättens utveckling. Den främsta 
internationella överenskommelsen avseende flyktingar är flyktingkonventionen och dess till-
lägg New York-protokollet. Flyktingkonventionen innehåller inget uttryckligt krav på att 
medlemsstaterna måste ta emot flyktingar men enligt principen om non-refoulement får med-
lemsstaterna inte avvisa eller utvisa en person till ett område där personen riskerar politisk 
förföljelse. Flykting är den som med anledning av välgrundad fruktan för förföljelse på grund 
av ras, religion, nationalitet, tillhörighet till viss samhällsgrupp eller politiska åskådning be-
finner sig utanför det land där denne är medborgare eller haft sin vanliga vistelseort och som 
på grund av fruktan inte kan eller vill återvända dit. Det följer av flyktingkonventionen art. 1. 
Flyktingkonventionen tillkom i efterdyningarna av andra världskriget och avsåg främst 
skydda de personer som tvingats fly på grund av andra världskriget. New York-protokollet 
fastställde dock att konventionen gäller alla flyktingar oavsett vilket land de kommer från 
eller när flyktingskapet uppstått. Syftet med flyktingkonventionen och New York-protokollet 
är alltså att ge de som enligt konventionen betraktas som flyktingar skydd.106 Det kan även 
sägas vara syftet med den svenska asylrätten eftersom det är de bestämmelserna som ligger 
till grund för den svenska regleringen i UtlL. 
 
Ett av de viktigaste flyktingorganen på internationell nivå är UNHCR som har upprättat en 
handbok för fastställandet av flyktingars rättsliga ställning. Till handboken finns även 10 rikt-
linjer som reglerar könsrelaterad förföljelse, tillhörighet till viss samhällsgrupp, upphörande 
av flyktingstatus, internt flyktalternativ, uteslutning från flyktingskap, religionsbaserade an-
sökningar, tillämpningen av flyktingdefinitionen på asylansökningar från personer som ut-
satts för människohandel, barns asylansökningar, sexuell läggning och/eller könsöverskri-
dande identitet och militärtjänstgöring.107 MiÖD har bekräftat UNHCR:s handbok som rätts-
källa i MIG 2006:1.  
 
Utöver flyktingkonventionen finns även FN:s konvention den 10 december 1984 mot tortyr 
och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning som reglerar flyk-
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105 Seidlitz, s. 66 f.  
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107 Se källförteckning ”Guidelines on International Protection No. 1-12”.  



 
!

21 

tingområdet [cit. tortyrkonventionen]. I art. 3 tortyrkonventionen finns ett förbud mot att av-
visa eller utvisa en person till ett land där denne riskerar att utsättas för tortyr. FN:s konvent-
ion om barnets rättigheter från år 1989 har även viss betydelse på flyktingområdet. I övrigt 
kan nämnas att Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de 
grundläggande friheterna tillämpas på medlemsländernas förfarande i asylprocessen.   

3.2 Kort beskrivning av asylprocessen 
!

När en person ansöker om uppehållstillstånd såsom skyddsbehövande, dvs. asyl prövas saken 
hos Migrationsverket som beslutar om personen beviljas uppehållstillstånd eller ska utvisas 
eller avvisas. Ärendet anhängiggörs hos Migrationsverket när den asylsökande lämnar in sin 
asylansökan.108 Den asylsökande ska befinna sig i Sverige eller vid Sveriges gräns vid ansö-
kan enligt 5 kap. 18 § UtlL. Asylansökan ska ges in vid ankomsten till Sverige. Den asylsö-
kande får i och med ansökan rätt att vistas i Sverige i väntan på asylutredning.109 Om den 
asylsökande någon gång under asylprocessen lämnar in någon form av identitetshandling 
eller i övrigt medverkar till att klarlägga sin identitet kan den asylsökande beviljas undantag 
från skyldigheten att ha arbetstillstånd enligt 5 kap. 4 § UtlF.  
 
Migrationsverket genomför ett mottagningssamtal med den asylsökande där denne informe-
ras om hur asylprocessen går till, eventuella identitetshandlingar omhändertas och den sö-
kandes resväg utreds. Den asylsökande tillfrågas även om eventuella familjemedlemmar och 
vart de befinner sig för att ta reda på om familjen ska handläggas tillsammans i familjege-
menskap. Den sökande får även ett LMA-kort enligt lagen (1994:137) om mottagande av 
asylsökande som fungerar som bevis för att personen är asylsökande.110 I denna fas bedömer 
även Migrationsverket om offentligt biträde ska förordnas den asylsökande eller inte. Ett of-
fentligt biträde förordnas inte om det kan antas att behov av biträde saknas enligt 18 kap. 1 § 
UtlL. Det föreligger en presumtion för att offentligt biträde ska förordnas om ärendet kan 
komma att gälla avvisning, utvisning eller verkställighet av sådan enligt 18 kap. 1 § UtlL. 
Offentligt biträde ska även förordnas ensamkommande barn enligt samma bestämmelse. Om 
den sökande är ett ensamkommande barn tillförordnas barnet även en god man av överför-
myndarnämnden i den kommun där barnet vistas enligt 2-3 §§ lag (2005:429) om god man 
för ensamkommande barn.  
 
Nästa steg i asylprocessen är asylutredningen. Vid asylutredningen närvarar offentligt biträde 
och eventuell god man. Under asylutredningen utreds den asylsökandes identitet, hemvist och 
skyddsbehov. Med identitet avses namn, ålder och medborgarskap.111 En medicinsk ålders-
bedömning ska erbjudas asylsökande som påstår sig vara under 18 år om Migrationsverket 
överväger att fatta ett beslut enligt 13 kap. 17 § UtlL som innebär att den asylsökande be-
döms vara vuxen. Att en medicinsk åldersbedömning ska erbjudas följer av 13 kap. 18 § 
UtlL. Det innebär i praktiken att Migrationsverket ska erbjuda en medicinsk åldersbedömning 
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109 Wikrén & Sandesjö, s. 357.  
110 Seidlitz, s. 66 f.  
111 Prop. 1997/98:178, s. 15. 



 
!

22 

om den asylsökande inte lyckas göra sin underårighet sannolik med hjälp av handlingar eller 
muntliga uppgifter.112 Efter asylutredningen bereds den sökande tillsammans med sitt eventu-
ella offentliga biträde tillfälle att yttra sig över protokollet från asylutredningen och den land-
information som Migrationsverket avser använda vid beslutet. Myndighetens skyldighet att 
kommunicera beslutsunderlaget följer av 17 § FL. Efter att samtliga handlingar och all in-
formation inkommit i den sökandes ärende går Migrationsverket till beslut. Mottagningssam-
talet och asylutredningen är de enda tillfällena den sökande ges att yttra sig. Avseende sina 
asylskäl har alltså den sökande endast en chans att yttra sig, nämligen vid asylutredningen. 
Migrationsverket kan göra en muntlig komplettering av asylskälen men detta är endast i un-
dantagsfall om myndigheten finner att utredningsskyldigheten ej uppnåtts. Om den asylsö-
kande inte beviljas uppehållstillstånd ska denne avvisas eller utvisas enligt 8 kap. 16 § UtlL. 
Om personen vistats i Sverige mer än tre månader utvisas personen och får då i normalfallet 
fyra veckor på sig att lämna landet självmant enligt 8 kap. 21 § UtlL. Om personen inte vis-
tats i Sverige i mer än tre månader ska personen i stället avvisas och få då två veckor på sig 
att lämna landet självmant enligt 8 kap. 21 § UtlL. 

3.3 De viktigaste bevismedlen i asylärenden  

3.3.1 Muntlig utsaga 
 
Det främsta bevismedlet för den sökandes skyddsbehov är den muntliga berättelsen eftersom 
denna ofta är det enda den asylsökande kan tillhandahålla. Skyddsgrundsdirektivet stadgar i 
art. 4 att den sökandes trovärdighet ska fastställas av myndigheten. Det har även bekräftats i 
svensk rättspraxis, MIG 2007:12, att en trovärdighetsbedömning som huvudregel ska göras i 
asylärenden. Det är i sammanhanget viktigt att skilja mellan trovärdighet och tillförlitlighet. 
Trovärdigheten åsyftar den sökandes allmänna trovärdighet medan tillförlitligheten avser 
tillförlitligheten i respektive påstående i berättelsen.113  
 
Komplexiteten i att myndigheten har att bedöma den muntliga utsagan ligger förutom de juri-
diska svårigheterna bland annat i att språkliga, kulturella och psykologiska faktorer måste tas 
hänsyn till vid bedömningen av den.114 Med bakgrund av detta bör även ämnet minnespsyko-
logi beröras. Migrationsärenden i allmänhet, asylärenden i synnerhet, tangerar ofta svåra 
minnespsykologiska ämnen. Olika faktorer och hur dessa förhåller sig till varandra kan enligt 
rättspsykologisk forskning påverka den muntliga utsagan. Några av dessa faktorer är trauma, 
tidsförloppet som sådant, upprepning händelser och konversationer.115 Kunskap om hur min-
nespsykologiska faktorer inverkar på sökandes förmåga att leverera en trovärdig berättelse 
innehållande tillförlitliga uppgifter kan inte förväntas finnas hos de enskilda utredarna hos 
Migrationsverket även om så vore önskvärt.  
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Bevisbördan för skyddsbehovet ligger på den sökande varför det är av vikt att denne lyckas 
berätta så mycket som möjligt om varför uppehållstillstånd ska beviljas. I UNHCR:s handbok 
p. 198-199 framhålles att den sökande kan känna rädsla för myndigheter om den sökande 
kände rädsla för myndigheterna i sitt hemland. Myndighetens utredningsskyldighet gör att 
utredaren måste utreda även delar av berättelsen som sökande tycker är jobbigt att prata om. 
På området tillförlitlighet och trovärdighet finns även en del principer som härstammar från 
internationell och nationell praxis. Europadomstolen har konstaterat att om den sökandes 
uppgifter är sammanhängande, utan motstridigheter och kan stödjas av landinformation måste 
sökandes uppgifter godtas. Det fastslog Europadomstolen i mål Said mot Nederländerna.116 I 
målet Matsiukhina och Matsiukhin mot Sverige fastslog Europadomstolen att trovärdighets-
brister måste kunna försvaras av godtagbara förklaringar för att kunna bortses från.117 I målet 
R.C mot Sverige fastslog Europadomstolen att trovärdighetsbrister inte ansågs föreligga för 
en berättelse som dels styrktes med medicinska utlåtanden som åberopats som bevisning för 
tortyrskador samt rapporter om situationen för regimkritiker i hemlandet.118 MiÖD har även i 
ett antal mål prövat olika frågor om trovärdighet och tillförlitlighet. I det ovan nämnda MIG 
2007:12 hade en sökande lämnat oriktiga uppgifter om sin identitet samt åberopat falska 
handlingar som bevis. Dessa faktorer nämner MiÖD sänker den allmänna trovärdigheten av 
den sökandes uppgifter i övrigt. Trots detta måste en sammantagen bedömning göras anför 
MiÖD med hänvisande till UNHCR:s handbok p. 199 och p. 205 b. Vid helhetsbedömningen 
av sökandes uppgifter framhöll MiÖD att den sökande lämnat vaga, detaljfattiga och motstri-
diga uppgifter. Det medförde att denne inte gjort sina asylskäl sannolika och därmed inte 
kunde erkännas tvivelsmålets fördel. I MIG 2007:33 fastställde MiÖD att bevisningen måste 
värderas innan den allmänna trovärdigheten av den sökande prövas.  
 
