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Sammanfattning 
Med asyl avses uppehållstillstånd som beviljas en utlänning därför att han eller hon är 

flykting eller alternativt skyddsbehövande. Det ligger i sakens natur att många asylsökande 

flyr under skyndsamma förhållanden och den sökandes utsaga är därför ofta den främsta eller 

enda bevisningen till stöd för att de skyddsgrundande omständigheterna faktiskt föreligger. 

Värderingen av den sökandes utsaga spelar därför en central roll i asylmål. Givet det svåra 

bevisläget har UNHCR gett ut en handbok om förfarandet och kriterierna vid fastställande av 

flyktingars rättsliga ställning. I handboken finns en princip om att den sökande, då den inte 

kan styrka sin sak med annan bevisning, fortfarande kan uppfylla sin bevisbörda genom att 

delge en utsaga som uppfyller vissa i handboken angivna trovärdighetskriterier och därmed 

ges fördel av det uppkomna tvivelmålet.  

 

De myndigheter som i Sverige prövar asylansökan är Migrationsverket, 

migrationsdomstolarna och MiÖD. MiÖD har i ett flertal domar med stöd av UNHCR:s 

handbok redovisat för hur bevisningen ska värderas i asylmål. I sin bevisvärdering har 

domstolen tillämpat tvivelmålets fördel med stöd av de i handboken angivna 

trovärdighetskriterierna och uttalat att principen innebär en bevislättnadsregel till fördel för 

den sökande. 

 

Uppsatsen har analyserat MiÖD:s tolkning och tillämpning av tvivelmålets fördel genom att 

dels utreda vilket vetenskapligt stöd det finns för de tillförlitlighetskriterier MiÖD använt vid 

tillämpandet av tvivelmålets fördel, dels genom att utreda innebörden av tvivelmålets fördel 

som bevislättnadsregel. Då MiÖD tillämpat principen med stöd av UNHCR:s handbok – som 

den pekar ut som en viktig rättskälla i asylrätten – har även handbokens ställning i rättspraxis 

analyserats.  Uppsatsen har kommit fram till att handboken inte är en rättskälla i någon 

egentlig mening utan snarare ett tolkningsinstrument i målsättningen att tillämpa gällande rätt 

i konformitet med FN:s flyktingkonvention. Genom EU:s skyddsgrundsdirektiv har det dock 

föreskrivits att EU:s medlemsländer, då de lägger bevisbördan på den asylsökande, måste ge 

denne en bevislättnad enligt vad som angivits i skyddsgrundsdirektivet eller mer fördelaktigt. 

Då MiÖD valt att lägga bevisbördan på den sökande har den enligt skyddsgrundsdirektivet 

haft en skyldighet att tillämpa tvivelmålets fördel och domstolen har därför gjort rätt i att 

tillämpa principen med stöd av handboken. Vidare konstaterar uppsatsen att de 

trovärdighetskriterier domstolen använder vid tillämpandet av tvivelmålets fördel snarare 

borde kallas för tillförlitlighetskriterier, då begreppet trovärdighet knyter an till personen som 

berättar utsagan och tillförlitligheten knyter an till utsagan i sig. Slutligen slås det fast att de 

tillförlitlighetskriterier domstolen använder till viss del saknar stöd i vittnespsykologisk 

forskning och till viss del behöver nyanseras, samt att tvivelmålets fördel, i alla fall i en 

svensk kontext, inte innebär en bevislättnadsregel utan snarare att beviskravet i asylmål ska 

vara så lågt att det kan uppnås med en tillförlitlig utsaga. 

 

 



 

 

Innehållsförteckning 

1. Introduktion .................................................................................................................................... 7 
1.1 Bakgrund .................................................................................................................................................. 7 
1.2 Syfte och frågeställningar ..................................................................................................................... 7 
1.3 Avgränsningar ......................................................................................................................................... 8 
1.4 Teori och metod....................................................................................................................................... 8 
1.5 Material ..................................................................................................................................................... 9 
1.6 Disposition ............................................................................................................................................. 10 

2. Bevisvärdering i teori och praktik .......................................................................................... 11 
2.1 Rättsfaktum – det som ska bevisas .................................................................................................. 11 
2.2 Bevisning ................................................................................................................................................ 12 
2.3 MiÖD:s tillämpande av handboken och tvivelmålets fördel ..................................................... 15 

3. Handbokens roll i rättspraxis ................................................................................................... 21 
3.1 Handboken som rättskälla ................................................................................................................. 21 
3.2 Skyddsgrundsdirektivet ..................................................................................................................... 23 
3.3 Bevisbördan........................................................................................................................................... 25 
3.4 Handboken och den fria bevisprövningen ..................................................................................... 27 

4. Trovärdigheten ............................................................................................................................ 29 
4.1 Trovärdighet och tillförlitlighet ....................................................................................................... 29 
4.2 Upplevelse, minne och återberättande............................................................................................ 30 
4.3 Tillförlitlighetskriterierna ................................................................................................................. 32 

5. Tvivelmålets fördel – en bevislättnadsregel? ........................................................................ 37 
5.1 Tvivelmålets fördel som en bevislättnadsregel ............................................................................. 37 
5.2 Tvivelmålets fördel som ”indirekt” bevislättnad ......................................................................... 39 
5.3 Tvivelmålets fördel – ett lågt beviskrav ......................................................................................... 43 

6. Slutsats ........................................................................................................................................... 49 

Källförteckning ................................................................................................................................ 51 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Förkortningar: 
 

MiÖD  Migrationsöverdomstolen  

HD  Högsta domstolen 

HFD  Högsta förvaltningsdomstolen 

UNHCR  FN:s flyktingkommissariat 

EU  Europeiska unionen 

EKMR  Europakonventionen för mänskliga rättigheter 

RB  Rättegångsbalken (1942:740) 

UtlL  Utlänningslagen (2005:716) 

UtlF  Utlänningsförordningen (2006:97) 

FL  Förvaltningslagen (2017:900) 

FPL  Förvaltningsprocesslagen (1971:291) 

SvJT  Svensk juridisk tidskrift 

JT  Juridisk tidskrift 

JO  Justitieombudsmannen 

SOU  Statens offentliga utredningar 

RÅ  Regeringsrättens årsbok 

NJA  Nytt juridiskt arkiv 

MIG  Rättsfallsreferat Migrationsöverdomstolen 

FEU  Fördraget om europeiska unionen 

FEUF  Fördraget om europeiska unionens funktionssätt 

Rättighetsstadgan Europeiska unionen stadga om grundläggande rättigheter 

  



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 7 

1. Introduktion 

1.1 Bakgrund 

Juridiken kan beskrivas som ett system av rättsregler med tillhörande hanteringsregler som 

appliceras på ett i olika utsträckning bevisat rättsligt relevant sakförhållande – ett s.k. 

rättsfaktum.1 Juristen är den yrkesman som inom det givna systemet har i uppgift att genom 

bevisföring och bevisvärdering svara på frågan om rättsfaktumet ska anses föreligga – den 

s.k. sakfrågan – eller, om svaret på sakfrågan blir jakande, att med hjälp av de juridiska 

hanteringsreglerna svara på vilken materiell rättsregel som ska appliceras på det bevisade 

rättsfaktumet – den s.k. rättsfrågan.2  

 

Asyl innebär en rättighet för flyktingar och alternativt skyddsbehövande att erhålla 

uppehållstillstånd i Sverige för skydd undan förföljelse.3 Asylansökan prövas i Sverige av 

Migrationsverket, migrationsdomstolen och MiÖD.4  Givet att asylsökande ofta flyr under 

skyndsamma förhållanden råder det ofta brist på bevis till stöd för ett eventuellt beviljande av 

asyl. Sökandes utsaga blir därför ofta det främsta eller det enda beviset till stöd för att det 

skyddsgrundande sakförhållandet faktiskt föreligger. Givet de naturliga bevissvårigheterna 

finns det inom asylrätten en princip om att tvivel under vissa omständigheter ska tolkas till 

sökandes fördel. Principen kallas på engelska för ”the benefit of the doubt”, men brukar på 

svenska betecknas som ”tvivelmålets fördel”.5  

 

Vid avgörandet av sakfrågan i asylmål är alltså juristen ofta begränsad till den sökandes 

utsaga och måste vid sin prövning fastställa utsagans orsakssamband till det rättsfaktum som 

ska bevisas. Är sambandet mellan utsagan och rättsfaktumet tillräckligt strakt ska 

rättsfaktumet anses föreligga och då ligga till grund för en rättsföljd, vilket i asylrätten utgörs 

av ett beviljande av uppehållstillstånd. Det går såklart inte att med någon absolut säkerhet 

uttala sig om utsagans orsakssamband till rättsfaktumet, men genom det vetenskapliga studiet 

av människans beteende och tankar och det filosofiska studiet av kunskap kan juristen dra mer 

eller mindre välgrundade slutsatser.6 Uppsatsen ämnar analysera dessa slutsatser närmare.  