Migrationsverket har ett internt styrdokument för bedömningen av den muntliga utsagans 
tillförlitlighet och den sökandes allmänna trovärdighet.119 I styrdokumentet sammanfattas 
ovanstående slutsatser från praxis och omformuleras till en praktisk vägledning i bevispröv-
ningen av den muntliga utsagan.120 Det sägs exempelvis att tillförlitlighetsbedömningen av 
varje enskilt bevis måste göras innan den sökandes allmänna trovärdighet fastställs vilket 
fastslås i MIG 2007:33.121 Bevisningen ska värderas utifrån en objektiv och rationell grund 
och aldrig utifrån subjektivism. Alla bevis ska beaktas även de med lågt bevisvärde vilket 
fastslogs i R.C. mot Sverige.122 Det sägs att det handlar om att hitta tillförlitlighetsbrister i 
uppgifterna och att om de inte kan förklaras på ett rimligt sätt kan bristen fastställas vilket 
fastslås i Matsiukhina och Matsiukhin mot Sverige.123 Sammanfattningsvis kan sägas om det 
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interna styrdokumentet att den gör ett försök att göra principerna från praxis praktiskt till-
lämpbara, men lyckas mindre bra med uppgiften. 

3.3.2 Landinformation 
 
Ett annat vanligt och viktigt bevismedel är landinformation som tillhandahålles av Migrat-
ionsverkets egen databas för rätts- och landinformation, Lifos. Lifos är ett expertorgan som i 
huvudsak arbetar för att Migrationsverket ska fatta rättssäkra beslut baserade på tillförlitlig 
landinformation och omvärldsanalys.124 Anledningen till att landinformationen är ett viktigt 
bevismedel i asylärenden är för att denna tillhandahåller informationen om den sökandes 
hemland. Det framgår av UNHCR:s handbok p. 42 att sökandes uppgifter inte ska bedömas 
ensamt utan att uppgifter och kunskap om den sökandes hemland är av stor vikt. Landinform-
ationen får ofta avgörande betydelse för utgången i asylärenden. Därmed är den, liksom den 
muntliga utsagan, relevant att lyfta i sammanhanget.  
 
Landinformationens status som rättskälla verkar vara tämligen oemotsagd. Den citeras flitigt 
av Migrationsverket, migrationsdomstolarna och MiÖD. Landinformationen åberopas av 
parterna såsom bevisning främst för att styrka uppgifter om situationen i hemlandet. Landin-
formationen utgör oftast inte allmänt veterliga uppgifter. Landinformationen såsom bevisme-
del krävs därmed för ärendens avgörande eftersom prövande instans inte har den detaljerade 
landinformation som krävs för prövningen av det enskilda fallet. Den prövas däremot inte 
såsom övrig bevisning utan tycks tas för sannolik utan någon jämförelse med aktuellt bevis-
krav. Den kan närmast liknas vid användningen av sakkunnigbevisning. Sakkunnigbevisning 
används när rätten inte kan förväntas besitta den särskilda kunskap som krävs för sakens lös-
ning. Sakkunnigbevisning utgör alltså särskilda erfarenhetssatser i likhet med uppgifter i 
landinformationen. Normalt prövas dock sakkunnigbevisningen utifrån olika faktorer. En 
faktor som får betydelse är om den är anbragd av part eller ex officio av domstolen.125 Precis 
som sakkunnigbevisning kan landinformationen dock motbevisas av individuella faktorer.  
 
Ytterligare ett perspektiv som belyser problematiken med landinformationen är att den här-
stammar från Migrationsverket. Lifos är ett av Migrationsverkets egna organ. Det kan vid 
första åtanke synas logiskt och praktiskt eftersom Migrationsverket är den myndighet som 
besitter störst kunskap på området, vilket må vara sant. Men utifrån att processen i migrat-
ionsdomstolen är en tvåpartsprocess där den sökande står mot Migrationsverket inför rätten 
blir saken mer problematisk. Utifrån det perspektivet kan förhållandet ses som att Migrat-
ionsverket sitter på dubbla stolar, dels motpart och företrädare av att avvisning eller utvisning 
av sökanden ska ske, dels sakkunnigexpert. Möjligtvis kan problemet lösas genom att landin-
formationen i bevisprövningen prövas som om part anbragt landinformationen. Lifos kan i 
mångt och mycket betraktas som en partssakkunnig utifrån att processen i migrationsdomsto-
len är en tvåpartsprocess. Landinformationen från Lifos åberopas visserligen av både sökande 
och av Migrationsverket, men den är Migrationsverkets främsta bevismedel. Konsekvensen 
blir att Migrationsverket, som i saken på sätt och vis även agerar expert, talar mot uppehålls-
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
124 https://lifos.migrationsverket.se, 2017-12-19.  
125 Ekelöf, Edelstam & Heuman, s. 287 ff.  
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tillstånd. Plötsligt är inte avsaknaden av motstående intresse för sökandes sak som ska prägla 
förvaltningsprocessen lika tydlig.  
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4 Riskbedömningen för flyktingskap och alternativt skyddsbe-
hov 

4.1 Definitionen av flykting och alternativt skyddsbehövande 

4.1.1 Flykting enligt 4 kap. 1 § UtlL  
 
I 4 kap. 1 § UtlL finns den svenska definitionen och regleringen av flyktingskap. Bestämmel-
sens definition av flyktingskap härstammar från flyktingkonventionens definition. Grundför-
utsättningarna för flyktingskap är att den asylsökande känner välgrundad fruktad för förföl-
jelse baserat på någon av de sju flyktinggrunderna. Flyktinggrunderna är ras, nationalitet, 
religiös eller politisk uppfattning, kön, sexuell läggning eller annan tillhörighet till viss sam-
hällsgrupp. I övrigt måste personen befinna sig utanför det land där personen riskerar att ut-
sättas för förföljelse och inte ha möjlighet att begagna sig av landets skydd eller på grund av 
fruktan inte vill det. Det spelar enligt bestämmelsen ingen roll om risken för förföljelse härrör 
från landets myndigheter eller från enskilda om landets myndigheter inte kan erbjuda tillräck-
ligt skydd mot förföljelsen. Regeln gäller även för statslösa personer som befinner sig utanför 
sin vanliga vistelseort. 4 kap. 1 § UtlL hänvisar till 4 kap. 2 b § UtlL vilken innehåller regler 
för uteslutande trots att personen uppfyller kraven för att betraktas som flykting om personen 
begått vissa typer av brott.  
 
Flyktingskapet behöver inte ha uppkommit medan personen befann sig i hemlandet utan kan 
likväl ha uppstått sedan personen lämnat landet om omständigheterna kring skyddsbehovet 
gentemot hemlandet avsevärt förändrats.126 Flyktingen bedöms då som flykting sur place. 
Principen om flyktingskap sur place är en internationellt vedertagen princip och fastslås i art. 
5 skyddsgrundsdirektivet. Principen bekräftas även i UNHCR:s handbok p. 94-96.  
 
Rekvisitet välgrundad fruktan brukar delas upp i ett subjektivt och ett objektivt rekvisit. Det 
subjektiva rekvisitet är fruktan vilket är ett sinnestillstånd som den sökande måste uppleva för 
att uppfylla rekvisitet. Fruktan får dock inte vara helt ogrundad, den ska vara välgrundad, 
vilket utgör det objektiva rekvisitet. Det objektiva rekvisitet utgår från situationen i hemlan-
det för att avgöra om fruktan är välgrundad eller inte.127 I UNHCR:s handbok p. 37 fram-
kommer att det subjektiva rekvisitet ska utgöra fokus för bedömningen om flyktingskap. 
Doktrinen på området har dock motsatt sig detta på olika sätt. Hathaway och Foster menar att 
användningen av ordet fear syftar till att åstadkomma en framåtsyftande riskbedömning och 
inte lägga vikt vid den asylsökandes sinnestillstånd.128 Det innebär i praktiken att vikt måste 
läggas vid det objektiva rekvisitet eftersom det inte är möjligt att bedöma den verkliga risken 
för förföljelse utifrån den sökandes fruktan därom. Situationen i hemlandet får således en 
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126 Hathaway & Foster, s. 75 f.  
127 UNHCR:s handbok, p. 37-42.  
128 Hathaway & Foster, s. 105 ff.  
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mycket stor betydelse vid bedömningen.129 Det är situationen i hemlandet vid tiden för pröv-
ningen som avses ligga till grund för den framåtsyftande riskbedömningen.130 
 
Vad som ingår i förföljelsebegreppet är inte definierat i flyktingkonventionen. Inte heller 
skyddsgrundsdirektivet innehåller någon tydlig definition även om en icke uttömmande upp-
räkning av brott som kan utgöra förföljelse finns i art. 9.2. I art. 9.1 skyddsgrundsdirektivet 
anges att handlingar som kan utgöra förföljelse är sådana som innebär allvarlig överträdelse 
av de grundläggande mänskliga rättigheterna. Det rör sig om handlingar, som i sig kan vara 
hot, våld eller underlåtenhet, som leder till allvarliga kränkningar av de mänskliga rättighet-
erna även enligt UNHCR:s handbok p. 51. Den svenska definitionen av förföljelse ansågs vid 
implementerandet av det första skyddsgrundsdirektivet vara i linje med definitionen enligt 
art. 9.1-2 skyddsgrundsdirektivet.131 Det följer dessutom uttryckligen av 4 kap. 1 § UtlL och i 
art. 9.3 skyddsgrundsdirektivet att det måste finnas samband mellan förföljelsen och grunden 
för förföljelsen. Det innebär att förföljelsen måste härröra från någon av flyktinggrunderna.  

4.1.2 Alternativt skyddsbehövande enligt 4 kap. 2 § UtlL  
 
I 4 kap. 2 § UtlL regleras när en person är att betrakta som alternativt skyddsbehövande. Den 
bygger i huvudsak på art. 2 f, 6, 7 och 15 skyddsgrundsdirektivet. Det framgår att alternativt 
skyddsbehövande är den som inte omfattas av 4 kap. 1 § UtlL, dvs. den som inte är flykting. 
Personen ska befinna sig utanför sitt hemland på grund av att det finns grundad anledning att 
anta att utlänningen vid återvändande skulle riskera att utsättas för dödsstraff, kroppsstraff, 
tortyr eller annan omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning. Denna del av 4 
kap. 2 § UtlL kallas för det första ledet och motsvarar art. 15 a-b skyddsgrundsdirektivet. Det 
andra ledet innebär att personen som civilperson löper en personlig och allvarlig risk att ska-
das med anledning av urskillningslöst våld på grund av inre eller yttre väpnad konflikt. Det 
andra ledet motsvarar art. 15 c skyddsgrundsdirektivet. Det ska finnas grundad anledning att 
anta att personen riskerar utsättas för något av det som bestämmelsen föreskriver. Bestäm-
melsen innehåller alltså ett beviskrav. Regeln förutsätter även att personen inte kan eller på 
grund av risken inte vill begagna sig av hemlandets skydd. Det spelar ingen roll om det är 
landets egna myndigheter eller enskilda som är ansvariga för den skyddsgrundande behand-
lingen om landets myndigheter inte förmår tillhandahålla erforderligt skydd. Det följer av 4 
kap. 2 § 2 st. UtlL.  
 