1.2 Syfte och frågeställningar 

Uppsatsens syfte är att analysera MiÖD:s tolkning och tillämpning av tvivelmålets fördel. 

MiÖD har i flera domar med stöd av UNHCR:s handbok redovisat för hur den övergripande 

bevisvärderingen ska gå till och vilka kriterier som bör användas vid värderingen av den 

sökandes utsaga. Med hänvisning till tvivelmålets fördel – som domstolen pekar ut som en 

bevislättnadsregel – har MiÖD konstaterat att den asylsökande ska kunna uppfylla sin 

                                                 
1 Ekelöf. Rättegång, häfte IV, s. 40. 
2 Ibid, s. 43 – 44. 
3 UtlL 1 kap 3 §. 
4 Sandesjö och Wikrén. Utlänningslagen med kommentar, s. 56. 
5 MIG 2006:1. 
6 Ekelöf. Rättegång, häfte IV, s. 160. 



 8 

bevisbörda med enbart en tillförlitlig utsaga. Utifrån uppsatsen syfte ämnar jag besvara på 

följande frågeställningar: 

 

 Vilken är UNHCR:s handboks ställning i rättspraxis? 

 Vilket vetenskapligt stöd finns det för de tillförlitlighetskriterier MiÖD använder vid 

tillämpandet av tvivelmålets fördel? 

 Vad är betydelsen av tvivelmålets fördel för bevisvärderingen? 

1.3 Avgränsningar 

Uppsatsen är avgränsad till att analysera MiÖD:s tillämpning och tolkning av tvivelmålets 

fördel. I och med att principen relaterar till värderingen av utsagan kommer annan bevisning 

än verbal lämnas därhän. Då uppsatsen är begränsad till asylrätten kommer paralleller till 

andra rättsområden endast göras för att belysa betydelsen av bevisbördan och beviskravet 

inom just asylrätten. 

1.4 Teori och metod 

Studien ska vara reproducerbar; den som undersöker samma problem med samma metod ska 

nå i huvudsak samma resultat.7 Det är därför främst valet av metod som avgör om ett arbete 

kan sägas vara vetenskapligt.8 Det finns inom rättsvetenskapen flera olika metoder för att öka 

vetskapen om rätten – rättsdogmatisk, rättsanalytisk, empirisk, rättshistorisk och komparativ – 

för att nämna några.9  

 

Den vanligaste metoden för rättsvetenskapliga arbeten är den rättsdogmatiska. Metodens 

ändamål är att blottlägga gällande rätt och den är dogmatisk så till vida att den föreskriver 

förutbestämda källor – de s.k. rättskällorna. Dessa är lagtext, förarbete, prejudikat och 

doktrin.10 Även graden av auktoritet en rättskälla har är i huvudsak förutbestämt - med lagen 

högst placerad. Rättsdogmatikern tillåts i viss utsträckning gå utanför rättskällorna, men då 

dessa källor inte är rättskällor och inte heller beskriver gällande rätt har de ett begränsat värde 

för den rättsdogmatiska studien. 11  Det råder delade meningar om den rättsdogmatiska 

metodens ändamål. De finns de som menar att metoden endast är deskriptiv; att den ska 

beskriva och systematisera gällande rätt och inte analysera den. Enligt detta synsätt används 

inte längre den rättsdogmatiska metoden då rättsvetaren går utanför det deskriptiva och vidare 

till det normativa utan det är då istället fråga om en rättsanalytisk metod. I likhet med 

rättsdogmatikern är rättsanalytikerns utgångspunkt att med hjälp av rättskällorna fastställa 

gällande rätt, men till skillnad från rättsdogmatikern ämnar rättsanalytikern inte bara att 

beskriva gällande rätt, utan även att analysera och kritisera den. Givet den rättsanalytiska 

metodens målsättning kan rättsanalytikern i mycket högre utsträckning än rättsdogmatikern 

gå utanför rättskällorna.12 Andra menar att föreställningen om rättsdogmatiken som något rent 

                                                 
7 Sandgren. Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, s. 13. 
8 Ibid, s. 39. 
9 Ibid, s. 14. 
10 Ibid, s. 43. 
11 Ibid, s. 44. 
12 Ibid, s. 46. 
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deskriptivt bara är en dröm – att en analytisk del inte bara tillåten, utan rentav en nödvändig. 

Rättsdogmatiken kan enligt detta synsätt beskrivas som deskriptivnormativ.13  

 

Valet av metod är alltså betingat av rättsvetarens val av rättsområde, syfte och frågeställning. 

Avgörandet av sakfrågan är i mångt och mycket betingad av annan kunskap än rent juridisk, 

t.ex. kunskapsteori och beteendevetenskap.14  Givet att uppsatsen ämnar analyser MiÖD:s 

fastställande av sakförhållandet med stöd av utsagan är det nödvändigt att till viss del gå 

utanför rättskällorna och söka svar i vittnespsykologin. De vittnespsykologiska källorna 

berikar inte bara studien utan spelar en central roll i den. Vidare är uppsatsens målsättning 

inte bara att beskriva och systematisera gällande rätt utan även att analysera och värdera den. 

Givet till vilken grad uppsatsen tar stöd av andra källor än rättskällorna, dessa källors centrala 

ställning i uppsatsen och uppsatsens målsättning har den rättsanalytiska metoden valts. 

1.5 Material 

MiÖD har i domarna MIG 2006:1, MIG 2007:12 och MIG 2007:37 redogjort för hur 

bevisvärderingen av muntliga utsagor bör gå till och för hur domstolen tolkar principen om 

tvivelmålets fördel. Uppsatsen kommer ta sin utgångspunkt i dessa domar. För att få en 

uppfattning av betydelsen av beviskravet sannolikt – vilket är det beviskrav som gäller i 

asylmål – kommer beviskravet till viss del kontrasteras mot de beviskrav som gäller i 

straffrätten och privaträtten. Uppsatsen kommer därför även hänvisa till rättspraxis från HD.  

 

I Sverige råder principen om fri bevisprövning.15 Det finns därmed inga legala begränsningar 

för vad som får framföras som bevisning eller hur bevisningen ska värderas; rättstillämparen 

ska istället fritt värdera den framförda bevisningen med stöd i rådande kunskapsteori och 

vetenskap.16 Då bevisprövningen inte regleras i lag har ett antal bevisteorier framarbetats 

inom den juridiska doktrinen. Teorierna skiljer sig åt i allt från hur sannolikheter ska beräknas 

till vilken terminologi som ska användas. Uppsatsen har valt att analysera bevisprövningen i 

asylmål utifrån bevisvärdemetoden. Metodens har utvecklats av den svenska rättsvetaren Per 

Olof Ekelöf och dennes litteratur kommer därför ha en central ställning i uppsatsen.17 Då 

tillämpandet av tvivelmålets fördel betingas av vad domstolen kallar för den sökandes 

trovärdighet kommer uppsatsen ytterligare analysera begreppet trovärdighet och de kriterier 

domstolen tillämpar vid fastställandet av trovärdigheten. För detta ändamål kommer 

uppsatsen till viss del behöva gå utanför rättskällorna och söka svar i vittnespsykologisk 

facklitteratur.  

 

UNHCR har publicerat en särskild handbok om förfarandet och kriterierna för fastställande av 

flyktingskap. MiÖD har baserat sin bevisvärdering på förfarandet så som angivet i handboken 

och konstaterat att handboken, tillsammans med andra slutsatser rörande förfarandet som 

UNHCR står bakom, är viktiga rättskällor inom asylrätten. Givet att MiÖD tillämpar 

                                                 
13 Peczenik. SvJT 2005, s. 250. 
14 Ekelöf. Rättegång häfte IV, s. 160. 
15 RB 35 kap 1 §. 
16 Ekelöf. Rättegång häfte IV, s. 26. 
17 Ibid, s. 161. 
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tvivelmålets fördel med stöd av handboken har handboken nödvändigtvis en central ställning i 

uppsatsen.18  

1.6 Disposition 

Uppsatsen är uppdelad i sex kapitel. Kapitel ett inleder uppsatsen. Kapitel två presenterar den 

allmänna teori bevisrätten vilar på och sätter den i kontext med rättspraxis från MiÖD. 

Kapitel tre analyseras handbokens ställning i rättspraxis. I kapitel fyra analyseras de 

tillförlitlighetskriterier MiÖD använt vid tillämpandet av tvivelmålets fördel. I kapitlet fem 

analyserar tvivelmålets fördel faktiska innebörd för bevisvärderingen. I det sjätte kapitlet 

framförs sammanfattande slutsatser. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
18 MIG 2006:1. 
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2. Bevisvärdering i teori och praktik 

2.1 Rättsfaktum – det som ska bevisas 

Några av de mest grundläggande juridiska begreppen utgörs av rättsregeln samt rättsregelns 

beståndsdelar: rättsfakta och rättsföljd.19 Med rättsföljd avses en viss följd som enligt gällande 

rätt ska inträda om en viss omständighet föreligger; med rättsfaktum avses en sådan 

omständighet.20 Rättsreglerna är antingen materiella eller formella, där de materiella reglerna 

kan sägas reglera det rättsliga innehållet i ett rättsförhållande och de formella reglerna kan 

sägas utgöras av de processuella reglerna rörande meddelande av rättsskydd. 21  De för 

asylrätten relevanta materiella rättsreglerna återfinns b.la. i UtlL där det finns föreskrifter för 

utlänningars rätt till vistelse i Sverige. 22  Den för rättsområdet relevanta formella rätten 

återfinns främst i FL, FPL, UtlL samt RB, där det finns allmänna och särskilda regler för hur 

de ansvariga myndigheterna ska utreda och pröva asylärenden.23 De myndigheter som har i 

uppdrag att tillämpa asylrätten är Migrationsverket, migrationsdomstolen och MiÖD. 24 

Migrationsverket är en förvaltningsmyndighet och lyder under FL så länge annat inte framgår 

i annan förordning eller lag.25 Migrationsdomstolen och MiÖD är förvaltningsdomstolar och 

lyder under FPL om inte annat följer av UtlL.26  

 

Migrationsverkets, migrationsdomstolen och MiÖD arbete består i hög utsträckning av att 

avgöra en sak. Saken kan definieras som frågan om en ansökan eller en annan typ av ärende 

ska bifallas eller ogillas, och besvaras dels genom bedömandet av bevisningen, den s.k. 

sakfrågan, dels genom tillämpandet av en viss materiell rättsregel på det bevisade 

sakförhållandet, den s.k. rättsfrågan.27 Vill en part få sin sak prövad – t.ex. att den anser sig ha 

rätt till uppehållstillstånd – måste den till myndigheten framställa ett yrkande om att en viss 

rättsföljd (t.ex. beviljande av uppehållstillstånd) ska inträda, och till grund för sitt yrkande 

åberopa vissa för rättsföljden relevanta rättsfakta samt bevisning till stöd för dessa 

rättsfakta.28 Myndigheten ska sedan värdera den framförda bevisningen för att avgöra om de 

åberopade rättsfaktumen ska anses föreligga, och om så är fallet, applicera en materiell 

rättsregel på det bevisade sakförhållandet. 

 

I Sverige finns enligt UtlL en rättighet för utlänningar att under vissa omständigheter beviljas 

asyl. Asyl definieras i UtlL 1 kap 3 § som uppehållstillstånd som beviljas utlänning därför att 

han eller hon är flykting eller alternativt skyddsbehövande. Rätten till asyl säkerställs i UtlL 5 

kap 1 § där det konstateras att flyktingar, alternativt skyddsbehövande och skyddsbehövande i 

övrigt som befinner sig i Sverige har rätt till uppehållstillstånd. För att beviljas asyl måste 

                                                 
19 Ekelöf. Rättegång häfte I, s. 49. 
20 Ibid, s. 40. 
21 Lindblom. Processhinder: Om skillnaden mellan formell och materiell rätt i civilprocessen, särskilt vid 

bristande talerätt, s. 11. 
22 UtlL 1 kap 1 §. 
23 Se t.ex. särskilda regler UtlL kap 13 och 16 med stöd av FL 4 § och FPL 2 §. 
24 Förordning (2007:996) med instruktion för Migrationsverket och UtlL 16 kap 1 §. 
25 FL 4 §. 
26 FPL 1 § och UtlL 16 kap 1 §. 
27 Ekelöf. Rättegång häfte I, s. 43 – 44. 
28 Ibid, s. 40. 
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alltså en individ bedömas uppfylla UtlL definition av flykting eller alternativt 

skyddsbehövande. 

 

Flykting definiera i utlänningslagens 4 kap 1 § som utlänning som befinner sig utanför det 

land som utlänningen är medborgare i, därför att han eller hon känner en välgrundad fruktan 

för förföljelse på grund av ras, nationalitet, religiös eller politisk uppfattning eller på grund av 

kön, sexuell läggning eller annan tillhörighet till en viss samhällsgrupp, och inte kan, eller 

inte på grund av fruktan inte vill, begagna sig av detta lands skydd. 

 

Alternativt skyddsbehövande definieras i UtlL 4 kap 2 § som utlänning som i andra fall än de 

som avses i 1 § befinner sig utanför det land som utlänningen är medborgare i, därför att det 

finns grundad anledning att anta att utlänningen vid ett återvändande till hemlandet skulle 

löpa risk att straffas med döden eller utsättas för kroppsstraff, tortyr eller annan omänsklig 

eller förnedrande behandling eller bestraffning, eller som civilperson löper allvarlig och 

personlig risk att skadas på grund av urskillningslöst våld med anledning av en yttre eller inre 

väpnad konflikt, och utlänningen inte kan, eller på grund av sådan risk som avses i 1 inte vill, 

begagna sig av hemlandets skydd. 

 

De ovanstående lagrummen kan delas upp i rekvisit och rättsföljd. Rekvisiten är de abstrakta 

omständigheter som ska föreligga för att en rättsföljd ska följa under vilka konkreta rättsfakta 

kan subsumeras.29 I 4 kap 1 § UtlL har lagstiftaren t.ex. angivet att utlänningen, för att 

definieras som flykting, ska befinna sig utanför det land han är medborgare i och känna en 

välgrundad fruktan för förföljelse på grund av t.ex. politisk uppfattning och därför inte kunna 

eller vilja begagna sig av detta land skydd. Ska en person definieras som flykting enligt den 

ovanstående definitionen måste den alltså bedömas uppfylla vissa konkreta rättsfakta som 

passar in i de ovanstående rekvisiten, t.ex. att han eller hon har varit politiskt aktiv i 

hemlandet. Rättsfaktumet måste med andra ord bevisas. 