Rekvisiten i bestämmelsens första led är risk att straffas med döden, kroppsstraff, tortyr eller 
annan omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning. Med kroppsstraff avses på-
följder i syfte att skapa kroppssmärta eller kroppsskada.132 Att bestämmelsen särskilt reglerar 
kroppsstraff innebär dock ingen utvidgning av definitionen av tortyr enligt tortyrkonvention-
en.133 Vad som avses med tortyr följer av tortyrkonventionen. Av tortyrkonventionens art. 1 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
129 Wikrén & Sandesjö, s. 175.  
130 Se bl.a. MIG 2007:5; MIG 2011:8 & MIG 2012:12.  
131 Prop. 2009/10:31, s. 102.  
132 Wikrén & Sandesjö, s. 203.  
133 Prop. 1988/89:86, s. 195; Prop. 2009/10:31, s. 118. 
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framgår att med tortyr menas varje handling vilken medvetet avser orsaka allvarlig psykisk 
eller fysisk smärta. Tortyren ska ha utförts av en företrädare för det offentliga och utifrån ett 
visst angivet syfte, exempelvis för att få information, en bekännelse eller att i övrigt bestraffa 
personen.134 Att bestämmelsen även innehåller uttrycket omänsklig eller förnedrande behand-
ling eller bestraffning innebär att Europadomstolens praxis får direkt praktisk betydelse för 
prövningen av bestämmelsens första led. Någon definition av omänsklig eller förnedrande 
behandling eller bestraffning finns inte utan ledning får sökas i Europadomstolens praxis.135  
 
Rekvisiten i det andra ledet innebär att det för att betraktas som alternativt skyddsbehövande 
krävs att personen löper en personlig och allvarlig risk att som civilperson skadas på grund av 
urskillningslöst våld med anledning av inre eller yttre väpnad konflikt. I normalfallet måste 
således risken vara personlig för sökanden. Om situationen är sådan att det urskillningslösa 
våldet drabbar alla och envar som vistas i området krävs dock ingen personlig risk riktad mot 
sökanden. Det följer av Elgafajimålet.136 Inre väpnad konflikt råder då en stats beväpnade 
styrkor strider mot andra organiserade väpnade grupper. Med anledningen av situationen i 
Somalia har MiÖD i MIG 2009:27 vidgat innebörden av inre väpnad konflikt till att omfatta 
något lindrigare våld än vad som tidigare omfattats. Vad som avses med yttre väpnad konflikt 
har ännu inte i prövats i migrationsrättsliga sammanhang och lämnas därmed därhän.137 

4.2 Riskbedömningen inom asylrätten utifrån ett bevisteoretiskt perspektiv  

4.2.1 Introduktion till riskbedömningen för flyktingskap och alternativt skyddsbehov 
 
Riskbedömningen återfinnes både i bedömningen för flyktingskap 4 kap. 1 § UtlL och alter-
nativt skyddsbehov 4 kap. 2 § UtlL. Riskbedömningen är framåtsyftande, dvs. en prognosbe-
dömning av om den sökande skulle utsättas för skyddsgrundande behandling enligt antingen 
4 kap. 1 § UtlL eller 4 kap. 2 § UtlL vid återvändandet till hemlandet. Riskbedömningen för 
flyktingskap utgår från risken att utsättas för förföljelse på grund av någon av de sju flykting-
grunderna. Riskbedömningen för alternativt skyddsbehov är olika i de två leden i regeln. En-
ligt det första ledet ska bedömningen utgå från sannolikheten att sökande utsätts för döds-
straff, kroppsstraff, tortyr eller annan omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraff-
ning. Risken enligt det andra ledet måste vara allvarlig och personlig att skadas av det ur-
skillningslösa våldet orsakat av en inre eller yttre väpnad konflikt. Enligt domen i 
Elgafajimålet kan riskbedömningen påverkas av intensiteten av våldet i hemlandet. Om vål-
det i hemlandet är tillräckligt intensivt behöver inte risken vara personlig. Elgafajimålet utgår 
i och för sig från skyddsgrundsdirektivets art. 2 f rekvisit verklig risk, men denna ska enligt 
ett förarbetsuttalande överensstämma med svenska UtlL och riskbedömningen torde därmed 
göras på samma sätt.138  
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134 Wikrén & Sandesjö, s. 205. 
135 Se exempelvis Ireland v. The United Kingdom, European Court of Human Rights, judgment of 18 January 
1978, Series A, Vol. 25, paragraf 167. Gränsdragningen mellan tortyr och omänsklig behandling var föremål för 
prövningen i målet.   
136 Case C-465/07 Meki Elgafaji and Noor Elgafaji v. Staatssecretaris van Justitie; Prop. 2009/10:31, s. 260.  
137 Wikrén & Sandesjö, s. 212.  
138 Prop. 2009/10:31, s. 119 f. 
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Det är riskbedömningen som i praktiken avgör om den sökande beviljas uppehållstillstånd 
såsom flykting eller alternativt skyddsbehövande eftersom utan någon framåtsyftande risk 
spelar övriga faktorer ingen roll. Riskbedömningen är således föremål för bevisprövning. Det 
är problematiskt att bevisprövning i regel utgår från att visa att något inträffat eller att detta 
något inte inträffat. Vad gäller riskbedömningen i asylärenden utgår bevisprövningen från att 
avgöra sannolikheten av huruvida något kommer inträffa eller detta något inte kommer in-
träffa, dvs. en prognosbedömning. Utifrån det perspektivet är det relevant att ställa sig frågan 
huruvida en framåtsyftande riskbedömning överhuvudtaget kan ha något med bevisprövning 
att göra.  

4.2.2 Bevistemat 
 
Det är frågan om vad som ska bevisas i ärenden om uppehållstillstånd på grund av skyddsbe-
hov som flykting eller alternativt skyddsbehövande som bevistemat ska besvara. Vad gäller 
bedömningen av flyktingskap kan bevistemat delas upp i två delar. Den ena delen utgörs av 
flyktinggrunden, exempelvis sexuell läggning eller politisk uppfattning. Den andra delen ut-
görs av rekvisitet välgrundad fruktan för förföljelse. De två bevisteman som urskiljs är såle-
des flyktinggrunden som sådan och välgrundad fruktan för förföljelse. Såsom nämnts anser 
Diesen och Lagerqvist Veloz Roca att dessa kan systematiseras i bakgrundstema och pro-
gnostema. Flyktinggrunden utgör bakgrundstema och välgrundad fruktan prognostema.139 
Det går visserligen att se det som ett enda bevistema genom att sätta ihop dessa två beviste-
man till välgrundad fruktan för förföljelse på grund av förevarande flyktinggrund. Det kan 
tyckas att hur saken angrips är av mindre betydelse eftersom både flyktinggrunden och att 
sökande upplever välgrundad fruktan utgör förutsättningar för att uppnå flyktingskap men i 
praktiken fyller uppdelningen en viktig funktion. Den ger nämligen den framåtsyftande risk-
bedömningen en särskild plats i prövningen.   
 
Flyktinggrunden lämpar sig väl att utgöra bakgrundstema eftersom den antingen föreligger 
eller inte föreligger och är en förutsättning för den fortsatta prövningen. Välgrundad fruktan 
är också en förutsättning för flyktingskap. Bedömningen av den är dock av en annan karaktär 
eftersom den är framåtsyftande. Välgrundad fruktan brukar som tidigare nämnts delas upp i 
ett objektivt och ett subjektivt rekvisit. Fruktan utgör det subjektiva rekvisitet och att fruktan 
är välgrundad det objektiva rekvisitet. Vid tillämpning av Diesen och Lagerqvist Veloz Rocas 
systematisering av bevisteman förefaller uppdelningen mellan subjektivt och objektivt rekvi-
sit dock tämligen onödig eftersom både välgrundad och fruktan utgör en form av prognosbe-
dömning. Det subjektiva rekvisitet fruktan kan anses ta sikte på en framåtsyftande rädsla för 
utsatthet vid återvändandet utgör därmed en prognosbedömning.140 Det objektiva rekvisitet är 
även det en prognosbedömning eftersom den utgör en bedömning om situationen i hemlandet 
vid ett återvändande för sökanden. Diesen och Lagerqvist Veloz Rocas modell förefaller 
därmed synnerligen praktisk eftersom den undviker onödig systematisering. 
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139 Diesen & Lagerqvist Veloz Roca, s. 57 f.  
140 Hathaway & Foster, s. 75 f.  
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En ledande rättskälla på området, nämligen UNHCR:s handbok p. 37-42, hänvisar dock till 
att välgrundad fruktan innehåller en subjektiv och en objektiv del och ska prövas utifrån en 
uppdelning dem emellan. Däremot föreligger det inom doktrinen olika uppfattningar om 
huruvida det subjektiva rekvisitet eller det objektiva rekvisitet väger tyngst. Vad som händer 
om det ena rekvisitet är visat men inte det andra har flitigt diskuterats. Exempelvis om situat-
ionen i sökandes hemland är sådan att fruktan skulle vara välgrundad om det förelåg någon 
sådan men den sökande upplever ingen fruktan. Frågan är om denne då är att anse som flyk-
ting. UNHCR:s handbok p. 37-42 ger ledning i frågan och meddelar att det subjektiva rekvi-
sitet har företräde för bedömningen av flyktingskapet. UNHCR:s uppfattning har även be-
kräftats i svensk rätt och ledning kan hämtas från den vid tolkning av flyktingkonvention-
en.141 Det skulle kunna innebära att utan fruktan, inget flyktingskap. Vid en strikt tillämpning 
skulle det också kunna innebära att en ogrundad fruktan skulle kunna utgöra grund för flyk-
tingskap. Med andra ord leder det subjektiva rekvisitets företräde till en del märkliga och 
oacceptabla konsekvenser. Hathaway och Foster menar att det enda syftet rekvisitet fruktan 
fyller är att göra bedömningen framåtsyftande och inte att fästa fokus vid sökandes sinnestill-
stånd och att således det objektiva rekvisitet ges en framstående position.142 Goodwin-Gill 
och McAdam menar också att det objektiva rekvisitet utgör kärnan av bedömningen och att 
syftet med det subjektiva rekvisitet inte är att bedöma den sökandes fruktan som sådan utan 
att bedöma den sökandes trovärdighet utifrån dennes livssituation, politiska och sociala sam-
manhang för att sedan göra en helhetsbedömning av om fruktan är välgrundad eller inte.143 
Noll menar i sin tur att uppdelningen mellan subjektivt och objektivt rekvisit i värsta fall 
skulle innebära att det objektiva rekvisitet används för att motbevisa den sökandes fruktan.144 
Det råder således vitt skilda meningar i doktrinen om saken. Doktrinens försök att systemati-
sera detta begrepp torde närmast kunna liknas med ett försök till begreppsjurisprudens som 
bör undvikas inom ramen för rättsdogmatiken varför denna framställning inte företräder åsik-
ten att rekvisitet kan skiljas åt i ett objektivt och subjektivt element.145 
 
En lösning på tillämpningssvårigheterna av begreppet välgrundad fruktan kan vara att appli-
cera Lindbloms teori om att särskilt komplexa abstrakta rättsfaktum kan delas upp i rättsfak-
tummoment. Välgrundad fruktan är, med bakgrund av ovanstående diskussion, tveklöst ett 
särskilt komplext abstrakt rättsfaktum. Att applicera Lindbloms systematisering av välgrun-
dad fruktan skulle kunna innebära att välgrundad och fruktan delas och prövas separat, såsom 
i doktrinen om rekvisitet som ett objektivt och ett subjektivt rekvisit. I stället för att behandla 
dessa som ett subjektivt och ett objektivt rekvisit ses de som separata abstrakta rättsfaktum-
moment som i sin tur kan visas genom konkreta rättsfaktum. Exempelvis kan landinformation 
utgöra konkret rättsfaktum för välgrundad medan uttryckt rädsla i den muntliga utsagan kan 
utgöra konkret rättsfaktum för fruktan. Uppdelningen torde lämpa sig bättre utifrån svenska 
bevisteoretiska ramar och underlätta prövningen av rekvisitet välgrundad fruktan. Lindbloms 
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141 Prop. 1996/97:25, s. 27; MIG 2006:1 & MIG 2007:37.  
142 Hathaway & Foster, s. 75 f. 
143 Goodwin-Gill & McAdam, s. 63 f.  
144 Noll, s. 146.  
145 Kleineman, s. 42 f.  
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modell för detta torde även kunna tillämpas på andra särskilt komplexa rekvisit inom asylrät-
tens område.  
 