2.2 Bevisning 

I förvaltningsrätten regleras bevisprövningen i RB 35 kap 1 § så länge inte specialförfattning 

anvisar speciellt bevismedel.30 I migrationsrätten finns inga sådana särskilda begränsningar 

och RB bestämmelser om bevisprövning gäller därför fullt ut. Begreppet bevisprövning 

omfattar både det som kallas för bevisföring och bevisvärdering, alltså hur bevisning ska 

föras och hur den ska värderas.31 Det framgår av RB 35 kap 1 § att bevisprövningen ska vara 

fri. Detta betyder inte att beslutsfattaren i sin bevisvärdering fritt får värdera bevisning efter 

sitt egna subjektiva tycke; begreppet avser istället att bevisvärderingen ska ske objektivt och 

med stöd av rådande kunskapsteori och vetenskap, men fri från lagreglering.32  Trots att 

bevisprövningen sägs vara fri har det i förarbeten till RB konstaterats att bevisvärderingen ska 

vara atomistisk dvs. ”inte får grunda sig på totalintrycket av det föreliggande materialet”.33 

Beslutsfattaren kan alltså till viss del sägas vara begränsad då han eller hon måste bedöma 

                                                 
29 Ekelöf. Rättegång häfte IV, s. 14. 
30 Ragnemalm. Förvaltningsprocessrättens grunder, s. 111. 
31 Ekelöf. Rättegång häfte IV, s. 26. 
32 Ibid, s. 160. 
33 SOU 1938:44, s. 378. 
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bevisen var för sig och inte som en helhet. I kontrast till den fria bevisprövningen förkommer 

det i vissa rättssystem vad som kallas för legal bevisteori där bevisprövningen regleras av 

specifika lagar om vilken bevisning som får föras och hur bevisningen ska värderas.34  

 

I arbetet med bevisningen har det inom juridiken utvecklats en rad facktermer och tyvärr råder 

det inte någon fullständig konsensus om vad dessa termer betyder. För att kunna föra en 

diskussion om bevisning inom asylrätten krävs därför att begreppen redovisas och att deras 

betydelse preciseras. Först måste dock sägas att det inom bevisrätten förkommer en lång rad 

bevisteorier för hur bevisningen ska värderas på bästa sätt. Denna uppsats tar sin 

utgångspunkt i bevisvärdemetoden som b.la. utmärker sig genom att vara atomistisk och 

genom att se förhållandet mellan det som ska bevisas och bevisningen som ett 

kausalsamband.35 Flera av de begrepp och resonemang som redovisas i uppsatsen har därför 

sitt ursprung i den nämnda metoden. 

 

Inom bevisrätten brukar man säga att det som ska bevisas utgör ett bevistema och att den 

bevisning som stödjer bevistemat utgör bevisfakta. 36  Den eller det som förmedlar ett 

bevisfakta kallas för bevismedel.37 Bevismedlen regleras i RB 36 – 40 kap och kan utgörs av 

vittne, part, syn av objekt, olika typer av skriftlig bevisning och sakkunnig. Om man tänker 

sig en intervju med en asylsökande utgör den sökande ett bevismedel som förmedlar ett 

bevisfaktum i form av en utsaga; det är då utsagan som ska värderas och inte den sökande. I 

arbetet med bevisningen uppstår ofta en beviskedja där varje bevisfaktum till stöd för ett 

bevistema även är ett bevistema för ett bakomliggande bevisfaktum. Exempelvis har det 

faktum att en asylsökande blivit torterad (bevistema/rättsfaktum) orsakat den asylsökandes 

upplevelse av händelsen (bevisfaktum); upplevelsen av händelsen (bevistema) har orsakat den 

asylsökandes minnesbild av händelsen (bevisfaktum) och den asylsökandes minnesbild av 

händelsen (bevistema) är grunden för utsagan av händelsen (bevisfaktum). 38  Det slutliga 

bevistemat är så klart rättsfaktumet – att den sökande blivit torterad – som t.ex. kan ge stöd åt 

att det finns en grundad anledning att anta att den sökande vid ett eventuellt återvändande till 

hemlandet åter kommer utsättas för tortyr och därför ska ges status som alternativt 

skyddsbehövande enligt UtlL 4 kap 2 §. Uppsatsen avser analysera denna process närmare, 

dvs. hur MiÖD värderar en sökandes utsagas relation till minnet av en självupplevd händelse. 

 

I argumentationen för orsakssambandet mellan bevisfaktum och bevistema tar juristen stöd av 

det som kallas för hjälpfakta och erfarenhetssatser. Med hjälpfaktum avses ett faktum som 

förstärker eller försvagar ett bevisfaktums bevisvärde. Med erfarenhetssats avses ett generellt 

påstående mellan två omständigheter vilket är baserat på induktion – alltså att från enskilda 

fall dra en generell slutsats.39 Erfarenhetssatsen kan vara antingen allmän eller särskild. Att 

solen går upp i öst och ner i väst är ett exempel på en allmän erfarenhetssats, medan det 

faktum att en bil som väger ett ton har en bromssträcka på 50 meter då den färdas i en 

                                                 
34 Ekelöf. Rättegång häfte IV, s. 26. 
35 Ibid, s. 170 och 171. 
36 Ibid, s. 18. 
37 Ibid, s. 15. 
38 Ibid, s. 183. 
39 Ibid, s. 19. 
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hastighet av 100 km/h på en varm sommardag istället utgör en särskild erfarenhetssats – 

slutsatsen kräver så att säga någon form av särskild kunskap om orsak och verkan.40 Ett 

exempel på särskilda erfarenhetssatser som har förkommit i asylrätten och som kommer 

analyseras ytterligare i uppsatsen är att en utsaga som är detaljrik, sammanhängande och fri 

från motsägelser, stämmer med allmänt kända fakta och som är oförändrad över tid har en hög 

grad av trovärdighet.41 

 

För att komplicera saken ytterligare skiljer man ofta i bevisrätten mellan icke-kausal 

bevisning och kausal bevisning, där icke-kausal bevisning skiljer sig från kausal bevisning i 

att den inte orsakats av bevistemat.42 I den juridiska debatten förkommer även ofta ett begrepp 

som kallas stödbevisning. Vad stödbevisning innebär är oklart: ibland avses ett bevisfaktum 

som endast med andra bevisfaktum kan nå beviskravet; ibland hjälpfakta.43  

 

Den som har ansvaret att bevisa existensen av ett rättsfaktum har en s.k. bevisbörda, och för 

att uppfylla bevisbördan ska bevisningen uppnå en viss styrka – ett s.k. beviskrav.44 Hur 

bevisbördan fördelas och vilket beviskrav som gäller skiljer sig mellan olika typer av 

processer. Inom straffrätten har åklagaren alltid bevisbördan och beviskravet ställs mycket 

högt.45 Inom privaträtten skiftar bevisbördan och ibland även beviskravet beroende på måltyp. 

Normalbeviskravet i privaträtten anses dock vara högt.46 Inom förvaltningsrätten – vilket är 

det juridiska område migrationsrätten faller inom – har det sagts att det allmänna har 

bevisbördan då det ämnar ingripa mot den den enskilde, och att den enskilde, då den vill 

utverka en rättighet av det allmänna, åtminstone måste göra verkliga ansträngningar för att 

visa att omständigheterna berättigar honom den sökta förmånen. 47  I förvaltningsrätten 

förekommer inget normalbeviskrav utan beviskravet skiftar beroende på måltyp.48  

 

Nära kopplat till bevisprövningen är ”ramen” för myndigheternas prövning, alltså till vilken 

grad beslutsmyndigheten är bunden av partens yrkande och grunder. 

Förvaltningsmyndigheten är inte bunden av partens åberopade omständigheter; parten har 

alltså inte någon åberopsbörda och förvaltningsmyndigheten kan därför bevilja den yrkade 

rättsföljanden på andra grunder än de den sökande åberopat.49 Förvaltningsmyndigheten har 

även en viss möjlighet att gå utanför den yrkande rättsföljden vilket sällan utövas i rena 

ansökningsärenden likt asylmål. 50  Vad gäller förvaltningsdomstolen kan den – om det 

föreligger särskilda skäl för det och det är till fördel för den enskilde – gå utanför den yrkande 

rättsföljden. 51  Domstolen anses även i vissa fall kunna gå utanför de åberopade 

                                                 
40 Ibid, s. 281. 
41 MIG 2007:12 och MIG 2007:37. 
42 Ekelöf, Rättegång häfte IV, s. 24. 
43 Ibid, s. 25. 
44 Ibid, s. 81. 
45 Ibid, s. 150 – 151. 
46 Ibid, s. 82 och 94. 
47 Ragnemalm. Förvaltningsprocessrätten grunder, s. 112. 
48 Ibid, s. 113. 
49 JO 1984/85, s. 233. 
50 Ragnemalm. Förvaltningsprocessrätten grunder, s. 109. 
51 FPL 29 §. 
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omständigheterna. 52  Det ovan anförda innebär att Migrationsverket kan – och ska om 

skyddsgrundande omständigheter föreligger – bevilja asyl på andra grunder än de den 

sökande åberopat. 

 

För att förstå de ovan angivna begreppen kan det underlätta att sätta dem i kontext med ett 

konkret exempel: A har kommit till Sverige från Iran och efter ett år i Sverige söker han asyl 

hos Migrationsverket på grunden att han givet sina politiska ställningstaganden känner 

välgrundad fruktan för förföljelse av regimen i Iran. Ett rättsfaktum/bevistema är i detta fall 

att A varit politiskt aktiv vilket passar in i ett av rekvisiten för att definieras som flykting 

enligt UtlL 4 kap 1 §. Som part i ärendet utgör A ett bevismedel och hans utsaga ett 

bevisfaktum till stöd för bevistemat. Efter att ha utrett ärendet till den grad det kräver – b.la. 

genom en intervju med A – konstaterar beslutsfattaren hos Migrationsverket b.la. att A lämnat 

en detaljerad utsaga som stämmer med allmänt kända fakta. Vittnespsykologisk forskning har 

konstaterat att en tillförlitlig utsaga ofta i högre utsträckning är mer detaljerad och realistisk 

än de som inte är det. Dessa slutsatser utgör särskilda erfarenhetssatser som motiverar ett 

starkt orsakssamband mellan bevistemat och bevisfaktumet. Skulle det istället vara så att A 

inte kunde bevisa sina åberopade skyddsgrunder men att det under utredningen hos 

Migrationsverket istället blev sannolikt att de förelåg andra skyddsgrundande omständigheter, 

t.ex. att A kunde få asyl på religiösa grunder, skulle Migrationsverket, givet att A som 

asylsökande inte har någon åberopsbörda, beviljat asyl på dessa grunder istället. 

2.3 MiÖD:s tillämpande av handboken och tvivelmålets fördel 

MiÖD har i ett flertal domar redovisat för hur bevis ska värderas i asylmål. I MIG 2006:1 

tillbakavisade MiÖD mål till migrationsdomstolen med hänvisning till att domstolen brustit i 

sin utredningsplikt genom att ha prövat målet enbart baserat på den utredning som förts hos 

Migrationsverket. MiÖD konstaterade att det enligt 9 § FPL skulle hållas muntlig förhandling 

om det var till fördel för utredningen och att en motsvarande bestämmelse även fanns i 16 kap 

5 § UtlL. Vidare konstaterade domstolen att det i förarbeten till UtlL hade framhållits att 

utrymmet för att avslå muntlig handläggning var begränsad då det rörde trovärdighetsärenden. 

MiÖD angav vidare att UNHCR:s handbok utgjorde en viktig rättskälla för förfarandet i 

ärenden rörande flyktingskap.  

 

UNHCR:s exekutivkommitté har givit Förenta Nationernas flyktingkommissarie i 

uppdrag att ge ut Handbok om förfarandet och kriterierna vid fastställande av 

flyktingars rättsliga ställning enligt 1951 års konvention och 1967 års protokoll 

angående flyktingars rättsliga ställning (fortsättningsvis benämnd handboken). I 

handboken beaktas UNHCR:s kunskap på området samt den praxis som vuxit fram i de 

fördragsslutande staterna, bl.a. Sverige. Handboken får tillsammans med andra 

slutsatser rörande förfarandet, som UNHCR står bakom, anses vara viktiga rättskällor 

rörande förfarandet i mål eller ärenden rörande flyktingskap (jfr prop. 2004/05:170 s. 

94). - I artiklarna 195-205 i nämnda handbok finns principer och metoder för att 

                                                 
52 Ragnemalm. Förvaltningsprocessrättsliga grunder, s. 110. 
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fastställa fakta. I artikel 196 anges följande rörande förfarandet hos beslutsmyndigheten 

(i Sveriges fall Migrationsverket). 

 

Med stöd av handbokens artikel 195-205 och allmänna förvaltningsrättsliga principer 

konstaterade domstolen att det i asylmål var den sökande som hade bevisbördan och att det 

givet utrednings och bevissvårigheter i asylrätten fanns en regel om att tvivel skulle tolkas till 

den sökandes fördel. MiÖD konstaterade att de välkända utrednings och bevissvårigheterna i 

asylmål även gav för handen att utredningsplikten sträckte sig långt i asylmål och 

tillbakavisade därför ärendet till migrationsdomstolen för fortsatt handläggning.  

 

För uppsatsens del är det domen främst intressant givet MiÖD:s utpekande av handboken som 

rättskälla. Med rättskällor avses ju oftast författningar, förarbeten, prejudikat, doktrin men 

ibland även handelsbruk och annan sedvänja.53 I och med Sveriges inträde i EU har även de 

EU-rättsliga källorna fått betydelse; dessa utgörs av primärrätten, sekundärrätten, 

grundläggande rättsprinciper, praxis från EU-domstolen och doktrin.54 Det är inte självklart 

att handboken passar in i någon av de angivna rättskällorna och handboken ställning i 

MiÖD:s rättspraxis behöver därför analyseras närmare i uppsatsen. 

 

I mål MIG 2007:12 avslog MiÖD asylansökan med hänvisning till bl.a. partens bristande 

trovärdighet. Målet rörde en sökande som uppgav att han på grund av sin verksamhet som 

oppositionell i hemlandet utsatts för fleråriga förföljelser av landets regim och att han 

frihetsberövats vid ett flertal tillfällen. MiÖD konstaterade med stöd av MIG 2006:1 att 

UNHCR:s handbok utgjorde en rättskälla i asylrätten och att den sökande hade bevisbördan. 

Vidare konstaterade domstolen att det var en grundläggande princip i asylrätten att den 

sökande skulle göra sina skyddsgrunder sannolika. Domstolen förtydligade därefter 

innebörden av tvivelmålets födel. 

 

Det ligger i sakens natur att många av de förhållanden som åberopas av en asylsökande 

angående sitt skyddsbehov inte kan göras sannolika med skriftlig eller annan bevisning. 

I förarbetena till lagen framhålls därför att beviskraven inte kan ställas allt för högt när 

det gäller påståenden om risk för förföljelse, eftersom någon fullständig bevisning som 

klart kan styrka att det finns en sådan risk sällan kan läggas fram. Motsvarande synsätt 

måste även anläggas när den sökande gör gällande att han eller hon är skyddsbehövande 

i övrigt. Sökandens berättelse får därför godtas om den framstår som trovärdig och 

sannolik (se prop. 1996/97:25 s. 98). Inom asylrätten finns därför en bevislättnadsregel 

till förmån för den asylsökande, tvivelsmålets fördel (benefit of the doubt). En 

förutsättning för att den asylsökande skall kunna få förmånen av denna 

bevislättnadsregel är att han eller hon gjort ett ärligt försök att styrka sin berättelse och 

att hans eller hennes allmänna trovärdighet inte ifrågasätts (se handboken artiklarna 203 

och 204). 

 

                                                 
53 Bernitz m.fl. Finna rätt, s. 32 – 33. 
54 Ibid, s. 65. 
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Vid bedömningen av trovärdigheten i sökandens utsaga bör enligt bevislättnadsregeln 

normalt fästas vikt vid att berättelsen är sammanhängande och inte präglas av 

motstridiga uppgifter. De omständigheter som åberopas får inte heller strida mot 

allmänt kända fakta, t.ex. relevant och aktuell landinformation. Betydelse i 

trovärdighetshänseende tillmäts också det förhållandet, att berättelsen till sina 

huvuddrag förblir oförändrad under asylprövningens gång i olika instanser (jfr 

handboken artiklarna 197, 204 och 205 a). 