Avseende bedömningen om någon är att anse som alternativt skyddsbehövande utgör bevis-
temat i första ledet risk att utsättas för att straffas med döden, kroppsstraff, tortyr eller annan 
omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning. Diesen och Lagerqvist Veloz 
Rocas modell är svårtillämpad på det första ledet i bestämmelsen om alternativt skyddsbehov. 
Prognostemat och bakgrundstemat är starkare sammanlänkat för denna bestämmelse eftersom 
risken tar sikte på enbart sådana handlingar. Det är således inte meningsfullt att dela upp te-
mat i två separata delar i form av bakgrundstema och prognostema. Ett försök till uppdelning 
enligt Diesen och Lagerqvist Veloz Rocas modell skulle innebära att risken att straffas utgör 
prognostemat och huruvida dödsstraff, kroppsstraff, tortyr eller annan omänsklig eller förned-
rande behandling eller bestraffning förekommer i hemlandet bakgrundstemat. Riskbedöm-
ningen är för denna bestämmelse mer personlig eftersom den tar sikte på risken för vederbö-
rande att straffas med något av det som regeln räknar upp. Det medför att riskbedömningen är 
mer individualiserad i detta led eftersom den endast tar sikte på sökandes individuella risk att 
straffas för något som denne är eller begått. Det blir därmed svårt att dela upp bedömningen i 
första ledet för bestämmelsen om alternativt skyddsbehov i prognostema och bakgrundstema.  
 
I det andra ledet nämns att risken att skadas på grund av urskillningslöst våld med anledning 
av en inre eller yttre väpnad konflikt ska vara allvarlig och personlig. Bevistemat utgör såle-
des en personlig och allvarlig risk att skadas med anledning av inre eller yttre väpnad kon-
flikt. Diesen och Lagerqvist Veloz Rocas modell om prognostema och bakgrundstema kan 
med fördel tillämpas på andra ledet av bestämmelsen om alternativt skyddsbehov. Prognos-
temat skulle då utgöra risk att skadas och bakgrundstemat skulle utgöra en pågående inre 
eller yttre väpnad konflikt av tillräcklig intensitet. Intensiteten av våldet och hur personlig 
risken behöver vara tycks dock skifta från fall till fall. Om intensiteten av konflikten är hög 
minskar kravet på den personliga karaktären av risken. Detta följer av utgången i Elgafajimå-
let. Hur dessa två rättsfaktum förhåller sig till varandra är dock oklart. Hur intensivt måste det 
väpnade våldet vara för att kravet på den personliga risken ska försvinna eller åtminstone 
minska är inte fastlagt.  

4.2.3 Bevisbörda med angränsande frågor  
 
Det är den asylsökande som har bevisbördan för sitt skyddsbehov.146 Om den saken råder 
närmast inga tvivel.147 Utredningsskyldigheten åligger myndigheten enligt allmänna förvalt-
ningsrättsliga principer såsom ovan konstaterats. Den asylsökande uppfyller vad som brukar 
uttryckas som upplysningsskyldighet genom att stå till förfogande för Migrationsverket och 
svara på frågor.148 Migrationsverket bär således den största delen av utredningsbördan och 
har dessutom utredningsskyldighet även om viss medverkan förväntas av den sökande.149   
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146 Diesen & Lagerqvist Veloz Roca, s. 78.  
147 Se exempelvis UNHCR:s handbok, p. 195-196 samt Diesen & Lagerqvist Veloz Roca, s. 62.  
148 Diesen & Lagerqvist Veloz Roca, s. 87 f. 
149 Diesen m.fl., s. 203 f.  
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Tidigare utsatthet för skyddsgrundande behandling utifrån antingen flyktingskapsbedömning-
en eller bedömningen för alternativt skyddsbehov har viss men inte avgörande betydelse för 
den framåtsyftande risken. Det kan innebära en indikation på att sådan behandling kan 
komma att förekomma i framtiden och åtminstone innebära att sökandes fruktan för sådan 
behandling är välgrundad. En utförlig diskussion om tidigare förföljelse förs nedan.150 Frågan 
är i detta sammanhang vad som händer med bevisbördan när den sökande lyckats visa att 
denne utsatts för sådan behandling. Frågan utgår alltså i detta sammanhang från huruvida 
indikationen på den framåtsyftande risken är så stark att bevisbördan förflyttas i reell eller 
teoretisk betydelse. Inom bevisteorin talas ibland om falsk bevisbörda. Den falska bevisbör-
dan uppstår exempelvis i kravmål inom ramen för de dispositiva tvistemålen när gäldenären 
presterar ett kvitto på betalning. Det åligger då borgenären att visa att kvittot är falskt. Borge-
nären bär då den falska bevisbördan eftersom gäldenären, som bär den äkta bevisbördan, re-
dan presterat sin bevisbörda. Bevisbördan flyttas från gäldenären till borgenären.151 I asylä-
renden bär den sökande den äkta bevisbördan. Om den sökande skulle lyckas uppfylla sin 
bevisbörda avseende tidigare utsatthet för skyddsgrundande behandling skulle bevisbördan gå 
över på Migrationsverket att sådant inte var fallet om teorin om den falska bevisbördan skulle 
tillämpas. Det är dock inte lämpligt eftersom det i asylärenden inte finns några motstående 
intressen såsom i exempelvis ett kravmål inom de dispositiva tvistemålens område. Konse-
kvensen av denna ordning skulle vara att indikationen för den framåtsyftande risken anses 
vara så stark att den sökande automatiskt uppfyller sin bevisbörda om den sökande lyckas 
visa tidigare utsatthet för skyddsgrundande behandling. Migrationsverket skulle då behöva 
motbevisa den sökandes uppgifter om den tidigare förföljelsens existens. Om Migrationsver-
ket inte lyckas med det beviljas den sökande uppehållstillstånd utan att någon prövning av 
den framåtsyftande risken görs.  
 
Tidigare utsatthet för skyddsgrundande behandling uppställs inte i rättsregeln såsom rekvisit 
för att beviljas rättsföljden uppehållstillstånd på grund av skyddsbehov. Tvärt om behöver 
inte den sökande ha utsatts för skyddsgrundande behandling tidigare för att beviljas uppe-
hållstillstånd på grund av skyddsbehov. Därmed kan inte indikationen anses vara så stark att 
bevisbördan, varken i reell eller teoretisk mening, förflyttas. Dessutom förefaller en sådan 
lösning högst olämplig eftersom det indikerar att Migrationsverket ikläder sig rollen som 
motståndare till sökandes rätt till uppehållstillstånd på grund av skyddsbehov vilket ju skulle 
motverka hela asylrättens syfte.  

4.2.4 Beviskravet  
 
Huruvida beviskravet är helt statiskt eller kan höjas och sänkas beroende på olika omständig-
heter har ovan behandlats. Diesen, Lagerqvist Veloz Roca och Heuman menar att beviskravet 
inte kan justeras baserat på bevissvårigheter i det enskilda fallet. Lindell menar dock att så-
dant är fallet. Diesen och Lagerqvist Veloz Roca menar dock att lämplighet och rimlighet av 
parts möjlighet att uppnå beviskravet måste få påverka vilket beviskrav som begagnas. Med 
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150 Se avsnitt 4.2.6.1 Tidigare utsatthet för skyddsgrundande behandling.  
151 Heuman, s. 120 f; Lindell, Civilprocessen, s. 619 f.  
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bakgrund av ovanstående ståndpunkter är det inte särskilt långsökt att dra slutsatsen att något 
normalt beviskrav knappast kan fastställas för förvaltningsprocessen.   
 
Vad gäller flyktingskapsbestämmelsen är beviskravet inte fastställt eftersom 4 kap. 1 § UtlL 
inte uppställer något beviskrav. Det kan då antas att det som i doktrinen sägs vara normalkra-
vet för förvaltningsmål appliceras i asylärenden nämligen sannolika skäl.152 Med bakgrund av 
svårheten i den eventuella negativa konsekvensen av ett felaktigt beslut kan tyckas att bevis-
kravet bör sänkas till någonstans under normalkravet i asylärenden. Utifrån bevisbördans 
placering har bland annat Ekelöf argumenterat för att beviskravet ska placeras utifrån ända-
målet med regeln. Det beror på att hans utgångspunkt är att rättsystemet som helhet bör ha en 
handlingsdirigerande funktion.153 Även ett sådant resonemang torde kunna placera beviskra-
vet i en något lägre nivå eftersom syftet med asylrätten är att bevilja skydd för skyddsbehö-
vande, inte att motverka att personer som behöver skydd får det. Det är dock beviskravet san-
nolikt som MiÖD använder sig av i asylärenden och det förefaller därmed lämpligt att åt-
minstone utgå från det.154 Det finns dock ytterligare skäl att anföra för ett lägre beviskrav i 
asylärenden. Ett skäl är parternas ojämlika ställning särskilt med beaktande av att den sö-
kande antagligen upplevt fruktansvärda förhållanden i hemlandet och därtill en förfärlig flykt. 
Ett annat skäl är bevisbördans placering på den sökande. Ett tredje är det knappa bevisläget 
som ofta föreligger i asylärenden. En lösning vore att såsom vissa rättsvetenskapspersoner 
föreslår att låta beviskravet vara flytande. Det är dock inte en vettig lösning eftersom förutse-
barheten riskerar att eftersättas. En annan lösning vore att sänka beviskravet till en lägre nivå. 
Ett förslag för den nivån är exempelvis grundad anledning att anta som gäller för alternativt 
skyddsbehov.  
 
I 4 kap. 2 § UtlL som reglerar uppehållstillstånd på grund av alternativt skyddsbehov fastslås 
att beviskravet för bestämmelsens första och andra led är grundad anledning att anta. Be-
stämmelsen utgår alltså från att det ska föreligga grundad anledning att anta att det föreligger 
en risk för sökande att utsättas för skyddsgrundande behandling vid återvändande till hem-
landet enligt 4 kap. 2 § UtlL. Enligt propositionen till bestämmelsen är beviskravet grundad 
anledning att anta något högre än det som avses i 12 kap. 1 § UtlL där skälig anledning att 
anta anges som beviskravet för verkställighetshinder för utvisning eller avvisning.155 Vidare 
utrycks i propositionen att grundad anledning att anta ska motsvara skyddsgrundsdirektivets 
art. 2 f där det sägs att det ska finnas en grundad anledning att förmoda att den sökande löper 
en verklig risk att allvarligt skadas. För att överensstämma med den övriga terminologin i 
UtlL användes antas i stället för förmodas.156 Vid införandet av beviskravet skälig anledning 
att anta i 12 kap. 1 § UtlL uttrycktes att syftet med ändringen, från grundad anledning att anta 
till skälig anledning att anta, var att förtydliga att beviskravet inte fick ställas allt för högt 
avseende risken att utsättas för dödsstraff, kroppsstraff eller annan omänsklig eller förned-
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152 Diesen & Lagerqvist Veloz Roca, s. 109 f.  
153 Ekelöf & Boman, s. 72 f.  
154 Se bl.a. MIG 2006:1; MIG 2007:9; MIG 2007:12; MIG 2010:6; MIG 2011:8; MIG 2011:21; MIG 2011:29 & 
MIG 2013:25.  
155 Prop. 2009/10:31, s. 119 f.  
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rande behandling eller bestraffning.157 Det innebär att grundad anledning att anta utgör ett 
lägre beviskrav än skälig anledning att anta och därmed på Diesen och Lagerqvist Veloz 
Rocas rangordning hamnar strax under skälig anledning.158 Det kan avslutningsvis ifrågasät-
tas om det är beviskravet grundad anledning att anta som tillämpas för bedömningen om al-
ternativt skyddsbehov. MiÖD nämner ofta att det är en allmän asylrättslig princip att den sö-
kande ska göra sitt skyddsbehov sannolikt varefter prövningen i domstolen sker av både flyk-
tingskap och alternativt skyddsbehov trots att beviskraven är olika.159 I sammanhanget nämns 
beviskravet i kontexten av bevisbördans placering. Det framstår nästan som att beviskravet 
inte överhuvudtaget ägnas någon tanke.  