 

Med stöd av handboken artiklar 195-205 redogjorde MiÖD sedan för hur den övergripande 

prövningen av asylärenden skulle gå till. Enligt MiÖD skulle underinstanserna först fastställa 

att den sökande gjort sin identitet sannolik och därefter pröva de åberopade skyddsskälen i två 

led. I det första ledet skulle det avgöras om den sökandes berättelse i sig var tillräcklig för att 

kriterierna för skydd skulle anses uppfyllda, och i andra ledet skulle det avgöras om den 

sökande gjort sin asylberättelse sannolik antingen genom åberopad bevisning eller genom att 

han eller hon bedömts vara trovärdig och därför skulle ges förmånen av det uppkomna 

tvivelsmålet. Prövningen behövde enligt MiÖD inte nödvändigtvis ske i den angivna 

ordningen och ibland var det tillräckligt att pröva enbart ett av de angivna leden. MiÖD 

kritiserade sedan underinstansens för att inte följt det angivna förfarandet.  

 

Det är också viktigt att Migrationsverket och domstolarna - när de kommer in på 

prövningen enligt andra ledet - först prövar om sökanden kunnat göra sin berättelse 

sannolik genom den bevisning han eller hon åberopat, innan de går in på sin 

trovärdighetsbedömning. Det är således inte riktigt att, som migrationsdomstolen gjort i 

det aktuella fallet, först gå in på en bedömning av sökandens allmänna trovärdighet 

innan bevisningen värderas. Migrationsverket och domstolarna måste också i 

prövningen enligt andra ledet noga skilja på vad som utgör bevismedel och vad som är 

sökandens utsaga. 

 

Det ovanstående resonemanget kan kritiseras i två avseenden. För det första konstaterar 

MiÖD att migrationsdomstolen först ska pröva bevisningen innan den värderar 

trovärdigheten. Domstolen har dock tidigare i domskälet själv konstaterat att trovärdigheten 

utgörs av en värdering av den sökandes utsaga och utsagan är ju såklart ett bevis.55  Av 

MiÖD:s resonemang verkar det dock som att domstolen inte anser att utsagan är någon 

bevisning i sig utan snarare något som ska prövas separat från bevisningen. För det andra ter 

det sig felaktigt att MiÖD dikterar i vilken ordning underinstanserna ska pröva bevisningen. 

Givet den lagstadgade principen om fri bevisprövning i RB 35 kap 1 § ska ju bevisningen 

värderas fritt.  

 

MiÖD värderade sedan bevisningen efter det ovan angivna förfarandet och konstaterade att 

den sökande inte gjort sin identitet sannolik men att prövningen trotts det skulle göras mot det 

uppgivna landet. Efter att bestämt vilket land prövningen skulle ske mot konstaterade 

domstolen att övrig bevisning i målet i form av vittnesmål från fru och vänner hade ett lågt 

                                                 
55 Ekelöf. Rättegång häfte IV, s. 15. 
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bevisvärde. Domstolen gick sedan vidare med att värdera den sökandes trovärdighet och 

konstaterade med stöd av handbokens artikel 199 och 205 b att det trots att sökande ljugit om 

sin identitet och i sin ansökan åberopat falska handlingar inte fanns tillräckliga skäl att vägra 

honom uppehållstillstånd, och att det därför även skulle göras en bedömning av 

trovärdigheten av den sökandes redogörelse mot kriterierna i handboken artikelar 197, 203 – 

204 och 205 a. I sin trovärdighetsbedömning konstaterade domstolen följande: 

 

När det gäller bedömningen av trovärdigheten av A:s redogörelse konstaterar 

Migrationsöverdomstolen inledningsvis att A:s berättelse i dess helhet är vag och 

anmärkningsvärt detaljfattig. A har t.ex. inte kunnat lämna några närmare detaljer kring 

omständigheterna vid de upprepade frihetsberövandena. Inte heller minns A några 

detaljer kring när eller hur A fick de av honom påstådda fysiska skadorna. A är också 

ytterst vag beträffande omständigheterna kring de demonstrationer som A påstår sig ha 

deltagit i. A har även både under asylutredningen och hos domstolarna i vissa 

avseenden ändrat sin berättelse. A har också lämnat ett flertal motstridiga uppgifter om 

sin medverkan i och sympatier för den regimkritiska organisationen som A uppgett sig 

kunna sammankopplas med. A har vid upprepade förhör hävdat att han alltid agerat 

försiktigt samt försökt hålla sig undan, vilket står i strid med att A påstått sig ha deltagit 

i offentliga demonstrationer samt transporterat flygblad åt organisationen. Det 

sistnämnda har enligt A:s egen uppgift dessutom varit förenat med stora risker. Vidare 

har A hävdat att han aldrig haft någon egentlig kontakt med organisationen samtidigt 

som att det skulle vara organisationen som låg bakom A:s flykt från sjukhuset i februari 

2004. Med hänsyn till vad som ovan redovisats finner Migrationsöverdomstolen 

sammanfattningsvis att A inte lyckats göra sin berättelse trovärdig. A kan därför inte få 

fördelen av den ovan nämnda bevislättnadsreglen. 

 

MiÖD tillämpar alltså vissa av de i handboken angivna trovärdighetskriterierna och kommer 

på så vis fram till att den sökande inte är att se som trovärdig då dennes utsaga anses vag och 

detaljfattig, motsägelsefull och ändrats under prövningens gång. Man kan utifrån 

bevisteoretisk terminologi konstatera att de trovärdighetskriterier domstolen använder utgör 

erfarenhetssatser om orsakssambandet mellan den sökandes utsaga och de åberopade 

rättsfaktumen.56 Frågan är då vad domstolen har för stöd för dessa erfarenhetssatser? Att en 

utsagas detaljrikedom indikerar att den är sann är ju knappts en allmän erfarenhetssats likt att 

solen går upp i öst och ner i väst. De erfarenhetssatser domstolen använder får istället anses 

utgöra särskilda erfarenhetssatser och erfarenhetssatsernas vetenskapliga värde måste ju  

bevisas.57  Uppsatsen kommer därför utreda vilket vetenskapligt stöd det finns för de av 

domstolen tillämpande trovärdighetskriterierna.  

 

Även i MIG 2007:37 avslog MiÖD en asylansökan efter att ha prövat ärendet enligt det i 

handboken angivna förfarandet. Målet rörde en sökande som uppgav sig vara från den 

engelsktalande provinsen i Kamerun och vara medlem i separatistgruppen SCNC. Den 

                                                 
56 Ibid, s. 19. 
57 Ibid, s. 281. 
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sökande uppgav ett antal omständigheter som fått honom att misstänka att han, p.g.a. sitt 

medlemskap i organisationen, var förföljd av landets säkerhetstjänst. På grund av dessa 

misstankar hade den sökande flytt Kamerun. I domen slog MiÖD fast, i likhet med MIG 

2007:12 och med stöd av handboken, att underinstanserna först skulle pröva om den sökande 

kunnat göra sin identitet sannolik och därefter pröva skyddsgrunderna i två delmoment: dels 

om den sökande gjort sina skyddsskäl sannolika enbart med sin berättelse, dels om den 

sökande gjort sina skyddsskäl sannolika genom den bevisning han åberopat, eller om så inte 

var fallet, om den sökande var trovärdig och därmed skulle beviljas tvivelmålets fördel. 