4.2.5 Bevisvärdering  
 
Metodvalet för bevisvärderingen i ärenden om uppehållstillstånd på grund av skyddsbehov 
som flykting eller alternativt skyddsbehövande är ett mycket svårt val. Det sista steget i be-
visprövningsprocessen i förvaltningsmål är att förevarande bevisning ska värderas för att un-
dersöka huruvida denna är tillräcklig för att part med bevisbördan lyckats uppnå beviskravet 
och därmed visa bevistemat. Inledningsvis kan sägas att bevisvärderingssvårigheter förelig-
ger inom hela det förvaltningsprocessrättsliga området eftersom värderingen ofta ska mynna 
ut i en prognosbedömning vilket förutsätter värdering av andra faktorer än vilka normalt vär-
deras i bevisvärdering. De faktorer som måste få betydelse när bevisprövningen ska mynna ut 
i en prognosbedömning är av helt annan karaktär än de vid bevisvärdering i mål som utgår 
från ett retrospektivt synsätt och utgör en prövning av vad som har hänt och inte vad som i 
framtiden eventuellt kan hända. Styrande för metodvalet avseende bevisvärderingen är bevis-
kravet. Det är nivån av beviskravet som bevisvärderingen ska göras utifrån eftersom det är 
denna nivå som avgör tillräckligheten av bevisningen.160  
 
Värdemetoden och temametoden är två väletablerade frekvensbaserade bevisvärderingsme-
toder. Utifrån beviskravet sannolikt förefaller temametoden särskilt lämpad eftersom denna 
har en central teoretisk plats i temametoden.161 Temametoden tar dock inte hänsyn till even-
tuella utredningsbrister. I praktiken innebär temametoden att förevarande bevisning genom en 
stegvis och kumulativ bedömning i slutskedet visar på bevistemats existens oaktat om de 
rättsfakta som åberopas föregåtts av bristfällig utredning. Annorlunda uttryckt bedömer te-
mametoden vad utredningen visat, utan att ta hänsyn till om utredningen är bristfällig. Kon-
sekvensen av att tillämpa temametoden på ett mål som förenas med utredningsbrister är att 
bristerna riskerar att läggas sökande till last.162 Temametoden lämpar sig således inte i för-
valtningsprocessrättsliga sammanhang eftersom utredningen, och huruvida denna är förenad 
med allvarliga brister, är en central del av prövningen. Värdemetoden tar hänsyn till eventuell 
utredningsbrist eftersom den inte ansluter sanningen till vad utredningen visat och sannolik-
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157 Prop. 1996/97:25, s. 294.  
158 Se Bilaga 2. Diesen och Lagerqvist Veloz Rocas mer uttömmande systematisering av beviskrav.  
159 Se bl.a. MIG 2006:1; MIG 2007:9; MIG 2007:12; MIG 2010:6; MIG 2011:8; MIG 2011:21; MIG 2011:29 & 
MIG 2013:25. 
160 Diesen & Lagerqvist Veloz Roca, s. 115.  
161 Bolding, Bevisbördan och den juridiska tekniken, s. 170 f; Stening, s. 33 f.  
162 Diesen m.fl., s. 216 f.  



 
!

35 

heten ska i värdemetoden inte fördelas mellan parterna. Det finns därmed ingen risk att ut-
redningsbristen drabbar den enskilde. Nackdelen med värdemetoden är dock att denna utgår 
från kausalsambandet mellan förevarande bevis och bevistemat. Det kan tyckas att denna 
metod torde lämpa sig alldeles särskilt för det kausalsamband som måste etableras mellan den 
välgrundade fruktan och skyddsgrunden. Problemet är dock att metoden inte lämpar sig för 
en helhetsbedömning av sammanlagd bevisning eftersom denna är uppbyggd kring att pröv-
ningen sker av vardera bevisning för sig.163 
 
Både temametoden och värdemetoden orsakar en situation då de prognosbaserade rekvisiten 
för risken att utsättas för skyddsgrundande behandling ska värderas utifrån en frekvensbase-
rad metod som inte lämpar sig på sådan framåtsyftande riskbedömning. Metoderna utgår från 
retrospektiv bevisprövning och inte en prognostiserande bevisprövning om risk och utifrån 
detta perspektiv förefaller båda olämpliga i ärenden om asyl. Därmed bör en annan metod 
tillämpas som behandlar den framåtsyftande riskbedömningen och således är anpassad även 
för en prognostiserande bedömning.  

4.2.6 Tidigare utsatthet för skyddsgrundande behandling och tvivelsmålets fördel  

4.2.6.1 Tidigare utsatthet för skyddsgrundande behandling  
 
Det faktum att den asylsökande tidigare utsatts för skyddsgrundande behandling får tveklöst 
betydelse för bedömningen om sökande kan beviljas uppehållstillstånd på grund av skydds-
behov. Frågan gäller hur stor betydelse. Det finns olika sätt att se på vilken del av bevispröv-
ningen som visad tidigare utsatthet påverkar. Tidigare har detta berörts i förhållande till be-
visbördans placering. Ämnet behandlas mer utförligt nedan.  
 
Att den asylsökande tidigare varit utsatt för skyddsgrundande behandling medför inte att en 
framåtsyftande risk för att utsättas för skyddsgrundande behandling föreligger, det fungerar 
som en indikation på att sökande även i framtiden kan komma att bli utsatt för sådan behand-
ling.164 Enligt 4.4 art. skyddsgrundsdirektivet innebär tidigare förföljelse en allvarlig indikat-
ion på att den sökandes fruktan är välgrundad och att det finns en verklig risk att den sökande 
utsätts för förföljelse vid återvändande till hemlandet. Skrivningen är tämligen oklar. För det 
första talar den om att tidigare utsatthet kan göra fruktan välgrundad vilket i sig inte är något 
anmärkningsvärt eftersom det är rimligt att förutsätta att en person som tidigare utsatts för 
skyddsgrundande behandling känner fruktan att utsättas för sådan igen vid återvändandet. För 
det andra anger den att det faktum att sökande tidigare utsatts för förföljelse innebär en all-
varlig indikation för att risk för det föreligger även i framtiden. Här uppställs således näst 
intill en presumtion eftersom den tidigare förföljelsen enligt bestämmelsen uppfyller två av 
de viktigaste delarna av bedömningen av skyddsbehovet, nämligen välgrundad fruktan och 
den framåtsyftande risken. Utifrån detta perspektiv kan argumenteras för att det räcker för 
den sökande att visa att denne tidigare utsatts för skyddsgrundande behandling för att erhålla 
uppehållstillstånd på grund av skyddsbehov, regeln ges således en presumtionsverkan. Om 
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förhållandena i hemlandet förändrats så att det finns goda skäl att anta att den sökande inte 
riskerar skyddsgrundande behandling vid återvändandet hävs presumtionen. För att analysera 
detta ur ett svenskt bevisteoretiskt perspektiv kan följande slutsatser dras. Bevisbördan för 
skyddsbehovet i sin helhet åvilar sökanden medan bevisbördan för att läget förändrats i hem-
landet ligger på Migrationsverket när sökande lyckats visa tidigare utsatthet för skyddsgrun-
dande behandling. Beviskravet för Migrationsverket är dock ställt relativt lågt. Det räcker 
med att myndigheten visar att det finns goda skäl att anta att sökande inte skulle utsättas för 
sådan typ av behandling vid återvändandet enligt art. 4.4 skyddsgrundsdirektivet. Beviskravet 
för att bryta den eventuella presumtionen är således lågt ställt. För att återgå till Diesen och 
Lagerqvist Veloz Rocas beviskravsrangordning kan med relativ säkerhet fastställas att bevis-
kravet goda skäl att anta hamnar på den nedre hälften av skalan.165 Tillämpning av Diesen 
och Lagerqvist Veloz Rocas beviskravsrangordning ger en bild av att förhållandet är mycket 
orättvist då det verkar som att det krävs mycket mer av sökanden för att visa sin sak än vad 
som krävs från Migrationsverkets sida för att omkullkasta sökandens sak. 
 
Ytterligare en tolkningsmöjlighet på saken är att analysera den utifrån Ekelöfs beviskravssys-
tematik.166 Med tillämpning av denna är det faktum att myndighetens beviskrav för att bryta 
presumtionen är lågt ställt inget problem. Det räcker för myndigheten att bara förskjuta sö-
kandes uppnådda beviskrav till strax under denna för att nå önskad effekt och närma sig full-
ständig ovisshet. Med tillämpning av Ekelöfs beviskravssystematik förefaller det lägre bevis-
kravet för myndigheten som rimligt.  
 
Målet J.K. m.fl. mot Sverige behandlade frågan om konsekvenserna av visad tidigare utsatt-
het för skyddsgrundande behandling. Målet gällde en irakisk familj som flytt till Sverige ef-
tersom fadern i familjen var eftersökt av al-Qaida med anledning av att han samarbetat med 
de amerikanska styrkorna. Migrationsverket ansåg att det fanns adekvat myndighetsskydd 
mot hot från al-Qaida i Irak. Migrationsdomstolen fastställde Migrationsverkets beslut och 
MiÖD meddelade inte prövningstillstånd. Familjen överklagade då till Europadomstolen. 
Europadomstolen fastställde att familjen lyckats visa att de utsatts för allvarliga övergrepp av 
al-Qaida i Irak och menade därmed med bakgrund av det försämrade läget och det svaga 
myndighetsskyddet i Irak att det förelåg en risk att de skulle utsättas för skyddsgrundande 
behandling vid ett återvändande. Europadomstolen menade vidare att det ankom på staten att 
skingra tvivel om denna sak för att få utvisa personen till hemlandet där denne tidigare utsatts 
för skyddsgrundande behandling. Det ankommer alltså på staten att skingra eventuella tvivel 
om huruvida det föreligger risk vid återvändande till hemlandet då sökande tidigare utsatts 
för förföljelse och sökande inte kan erhålla något adekvat myndighetsskydd. I praktiken in-
nebär detta avgörande att så snart den sökande kan visa att denne tidigare utsatts för förföl-
jelse åligger det myndigheten att skingra tvivel om risken för fortsatt utsatthet för skydds-
grundande behandling vid återvändandet. Utifrån bevisteoretiska resonemang kan kravet på 
myndigheten att skingra tvivlen tolkas på tre olika sätt.  
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166 Se Bilaga 3. Ekelöfs systematisering av beviskrav.  
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Det första sättet är att se avgörandet som att så fort sökande lyckats visa att denne tidigare 
utsatts för förföljelse går bevisbördan för att risk för detta inte föreligger vid ett återvändande 
över på myndigheten. Det skulle då ankomma myndigheten att erhålla hela bevisbördan för 
att sökande inte löper någon risk att utsättas för skyddsgrundande behandling vid återvändan-
det. Det innebär i praktiken att myndigheten måste bevisa att det är helt säkert för sökande i 
hemlandet. Detta gäller exempelvis då myndigheten bedömer att det finns ett internt flyktal-
ternativ för den sökande. Det ankommer på myndigheten att visa att internflyktsalternativet är 
rimligt och relevant för den sökande.167 Ordningen följer även av den allmänna bevisteore-
tiska principen om att det är den som påstår något som ska visa det och därmed även bär be-
visbördan.168 Lösningen liknar falsk bevisbörda för Migrationsverket, men skenet bedrar tro-
ligtvis. Det är snarare ett uttryck för Migrationsverkets tillämpning av reglerna vilken resulte-
rar i en skiftande placering av bevisbördan.  
 
Det andra sättet att se på saken är att se det som att när sökande lyckats visa tidigare utsatthet 
för skyddsgrundande behandling har denne presterat en del av sin bevisbörda genom att upp-
fyllt en del av sitt beviskrav. Förhållandet kan konstrueras som en presumtion där visad tidi-
gare utsatthet automatiskt leder till uppfyllelse av en del av beviskravet. Att ge förhållandet 
en sådan ställning kan dock liknas med legal bevisteori eftersom föremålet för rättens bevis-
prövning då inte längre är riskens förevarande utan en prövning av bevisbördans placering för 
att sedan godkänna eller underkänna hela risken som sådan utifrån endast ett rättsfaktum. 
Saken löses genom direkt rättstillämpning och inte längre genom bevisprövning. Detta kan 
hävdas strida mot principen om fri bevisprövning och bör undvikas. Regelns presumtionsver-
kan kan även ses som en sänkning av beviskravet om exempelvis Lindells uppfattning om 
beviskravets icke statiska karaktär företrädes. Det skulle kunna innebära att när tidigare ut-
satthet visats betyder beviskravet sannolikt något annat, något svagare. Avgörandet skulle 
således ge uttryck för en bevislättnadsregel men frågan är hur detta påverkar förutsebarheten i 
prövningen. Ytterligare ett sätt att se det är att ge presumtionsverkan funktionen att den för-
flyttar resterande del av prövningen till ett lägre beviskrav, exempelvis antagligt. Förhållan-
det kan också liknas vid en lösning inom den legala bevisteorins sfär eftersom den skulle in-
nebära en allt för mekanisk tillämpning.  
 
Det tredje sättet att se på avgörandet är att se det som att myndighetens utredningsskyldighet 
utvidgas när sökande visar tidigare utsatthet för skyddsgrundande behandling. Bevisbördan 
åligger då fortsättningsvis den sökande, men det faktum att sökande åberopar tidigare utsatt-
het gör att myndigheten måste utreda den tidigare utsattheten för skyddsgrundande behand-
ling såsom rättsfaktummoment för det abstrakta rättsfaktumet vilket utgörs av risken. Men 
det innebär även att kraven på myndighetens utredningsskyldighet för att återvändandet är 
säkert ökar, eftersom det faktum att sökande tidigare utsatts för förföljelse stipulerar någon 
slags osäkerhet om säkerheten i hemlandet. Med bakgrund av de andra lösningarnas olämp-
lighet framstår denna lösning som bäst. Dock löser den inte själva problemet. Den bekräftar 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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endast en redan befintlig förvaltningsprocessrättslig regel om myndighetens utredningsskyl-
dighet, om än kanske en förstärkt sådan.  

4.2.6.2 Att tillerkännas tvivelsmålets fördel 
!
Den sökande kan under vissa omständigheter tillerkännas tvivelsmålets fördel och således få 
en mer gynnsam prövning av sin sak. Frågan är, precis som för tidigare utsatthet för skydds-
grundande behandling, vilken del av bevisprövningsprocessen tvivelsmålets fördel påverkar. 
Frågan är också i vilka situationer som regeln tillämpas och om dessa är knutna till den sö-
kandes allmänna trovärdighet, trovärdigheten av den sökandes berättelse som sådan eller till-
förlitligheten i respektive uppgift av sökandes berättelse.   
 
I UNHCR:s handbok p. 203-204 föreskrivs att sökande ska tillerkännas tvivelsmålets fördel 
om den sökande i allmänhet framstår ha tillfredsställande trovärdighet och har gjort ett ärligt 
försök att styrka sin berättelse. Det krävs även att den sökandes berättelse är rimlig, samman-
hängande och att den inte strider mot allmänt kända fakta. Tvivelsmålets fördel sägs vara en 
bevislättnadsregel.169 Regeln ska tillämpas när all tillgänglig bevisning finns tillgänglig och 
utredaren tagit ställning till sökandes allmänna trovärdighet. Problemet med regeln om tvi-
velsmålets fördel är att såsom den formulerats i UNHCR:s handbok framstår som att någon 
brist i berättelsen, avseende exempelvis sammanhang eller rimlighet automatiskt medför att 
trovärdigheten i sin helhet ifrågasätts. Regelns utformande skapar således först en situation då 
sökandes allmänna trovärdighet påverkas i negativ riktning baserat på en kanske marginell 
brist i berättelsen. I nästa steg konstitueras att denna marginella brist ändå inte ska ligga sö-
kande till last i bedömningen och att denne därigenom ska tillerkännas tvivelsmålets fördel. 
Problemet är att vid det laget har redan konstaterats att sökandes allmänna trovärdighet är 
svag. Det är även problematiskt att bedömningen om regelns tillämplighet utgår från den sö-
kandes personliga trovärdighet. Utifrån detta perspektiv riskerar en viss typ av sökande tiller-
kännas tvivelsmålets fördel baserat på en subjektiv bedömning av sökandes allmänna trovär-
dighet medan andra typer av sökande riskerar att aldrig tillerkännas fördelen av regeln. Ris-
ken för subjektivism är med andra ord påtaglig.  
 
MiÖD har i MIG 2007:12 och MIG 2007:37 uttalat att bedömningen om tillerkännandet av 
tvivelsmålets fördel sker i två steg. Första steget går ut på att pröva om sökandes berättelse i 
sig är tillräcklig för att kriterierna för skydd ska vara uppfyllda. Andra steget enligt MiÖD är 
att avgöra om denna berättelse gjorts sannolik antingen med inlämnad bevisning eller med 
anledning av att sökandes allmänna trovärdighet är sådan att denne kan tillerkännas tvi-
velsmålets fördel. Tvivelsmålets fördel kan endast tillerkännas om sökandes allmänna trovär-
dighet är tillräcklig. Det verkar alltså som att tvivelsmålets fördel är ett sätt att läka trovär-
dighetsbrister och således inte en ren bevislättnadsregel. Tvivelsmålets fördel påverkar i sig 
inte bevisprövningsprocessen som sådan mer än att den hjälper sökande att med sin berättelse 
uppnå beviskravet genom att eliminera eventuella trovärdighetsbrister. Ett annat sätt att se på 
saken är att se regeln om tvivelsmålets fördel som ett ursäktande av en mindre robust bevis-
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ning för skyddsbehovet om sökandes allmänna trovärdighet är tillräcklig. Ekelöf anknyter ett 
sådant resonemang till bevisvärdet som sådant och regeln om tvivelsmålets fördel skulle så-
ledes kunna utgöra en bevislättnadsregel.170 
 
Problematiskt med regeln om tvivelsmålets fördel är att den inte meddelar hur stora trovär-
dighetsbristerna måste vara för att trovärdigheten ska anses undermålig och därmed behöver 
kompenseras med tvivelsmålets fördel. Regeln säger heller ingenting om hur stark trovärdig-
heten måste vara för att sökande ska förtjäna att tillerkännas tvivelsmålets fördel. Det kan 
också tyckas att regeln orsakar en sammanblandning av när sökande inte på grund av bevis-
läget kan styrka sin trovärdighet och en situation där sökande helt enkelt inte kan göra saken 
sannolik. Kanske vore mer lämpligt att låta uppgifterna i den sökandes muntliga utsaga vara 
föremål för prövningen och inte sökandes allmänna trovärdighet.  

4.3 Förslag till utredningsmetod   

4.3.1 Introduktion  
 
Följande utredningsmetod utgör ett förslag till hur bevisprövningen kan göras i asylärenden 
för att framhäva den prognostiserande riskbedömningen. En grundförutsättning för metodens 
fungerande är att bevisteman kategoriseras i prognosteman och bakgrundsteman. Varje pro-
gnostema och bakgrundstema måste sedan passera varje steg i metoden för att dess existens 
ska anses visad. Varje bevistema tilldelas bakgrundsfakta och prognosfakta. Dessa utgör de 
faktorer som används för att visa bevistemats existens. Någon definition av abstrakta och 
konkreta rättsfakta görs i sammanhanget inte, detta är dock nödvändigt vid tillämpningen av 
metoden på konkreta fall. För särskilt komplexa abstrakta rättsfakta rekommenderas Lind-
bloms uppdelning i flera abstrakta rättsfaktummoment som i sin tur visas med tillhörande 
konkreta rättsfakta. Vissa bakgrundsfakta behöver inte omvandlas till prognosfakta. De hop-
par över steg två och går vidare till steg tre direkt för att jämföras med förevarande beviskrav.  
 
Uppdelningen mellan bakgrundsteman och prognosteman fungerar väl för flyktingskapsbe-
dömnignen i 4 kap. 1 § UtlL och för andra ledet i 4 kap. 2 § UtlL om alternativt skyddsbehov. 
För första ledet i 4 kap. 2 § UtlL lämpar sig dock inte en uppdelning eftersom risken att ska-
das och handlingarna som risken syftar till att reglera är starkare sammanlänkade. Därmed 
prövas riskens föremål inte i steg ett utan hela risken prövas i steg två. Att pröva riskens fö-
remål i steg ett skulle innebära att pröva om dödsstraff, kroppsstraff, tortyr eller annan 
omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning förekommer i hemlandet. En sådan 
prövning tjänar inget syfte eftersom risken är individualiserad till sökande.  

4.3.2 Steg 1. Etablera bakgrundsfakta 
 
De bakgrundsfakta som prövas under detta steg är följande:  
 

- sökande befinner sig utanför det land denne söker skydd gentemot 
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- avsaknad av möjlighet att begagna sig myndighetsskydd 
- eventuell tidigare utsatthet för skyddsgrundande behandling 
- den allmänna situationen i hemlandet  
- grunden för skyddet:  
- 4 kap. 1 § första ledet UtlL: ras, nationalitet, religiös uppfattning, politisk uppfattning, 

kön, sexuell läggning eller tillhörighet till viss samhällsgrupp  
- 4 kap. 2 § andra ledet UtlL: urskillningslöst våld med anledning av yttre eller inre 

väpnad konflikt  
 

Vissa av de faktorer som prövas under detta steg är inte av framåtsyftande karaktär och inte 
direkt kopplade till riskens förevarande. Ett sådant exempel är vistelse utanför landet som den 
sökande söker skydd gentemot. När samtlig bevisning lagts fram för denna sak kan detta di-
rekt jämföras med beviskravets höjd och således konstituera bevistemats uppnående. Det 
finns även vissa faktorer som har presumtionsverkan. Dessa faktorer är av sådan karaktär att 
när de visats antas prognostemat vara uppfyllt redan i steg ett. Exempelvis om sökande kan 
styrka att denne tjänstgjort som exempelvis statstjänsteperson och att landinformationen fast-
slår att statsanställda löper risk för förföljelse i egenskap av tillhörighet till viss samhälls-
grupp enligt 4 kap. 1 § UtlL. Ett annat exempel är att personen påstår sig, och lyckas visa, att 
denne kommer från ett område där alla och envar som vistas där riskerar att skadas på grund 
av det urskillningslösa våldet enligt 4 kap. 2 § UtlL. I praktiken behöver inte välgrundad 
fruktan eller allvarlig och personlig risk prövas i dessa presumtionsverkansfall. Presumtions-
verkansfallen uppstår ofta i landinformationen som tillsammans med aktuell lagtext skapar en 
situation som gör att en viss grupp av skyddsbehövande får uppehållstillstånd utan att någon 
prövning i nästa steg måste göras. Resterande del av prövningen enligt denna metod utgår 
från den individualiserade risken för sökande. Det är dock viktigt att det individualiserade 
skyddsbehovet prövas trots att situationen i hemlandet ensamt föranleder uppehållstillstånd 
på grund av skyddsbehov. Anledningen är att underlätta prövning av en eventuell förläng-
ningsansökan i framtiden. Avvägningar kan dock göras utifrån effektivitetsskäl.  
  
Tidigare utsatthet för skyddsgrundande behandling prövas retrospektivt i detta steg och utgör 
således ett bakgrundstema. Det innebär att det görs en fullständig bevisprövning av det bevis-
temat i detta steg. Om sökande lyckas visa tidigare utsatthet för skyddsgrundande behandling 
går detta vidare till steg tre såsom konkret rättsfaktum till jämförelsen med beviskravet för att 
visa det prognostiserande bevistemat för riskens förevarande.  