Domstolen slog vidare fast att tvivelmålets fördel endast fick tillämpas när all övrig bevisning 

inhämtats och det inte fanns skäl att betvivla den sökandes trovärdighet. Även av denna dom 

kan alltså konstateras att MiÖD anser sig ha rätt att med stöd av handboken diktera i vilken 

ordning underinstanserna ska värdera sin bevisning. 
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3. Handbokens roll i rättspraxis 

3.1 Handboken som rättskälla 

I MIG 2006:1 pekar MiÖD – med stöd av regeringens proposition för en ny instansordning i 

utlännings och medborgarskapsärenden – ut UNHCR:s handbok som en viktig rättskälla i 

asylrätten. 58  I propositionen konstateras att Flyktingkonventionen och UNHCR:s 

ställningstaganden är viktiga internationella rättsakter av betydelse för prövningen av 

asylärenden.59 MiÖD använder sedan i MIG 2007:12 och MIG 2007:37 handboken närmast 

som en manual för hur bevisningen ska värderas samt för hur tvivelmålets fördel ska tolkas 

och tillämpas.60 Det är dock inte självklart att handboken faktiskt är en rättskälla i någon 

egentlig mening och än mindre att den ska diktera bevisvärderingen.  

 

Juristen ska i sitt arbete fastställa och applicera gällande rätt på ett bevisat sakförhållande.61 

Begreppet ”gällande rätt” är ett av de mest grundläggande begreppen i juridiken men dess 

faktiska innebörd är omdiskuterat.62 I ett försök att definiera begreppet kan man säga att 

juristen vid fastställande av gällande rätt har att ”avgöra var rättssystemets yttergräns löper i 

förhållande till ett konkret fall; ledning för besvarande av den frågan hämtas ”inifrån” 

rättssystemet självt, varvid – förutom erfarenhetssatser, språkregler, tankelagar och 

argumentationsgrepp – också används, för rättssystemet karaktäristika allmänna principer”.63 

I processen att fastställa gällande rätt gör juristen antaganden om rättssystemets ”säkra 

innehåll” vilket utgörs av rättskällorna. 64  Vilka rättskällorna är behandlas i den 

rättsvetenskapliga gren som kallas för rättskälleläran. Rättskälleläran är inte statisk och det 

råder till viss del delade meningar om vilka källor som faktiskt omfattas av rättskälleläran och 

deras innebörders rangordning.65  

 

Stig Strömholm menar att rättskällorna kan definieras som ”dels samtliga de faktorer som 

vägleder domstolarna (eller andra myndigheter) vid valet eller uppställandet av de normer 

vilka skall tillämpas i det konkreta fallet, dels dessa normer själva”. 66  Strömholm 

kategoriserar rättskällorna i följande grupper: A) rättskälleprinciper, och B) övriga rättskällor. 

De övriga rättskällorna består enligt Strömholm i nedstigande ordning av lagbestämmelser, 

förarbetsuttalanden, rättspraxis, sedvänjor, de bland jurister företräda uppfattningarna 

(doktrin) och ej specifikt juridiska överväganden.67 Claes Sandberg menar att de källor som 

vanligtvis åsyftas då man talar om rättskällor är lag, förarbeten, prejudikat och doktrin.68 Ulf 

                                                 
58 MIG 2006:1. 
59 Prop 2004/05:170, s. 94. 
60 MIG 2007:12 och MIG 2007:37. 
61 Strömholm. Rätt, rättskällor och rättstillämpning, 28-29. 
62 Ibid, s. 25. 
63 Ibid, s. 33. 
64 Ibid, s. 29. 
65 Sandgren. Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, s. 40. 
66 Strömholm. Rätt, rättskällor och rättstillämpning, s. 319. 
67 Ibid, s. 321. 
68 Sandgren. Vad gör juristen? Och hur? Del II. Juridisk Tidskrift. 99/00, s. 867.  
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Bernitz pekar ut lagen som den främsta rättskällan. Efter lagen har förarbeten och rättspraxis 

en särställning medan handelsbruk och annan sedvänja samt doktrin har lägre dignitet.69  

 

Vad som i sammanhanget avses med lag eller lagbestämmelser är vad som i regeringsformen 

kallas för föreskrifter och i lagen om kungörande av lagar och andra författningar för 

författningar.70 Dessa är helt enkelt bindande regler från det allmänna och det uttryck som 

generellt bör användas för dessa bindande regler är författningar.71 Författningarna består av 

lagar som beslutats om av riksdagen, förordningar som beslutats om av regeringen och 

föreskrifter vilka beslutats om av kommun eller förvaltningsmyndighet. 72  Enligt 

regeringsformen utövas den offentliga makten under lagarna och lagen har därför en 

särställning som rättskälla.73 För tolkning av lagen spelar förarbeten en avgörande roll. Med 

förarbete avses utredningar och förslag till lagtext med återföljande kommentar eller 

motiveringar som lagen grundar sig på. 74  Med rättspraxis avses avgöranden från 

prejudicerande instanser. Dessa utgörs av de hösta domstolarna vilka kan exemplifieras med 

Högsta domstolen (HD), Högsta förvaltningsdomstolen (HFD), Arbetsdomstolen (AD), 

Marknadsdomstolen (MD) och Migrationsöverdomstolen (MiÖD).75 Domstolarna ska i sin 

dömande verksamhet vara självständiga från andra myndigheter samt politiskt beslutande 

församlingar.76  

 

Informationen från de ovanstående rättskällorna kan ofta vara splittrad. Doktrinen kan 

beskrivas som en sammanställning av de dessa källor och fungerar på så vis som en 

informationsförmedlare. Om doktrinen i sammanställningen av rättskällorna lämnar svar på 

frågor som i dessa källor lämnats obesvarade kan doktrinen fungera som en kompletterande 

rättskälla. 77  Handelsbruk och sedvänja är den rättskälla som beskriver den interna 

normbildningen i näringslivet.78 Sedvanan kan beskrivas som ett handlingsmönster som inom 

en viss marknad är så utbrett och har iakttagits så länge att det blivit något parterna naturligt 

inrättar sig efter; handelsbruk kan sägas utgöras av de sedvanor som fått en mycket hög grad 

av stadga.79 Handelsbruk och annan sedvänja får sin ställning som rättskälla främst genom att 

de civilrättsliga lagarna ofta är dispositiva. 80  Vad Strömholm menar med ”ej specifikt 

juridiska överväganden” är juristens medvetna eller omedvetna generella antaganden om vad 

som utgör den gällande rätt och dess avgränsning.81   

 

                                                 
69 Bernitz, m.fl. Finna rätt, s. 33.  
70 RF 8 kap 1 § och lagen om kungörande av lagar och andra författningar (1976:633) 1 § 2 st.  
71 Bernitz m.fl. Finna rätt, s. 94. 
72 RF 8 kap och lagen om kungörande av lagar och andra författningar (1976:633) 1 § 2 st. 
73 RF 1 kap 1 §. 
74 Bernitz m.fl. Finna rätt, s. 111. 
75 Ibid, 134 och UtlL 16 kap 3 §. 
76 RF 11 kap 3 §. 
77 Bernitz m.fl. Finna rätt, s. 184. 
78 Ibid, s. 163. 
79 Ibid, s. 164. 
80 Se t.ex. köplagen (1990:931) 3 §. 
81 Ibid, s. 29. 
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Stämmer då MiÖD:s påstående att UNHCR:s handbok är en rättskälla? UNHCR:s handbok är 

ett tolkningsinstrument för Flyktingkonventionen vilken är en folkrättslig konvention som 

Sverige tillträtt. 82  UNHCR har ansvaret att överse ett korrekt tillämpade av 

Flyktingkonventionen av konventionsstaterna och UNHCR:s tolkning av 

Flyktingkonventionen bör därför anses ha en särställning.83 Inom folkrätten skiljer man dock 

på monistiska och dualistiska rättssystem. I monistiska rättssystem anses internationella 

konventioner vara tillämpliga på nationell nivå så snart de träder i kraft på det folkrättsliga 

planet och har publicerats i landet i fråga. I dessa rättssystem ses alltså folkrätten och den 

nationella rätten som ett och samma system. I dualistiska rättssystem – vilket det svenska 

rättssystemet anses vara – fodras istället en nationell rättsakt i form av t.ex. lagstiftning för att 

de folkrättsliga reglerna ska bli tillämpliga i landet.84 Det kan t.ex. noteras att EKMR sedan 

den 1 januari 1995 är inkorporerad i svensk rätt och att EKMR därför utgör en rättskälla i 

form av lag. Europadomstolen har i uppgift att tolka EKMR och Europadomstolens 

avgöranden utgör därför en rättskälla i form av rättspraxis.85 Flyktingkonventionen är till 

skillnad från EKMR inte inkorporerad i svensk rätt och utgör därför inte svensk lag; 

UNHCR:s tolkningar av Flyktingkonventionen utgör därför inte heller rättspraxis likt 

Europadomstolens tolkning av EKMR.  