4.3.3 Steg 2. Omvandling av bakgrundsfakta till prognosfakta  
 
I detta steg prövas prognosfakta i ärendet:  
 

- 4 kap. 1 § UtlL: välgrundad fruktan, risk för förföljelse  
- 4 kap. 2 § första ledet UtlL: risk för sökande att straffas med döden, kroppsstraff, tor-

tyr eller annan omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning 
- 4 kap. 2 § andra ledet UtlL: personlig och allvarlig risk att skadas 
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Prognosfakta är för 4 kap. 1 § UtlL välgrundad fruktan samt risk för förföljelse. Prognosfakta 
för 4 kap. 2 § andra ledet UtlL personlig och allvarlig risk. För att dessa ska kunna fungera 
som prognosfakta krävs adekvans med resultatet från steg ett. Annorlunda uttryckt är att de 
bakgrundsfakta som baseras på ett prognosrekvisit i detta steg ska omvandlas till prognos-
fakta. Det innebär i praktiken att de bakgrundsfakta som anförs för exempelvis sexuell lägg-
ning i detta steg ska omvandlas till en utvärdering om huruvida välgrundad fruktan för förföl-
jelse på grund av den sexuella läggningen föreligger. Observera att det i steg två endast är de 
bakgrundsfakta som är beroende av en prognosbedömning som bedöms. Det innebär att risk-
bedömningen för både flyktingskap och alternativt skyddsbehov genomgår detta steg. Risken 
enligt det första ledet i 4 kap. 2 § UtlL prövas i sin helhet i detta steg och därmed sker ingen 
omvandling från bakgrundsfakta till prognosfakta för denna del. Notera även i sammanhanget 
att rekvisitet välgrundad fruktan inte delas upp i subjektivt och objektivt rekvisit. Däremot 
kan med fördel uppdelningen av välgrundad fruktan såsom abstrakt rättsfaktum ske i ab-
strakta rättsfaktummoment där delarna separeras och prövas var för sig med tillhörande kon-
kreta rättsfaktum.  
 
Om tidigare utsatthet för skyddsgrundande behandling visats i steg ett behövs inte detta om-
vandlas till prognosfakta utan detta går direkt vidare såsom rättsfaktum till jämförelsen med 
beviskravet i steg tre.  

4.3.4 Steg 3. Jämförelse med förevarande beviskrav 
 
I det tredje och slutliga steget jämförs resultatet av steg ett och två med beviskravet:  
 

- 4 kap. 1 § UtlL: sannolikt/sannolika skäl 
- 4 kap. 2 § UtlL: grundad anledning att anta  
 

De rättsfakta som inte kräver en prognosbedömning går direkt vidare till detta steg. För flyk-
tingskap ska den sökande göra sitt skyddsbehov sannolikt medan det för alternativt skydds-
behov räcker med grundad anledning att anta. I detta steg prövas alla rättsfakta i förhållande 
till förevarande beviskrav. Beviskravet behandlas i metoden som om det vore statiskt ef-
tersom det finns risk att förutsebarheten eftersätts om det betraktas som flytande. Mest intres-
sant för framställningen är beviskravsvärderingen av de framåtsyftande riskbedömningarna. 
Närmare bestämt vilka rättsfakta som får relevans för denna. Rättsfakta innefattar i samman-
hanget både bakgrundsfakta och prognosfakta eftersom dessa sedan steg två är sammanlän-
kade med adekvans.  
 
En viktig och intressant del av prövningen som genomförs i steg tre är att tidigare utsatthet 
för skyddsgrundande behandling, vilket i sammanhanget utgör ett bakgrundsfakta, prövas 
mot beviskravet. Det har således blivit dags att värdera hur stark indikationen är för den 
framåtsyftande riskbedömningen av att vid återvändande utsättas för skyddsgrundande be-
handling. Indikationen för den framåtsyftande risken används här som ett konkret rättsfakta 
för att styrka bevistemat vilket i detta steg tar sikte på den framåtsyftande risken. Såsom ovan 
konstaterats föreligger åtminstone någon slags presumtion för risk att utsättas för skydds-
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grundande behandling vid återvändande om sökande kan visa att denne tidigare utsatts för 
skyddsgrundande behandling. Därmed är detta konkreta rättsfaktum tämligen starkt för påvi-
sandet av bevistemat. Vilket abstrakt rättsfaktum som det konkreta rättsfaktumet ansluter till 
beror på enligt vilken bestämmelse saken prövas. Frågan gäller hur stark presumtionen är och 
vad som krävs för att den ska brytas. Av målet J.K. m.fl. mot Sverige kan tre slutsatser dras 
av konsekvenserna av att sökande visar tidigare utsatthet för skyddsgrundande behandling. 
Den mest lämpliga är att utvidga myndighetens utredningsskyldighet. Om bevisprövningen 
görs hos myndigheten krävs alltså en mer omfattande utredning av detta och i steg tre bör 
ägnas en tanke åt huruvida den förevarande utredningen räcker eller inte.  
 
I förevarande steg prövas även huruvida sökande ska tillerkännas tvivelsmålets fördel. I detta 
steg har all tillgänglig bevisning granskats och kontrollerats varför det förefaller lämpligt att 
pröva tillämpningen av tvivelsmålets fördel i detta steg.171 Såsom ovan konstaterats är regeln 
om tvivelsmålets fördel inte en renodlad bevislättnadsregel utan snarare ett sätt att läka sö-
kandens trovärdighetsbrister. Regeln orsakar att bevisteman från steg ett och steg två kan 
passera till prövningen i steg tre trots att de behäftats med trovärdighets- eller tillförlitsbrister. 
Prövningen av regeln görs alltså genom att sökandes allmänna trovärdighet utvärderas för att 
sedan avgöra om övriga trovärdighetsbrister kan bortses från eller inte. Hur bedömningen av 
den sökandes trovärdighet görs lämnas därhän eftersom denna bedömning riskerar att mynna 
ut i en högst subjektiv sådan.   

4.3.5 Steg 4. Slutsats av tillräckligt bevisade bakgrundsteman och prognosteman 
 
Förhoppningsvis har tidigare steg mynnat ut i att vardera bevistema prövats till den grad att 
dess existens kan bekräftas eller dementeras. I det näst sista steget sammanvägs de beviste-
man som passerat ovanstående prövning för att besvara frågan om parten med bevisbördan 
lyckats göra sitt skyddsbehov sannolikt eller med grundad anledning att anta.  

4.3.6 Steg 5. Prövning av eventuell uteslutning  
 
I det sista steget prövas om skäl finns att inte bevilja uppehållstillstånd på grund av flykting-
skap eller alternativt skyddsbehov. Regleringen för eventuellt uteslutande finns i 4 kap. 2 b-2 
c §§ UtlL. Regleringen stadgar att om sökande begått vissa typer av brott kan uppehållstill-
stånd vägras, trots att den sökande i övrigt uppfyller kraven för att beviljas uppehållstillstånd 
på grund av skyddsbehov. Att uttömmande behandla uteslutningsgrunderna ges i samman-
hanget inte utrymme till och saken lämnas därmed därhän.  
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5 Slutsats  
 
Att bevisprövningsprocessen i asylärenden är komplicerad är en underdrift. Bedömningen av 
den framåtsyftande risken är dessutom måhända den mest komplexa delen av bevispröv-
ningsprocessen. Inledningsvis kan ifrågasättas om det överhuvudtaget lämpar sig att ägna sig 
åt något som liknar bevisprövning för riskbedömningar. Bevisprövning görs för att visa san-
nolikheten för att något inträffat eller att detta något inte inträffat, inte för att visa sannolik-
heten för att något sker i framtiden. Därmed kan slutsatsen dras att juridiska riskbedömningar 
kräver en helt annan metod än bevisprövning. Åtminstone råder det härmed ingen tvekan om 
att ett riskbedömningselement i bevisprövningen kräver särskild anpassning för bevispröv-
ningsmetoden. Frågan vilken typ av anpassning denna kräver måste låtas vara obesvarad för 
övriga juridiska riskbedömningar, för asylärenden däremot presenteras ett förslag till metod 
ovan. Intressant är också att ställa sig frågan huruvida det ens är relevant att systematisera 
bevisprövningen i förvaltningsprocessen i olika steg. Processen består som numera bekant av 
en rad svårbedömda rekvisit och kanske ligger det med anledning av det nära till hands att 
låta processen vara fri från en bunden metod med strikta steg. Metodiken är dock en hörnsten 
i rättsvetenskapen varför tillvägagångssätten ges en framträdande plats i det juridiska rum-
met. En medvetenhet om metoden för utförandet av en viss uppgift är även ett viktigt hjälp-
medel för att undvika subjektivism och godtycklighet. Det är särskilt viktigt att undvika sub-
jektivism och godtycklighet i asylärenden som präglas av svårbedömda rekvisit för att und-
vika en normativ bedömning. Ett sätt att undvika subjektivism är att medvetandegöra tillvä-
gagångssättet för utförandet av en viss uppgift. Detta är syftet med framställningen. Genom 
att med hjälp av bevisteori systematisera de materiella reglerna för uppehållstillstånd på 
grund av skyddsbehov utifrån riskbedömningens centrala roll för prövningen utvecklas en 
metod som underlättar bevisprövningen.   
 
Det komplexa i riskbedömningen i asylärenden är att både individuella och allmänna faktorer 
måste ges utrymme att påverka bedömningen. Även platsbundna omständigheter spelar in 
både utifrån det personliga perspektivet för den sökande och det allmänna säkerhetsläget för 
alla och envar som i där vistas. Landinformationen får i bevisprövningen spela en viktig roll 
eftersom landinformation är för detaljerad för att vara allmänt veterlig. Landinformationens 
innehåll jämförs dock inte med beviskravet utan bedöms automatiskt som sannolik. Den sö-
kandes muntliga utsaga kan dock i vissa fall motbevisa uppgifter från landinformationen. 
Därmed är landinformationen och den sökandes muntliga utsaga av stor vikt för bedömning-
en. Att dessa två bevismedel är förhärskande är komplext på flera olika sätt. För landinform-
ationen består komplexiteten i att Migrationsverket avseende denna sitter på två stolar. De 
företräder dels staten och ska företräda ett utvisningsbeslut. De tillhandahåller dels en rätts-
källa som givet anses sannolik. Avseende den muntliga utsagan består komplexiteten i att 
Migrationsverkets svåra uppgift att bedöma den muntliga utsagans sanningshalt och den sö-
kandes allmänna trovärdighet.  
 
Bevistemat som sådant kan delas upp i bakgrundstema och prognostema för att underlätta den 
prognostiserande riskbedömningen. Att inledningsvis i bevisprövningsprocessen kategorisera 
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målets bevisteman i två kategorier framhäver riskens funktion i den resterande prövningen. 
Avseende flyktingskap är det huvudsakliga prognostemat välgrundad fruktan och bakgrunds-
temat förföljelsegrunden. De är starkt sammanlänkade med varandra eftersom den välgrun-
dade fruktan måste härröra från flyktinggrunden för att rekvisitet ska uppfyllas. Huruvida 
rekvisitet välgrundad fruktan bör delas upp i ett objektivt och ett subjektivt tviste de lärde och 
kanske är en sådan systematisering onödig om uppdelning görs mellan bakgrundsteman och 
prognosteman. Utifrån det rättsdogmatiska angreppssättet bör begreppsjurisprudens undvikas 
varför framställningen inte förespråkar uppdelning av välgrundad i fruktan i ett subjektivt och 
ett objektivt rekvisit. Däremot skulle en tillämpning av Lindbloms teori om uppdelning av 
abstrakta rättsfaktum i enskilda abstrakta rättsfaktummoment kunna utgöra en lämplig lös-
ning på rekvisitets tillämpningssvårigheter.  
 
För det första ledet i bestämmelsen om alternativt skyddsbehov är uppdelningen mellan pro-
gnostema och bakgrundstema svår eftersom bestämmelsens två delar är starkare sammanlän-
kade med varandra varför en uppdelning dem mellan snarast innebär onödigt juridiskt teoreti-
serande. För bedömningen om alternativt skyddsbehov i andra ledet utgör risk att skadas pro-
gnostema och pågående inre eller yttre väpnad konflikt bakgrundstema.  
 
Uppdelningen mellan bakgrundsteman och prognosteman är lämplig och relevant för att sär-
skilja och medvetandegöra riskbedömningen i asylärenden. Att redan vid definitionen av be-
vistemat särskilja de två gör att den övriga bevisprövningen präglas av riskens speciella plats 
i bedömningen. Att redan i första steget i bevisprövningsprocessen definiera risken innebär 
också en effektivisering av prövningen. Risken som är avgörande för att beviljas uppehålls-
tillstånd på grund av antingen flyktingskap eller alternativt skyddsbehov, lyfts för prövning i 
ett tidigt skede i prövningen vilket innebär att ärenden där ingen framåtsyftande risk finns 
inte prövas i onödan.  
 
Bevisbördan för skyddsbehovet åvilar den sökande i asylärenden. En princip som kan tyckas 
både opraktisk och olämplig med bakgrund av det knappa bevisläget som ofta föreligger i 
asylärenden. Det är dock en allmän förvaltningsprocessrättslig princip att den enskilde har 
bevisbördan för rättigheter och myndigheten för skyldigheter. Bevisbördan balanseras av 
myndighetens utredningsskyldighet och att sökande kan sägas ha en upplysningsskyldighet 
som denne uppfyller genom att stå till myndighetens förfogande och svara på frågor.  
 
Komplexiteten i bevisbördans placering består till stor del i frågan om denna förflyttas genom 
att vissa förhållanden visas under prövningens gång. Frågan rör främst vad som händer med 
bevisbördans placering när tidigare utsatthet för skyddsgrundande behandling visats. Bevis-
bördan kan inte lämpligen förflyttas över till myndigheten eftersom denna enligt principen 
om den falska bevisbördan ska motbevisa den tidigare utsattheten för skyddsgrundande be-
handling. Det är varken lämpligt eller relevant för prövningen eftersom tidigare utsatthet inte 
är en förutsättning för att beviljas uppehållstillstånd på grund av skyddsbehov. Däremot kan 
hävdas att Migrationsverket får bevisbördan för att någon sådan framåtsyftande risk inte före-
ligger vid återvändandet om denne beslutar att utvisa eller avvisa personen som tidigare ut-
satts. Denna princip torde dock alltid föreligga, oavsett tidigare utsatthet, eftersom asylrättens 
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syfte inte är att utvisa eller avvisa personer till platser där de riskerar att utsättas för förföl-
jelse eller att skadas allvarligt av andra anledningar. Migrationsverket måste alltid styrka ett 
någotsånär säkert läge i hemlandet för att få avvisa eller utvisa sökande dit. Således har inte 
indikationen någon påverkan på bevisbördans placering.  
 
Vad gäller beviskravet är sannolikt det beviskrav som begagnas för flyktingskapsbedömning-
en och grundad anledning att anta för bedömningen om alternativt skyddsbehov. Beviskravet 
för alternativt skyddsbehov finns lagstadgad i bestämmelsen medan beviskravet för flykting-
skap kan utläsas ur bland annat praxis från MiÖD. Huruvida beviskravet är statiskt eller ej 
råder delade meningar om i doktrinen. Utgångspunkten i denna framställning är dock att be-
viskravet är statiskt eftersom det är i det närmaste omöjligt att på ett vetenskapligt sätt sam-
manfatta de faktorer som eventuellt kan få påverka beviskravets nivå i höjande eller sänkande 
riktning. Dessutom riskerar förutsebarheten att eftersättas om beviskravet ges en flytande 
karaktär.  
 
Vidare kan avseende beviskravet ägnas en tanke åt huruvida det i själva verket är olika för 
flyktingskapsbedömningen och bedömningen om alternativt skyddsbehov. För alternativt 
skyddsbehov finns beviskravet angivet i lagtexten i motsats till flyktingskap. Beviskravet för 
flyktingskap är enligt praxis sannolikt. I praktiken begagnas dock sannolikt för både flykting-
skap och alternativt skyddsbehov vilket torde vara direkt lagstridigt.  
 
Under prövningen av beviskravets uppfyllande bör även indikationen för framtida risk för att 
utsättas för skyddsgrundande behandling vid visad tidigare sådan prövas. Indikationen, som 
utifrån skyddsgrundsdirektivets perspektiv kan sägas skapa en presumtion, kan brytas av att 
myndigheten visar att läget i hemlandet förändrats. Det uppställda beviskravet för detta är 
dock utifrån svensk bevisteori tämligen lågt vilket tyder på att presumtionen i vart fall inte är 
särskilt stark. J.K. m.fl. mot Sverige ger tre potentiella sätt att betrakta indikationens bety-
delse. Det första är en förflyttning av bevisbördan, vilken ovan konstaterats inte är verknings-
full eftersom myndigheten alltid har bevisbördan för att läget i hemlandet är någotsånär sä-
kert då myndigheten avvisar eller utvisar sökande dit. Det andra är att se det som att sökan-
den automatiskt uppfyller en del av sitt beviskrav för den framåtsyftande risken genom att 
visa tidigare utsatthet. Det förefaller dock tämligen osunt att tillerkänna indikationen en viss 
del av uppfyllelse av beviskravet eftersom detta börjar likna legal bevisteori då en sådan ord-
ning skulle innebära att rätten godkände eller underkände viss typ av bevisning utan att vär-
dera denna. Denna metod är därmed inte att föredra. Det tredje är att se det som att myndig-
hetens utredningsskyldighet utvidgas men bevisbördan åvilar fortfarande den sökande. Denna 
metod förefaller lämpligast och går helt i linje med förvaltningsprocessrättsliga grundprinci-
per om myndigheters utredningsskyldighet. Den svarar dock inte fullt ut på frågan till vilken 
grad visad tidigare utsatthet för skyddsgrundande behandling påverkar slutresultatet. Det 
enda den gör är att ställa högre krav på myndighetens utredningsskyldighet.  
 
Bedömningen om den sökande ska tillerkännas tvivelsmålets fördel utgår från den sökandes 
allmänna trovärdighet och huruvida denne bedöms ha gjort ett ärligt försök att styrka sin be-
rättelse. Risken för subjektiv bedömning är med andra ord överhängande. Det brukar sägas 
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att regeln är en bevislättnadsregel. Med bakgrund av bland annat MIG 2007:12 och MIG 
2007:37 kan det påståendet dock ifrågasättas. Regeln är snarare ett sätt för beslutsfattande 
instans att läka sökandes personliga trovärdighetsbrister. Tillämpningen av regeln är svår och 
riskerar att mynna ut i en subjektiv bedömning. Bedömningen handlar om att avgöra vem 
som brister tillräckligt mycket i sin trovärdighet för att inte kunna göra sitt skyddsbehov san-
nolikt, men samtidigt inte briser så mycket att denne inte kan tillerkännas fördelen av regeln. 
Mer lämpligt vore att trovärdighetsbedömningen gjordes av den sökandes utsaga och utfor-
mades såsom bedömning av tillförlitligheten i respektive uppgift i den muntliga utsagan.  
 
Bevisvärderingen bör präglas av asylärendens särart i form av den avgörande betydelsen för 
den framåtsyftande risken, beviskravets nivå, det ofta svaga bevisläget, parternas förmåga att 
prestera bevisning och utredning för att nå en lämplig och rimlig lösning. För att göra detta 
lämpar sig varken temametoden eller värdemetoden eftersom de i huvudsak syftar till att av-
göra huruvida något hänt eller inte hänt. Bedömningen i asylärenden präglas till stor del av 
att avgöra om något kan hända eller inte vid återvändande till hemlandet. Värdemetoden och 
temametoden tar dessutom inte hänsyn till förvaltningsprocessens särart gällande exempelvis 
utredningsskyldigheten. Med anledning av de mer väletablerade metodernas olämplighet och 
det faktum att bevisprövning i förvaltningsmål är tämligen outforskat har en egen utred-
ningsmetod presenterats. Metoden ämnar inte på något sätt att vara fulländad utan kan sna-
rare ses som ett hjälpmedel för att belysa den framåtsyftande riskbedömningen genom att 
åtskilja prognosteman och bakgrundsteman i prövningen.  
 
Sammanfattningsvis kan sägas att bevisteman vinner på att delas upp i två kategorier för att 
visa på riskens särskilda plats i prövningen. Huruvida beviskravet sannolikt är passande för 
asylärenden kan i allra högsta grad ifrågasättas. Särskilt med bakgrund av den svåra arten av 
bedömningarna i ärendet och att ett felaktigt beslut får stora negativa konsekvenser för den 
enskilde. Bevisvärderingen måste präglas av medvetenhet och en förmåga att särskilja risken 
från övriga faktorer. För att göra detta presenteras ett förslag till utredningsmetod där pro-
gnosteman och bakgrundsteman åtskiljs redan vid urskiljandet av bevisteman. Åtskiljandet av 
dessa två fortsätter tills adekvansen mellan dem måste etableras. Metoden medför ändock ett 
uppmärksammat förhållningssätt till dess åtskiljande. Metoden undviker även frågan om 
uppdelningen mellan objektivt rekvisit och subjektivt rekvisit avseende välgrundad fruktan. 
Uppdelningen av prognosteman och bakgrundsteman gör nämligen denna överflödig. Den 
ovanstående uppdelningen av de materiella reglerna i bevistema, bevisbörda, beviskrav och 
bevisvärdering med tillhörande utredningsmetod visar hur systematisering kan bidra till för-
enkling, förbättring och en prövning som bättre genomför den materiella rättens ändamål. 
 
Svårigheterna i att pröva asylärenden ligger till stor del i ambitionen att undvika subjektiv-
ism. Anledningen till att subjektivism måste undvikas är att de materiella reglernas korrekta 
genomslag inte får vara föremål för kompromiss för asylrättens område eftersom ett felaktigt 
beslut får svåra konsekvenser för den enskilde. En extensiv systematisering kan resultera i 
begreppsjurisprudens medan en restriktiv systematisering kan resultera i stora brister i förut-
sebarheten vilket eftersätter den materiella rättens korrekta genomslag. Medvetenhet om till-
vägagångssättet för bedömningen minskar risken för subjektiva bedömningar. Kanske lämpar 
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sig bevisprövning inte för riskbedömningar och en helt ny metod måste utvecklas, kanske 
räcker det med att anpassa och medvetandegöra riskens plats i prövningen för att åstad-
komma en rättssäkrare prövning. I vilket fall kan med säkerhet påstås att tillämpningen av 
den materiella rätten kan förenklas genom bevisteoretisk systematisering.  
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Bilaga 1. Diesen m.fl. komprimerade systematisering av beviskrav 
 

1. Antagligt 
2. Bevisövervikt 
3. Sannolikt 
4. Klar och övertygande bevisning (”styrkt”)  
5. Ställt utom rimligt tvivel  
6. Uppenbart  
7. Full säkerhet172  

  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
172 Diesen m.fl., s. 225.  
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Bilaga 2. Diesens och Lagerqvist Veloz Rocas mer uttömmande 
systematisering av beviskrav 
 
Uppenbart 
Full och övertygande bevisning 
Bevisat 
Visat 
Styrkt 
Befinnes 
Klarlagt 
Mycket sannolikt 
Övertygande sannolikhet 
Hög grad av sannolikhet 
Sannolika skäl 
Sannolikt 
Tillräcklig grad av sannolikhet 
Skäligen 
Klart mera sannolikt 
Skälig anledning 
Övervägande skäl 
Övervägande sannolikt 
Påtaglig risk 
Antagligt 
Risk 
Anledning förekommer 
Kan antas173 
 
 
  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
173 Diesen & Lagerqvist Veloz Roca, s. 93 f.  
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Bilaga 3. Ekelöfs systematisering av beviskrav 
 
1 Rättsfaktum  
Säkert 
Uppenbart  
Styrkt/visat 
Sannolikt 
Antagligt  
0 Fullständig ovisshet om existensen av förevarande rättsfaktum   
Antagligt  
Sannolikt  
Styrkt/visat  
Uppenbart 
Säkert  
1 Icke rättsfaktum174  
 
 

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
174 Ekelöf & Boman, s. 140 f.  