 

Delar av flyktingkonventionen har dock transformerats in i svensk rätt, vilket t.ex. är fallet 

med UtlL definition av flykting.86 Konventionens flyktingdefinition utgör på så vis svensk lag 

och MiÖD:s tolkning av lagen rättspraxis. Regeringen har konstaterat att det är viktigt att 

internationellt söka nå fram till en enhetlig tillämpning av Flyktingkonventionens 

skyddsbestämmelser och att Sverige inte i någon riktning bör tolka konventionen på ett sätt 

som avsevärt avviker från tillämpningen i andra länder.87 Som ett led i den målsättning har 

regeringen konstaterat att det vid det svenska tillämpandet av asylrätten normalt ska kunna 

hämtas vägledning i UNHCR:s handbok och dess exekutivkommittés konklusioner, som 

samtidigt är en utgångpunkt för EU:s gemensamma ståndpunkt.88  Handboken utgör med 

andra ord – till skillnad från vad MiÖD påstår – inte en rättskälla för fastställande av gällande 

rätt utan snarare en icke-bindande riktlinje i målsättningen att tillämpa gällande rätt i 

konformitet med Flyktingkonventionen. 

3.2 Skyddsgrundsdirektivet 

Sedan Sveriges inträde i EU den 1 januari 1995 har EU-rätten kommit att spela en allt större 

roll på nationell nivå. 89  Sveriges EU-medlemskap är grundlagsfäst, och genom lag har 

Sverige gjort en generell överföring av beslutanderätt till EU i enlighet med vad som följer av 

                                                 
82 UNHCR:s handbok förord. 
83 General Assembly Resolution 428, Statute of the Office of the United Nations High Comminnioner for 

refugees, A/RES/428(V) (14 December 1950) available from undocs.org/A/RES/428(V), art 8 (a). 
84 Prop 1994/95:19, s. 489. 
85 Lag (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de 

grundläggande friheterna, art 32. 
86 Prop 1979/80:96, s. 40.  
87 Prop 1996/97:25, s. 96. 
88 Ibid, s. 97. 
89 Bernitz m.fl. Finna rätt, s. 59. 
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Unionens fördrag.90 EU-rätten har en egen rättskällelära där rättskällorna enligt Ulf Bernitz 

grovt kan delas in i följande ordning: Primärrätten, sekundärrätten, grundläggande 

rättsprinciper, praxis från EU-domstolen och doktrin.91  

 

Primärrätten utgörs av EU:s grundläggande fördrag, dvs unionsfördraget, funktionsfördraget 

och rättighetsstadgan.92 Sekundärrätten utgörs av de förordningar, direktiv och beslut som tas 

i enlighet med de grundläggande fördragen.93 Förordningar gäller inom hela EU enligt sin 

lydelse och har därför ungefär samma funktion som nationella lagar.94 Direktiv föreskriver 

istället att ett visst resultat ska uppnås inom en viss tid men lämnar åt länderna att bestämma 

form och tillvägagångssätt för genomförandet av direktivet. 95  Beslut skiljer sig från 

förordningar och direktiv i att de inte är generella utan riktar sig till specifika rättssubjekt och 

är direkt bindande för dem de riktar sig till.96 EU-domstolen har slagit fast att EU-rätten 

skapar rättigheter för enskilda, ett ställningstagande som kallas för direkt effekt-doktrinen.97 

Direkt effekt-doktrinen omfattar företrädelsevis förordningar och undantagsvis direktiv. 98 

Domstolar och förvaltningsmyndigheter har dock att enligt solidaritetsprincipen tolka 

nationell rätt i konformitet med direktiven – något som brukar kallas direktivkonform 

tolkning.99   

 

EU:s grundläggande rättsprinciper finns att finna i primärrätten och praxis från EU-

domstolen.100 Rättspraxis från EU-domstolen är i teorin inte bindande utöver det enskilda 

fallet men i praktiken råder en hög grad av prejudikatföljdsamhet.101 EU-domstolen har slagit 

fast att EU-rätten har företräde framför nationell rätt enligt vad som kallas 

företrädesprincipen. 102  Företrädesprincipen har även blivit fördragsfäst genom en särskild 

förklaring om företräde i funktionsfördraget.103  

 

Enligt EU:s rättighetsstadga artikel 18 ska rätten till asyl garanteras med iakttagande av 

reglerna i Flyktingkonventionen och dess tilläggsprotokoll, samt i enlighet med fördraget om 

Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Enligt EU:s 

funktionsfördrag artikel 78(1) ska EU utforma en gemensam flyktingpolitik vilken ska 

överensstämma med Flyktingkonventionen och dess tilläggsprotokoll samt med andra 

tillämpliga fördrag. Införlivandet av en gemensam flyktingpolitik realiseras genom 

sekundärrätten och vilar främst på 5 olika rättsakter: asylprocedurdirektivet, 

mottagandedirektivet, skyddsgrundsdirektivet, dublinförordningen och 

                                                 
90 RF 1 kap 10 § och lag med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen (1994:1500) 2 §. 
91 Bernitz m.fl. Finna rätt, s. 65. 
92 FEU, artikel 1 och 6 (1) och FEUF artikel 1(2). 
93 FEUF artikel 288. 
94 Hettne. EU-rättslig metod, s. 177. 
95 Ibid, s. 178. 
96 Ibid, s. 185. 
97 Domstolens dom av den 5 februari 1963, Van Gend & Loos, C- 26/62, ECLI:EU:C:1963:1. 
98 Bernitz m.fl. Finna rätt, s. 75. 
99 Ibid, s. 76 och FEU artikel 4(3). 
100 Ibid, s. 68. 
101 Ibid, s. 69. 
102 Domstolens dom av den 15 juli 1964, Costa mot ENEL, C-6/64, ECLI:EU:C:1964:66. 
103 FEUF, förklaringar om bestämmelser i fördragen, artikel 17. 
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eurodacförordningen.104 EU-domstolen har konstaterat att medlemsländerna inte får tolka dess 

instrument på något sätt som går emot EU:s grundläggande rättsprinciper, och att dessa 

principer delvis finns att finna i Flyktingkonventionen och dess tilläggsprotokoll.105 

 

Skyddsgrundsdirektivet ämnar fastställa miniminormer för när tredjelandsmedborgare eller 

statslösa personer ska betraktas som flyktingar eller som personer som av andra skäl behöver 

internationellt skydd, samt om dessa personers rättsliga ställning och om innehållet i det 

beviljade skyddet.106 Direktivet antogs i sin första version den 29 april 2004 och trädde i kraft 

den 20 oktober 2004.107 Direktivet skulle införlivas i nationell rätt senast den 10 oktober 2006 

– något som för svensk del försenades ända till den 30 december 2009.108 Direktivet kom ut i 

en ny version år 2011.109 Båda versionerna av skyddsgrundsdirektivet innehåller identiska 

föreskrifter för fastställandet av fakta i flyktingärenden, som b.la. inkluderar en 

bevislättnadsregel.110 Direktivets bevislättnadsregel inspirerad av tvivelmålets fördel så som 

angivet i UNHCR:s handbok och är tvingande för de stater som lägger bevisbördan på den 

sökande.111  

 

I och med utredningen av skyddsgrundsdirektivets införlivande i svensk rätt konstaterad 

statens utredningar att principen om tvivelsmålets fördel redan tillämpades i svensk rätt så 

som den utvecklats i internationell praxis, och att detta kommit till uttryck såväl i förarbeten 

som i rättspraxis. Utredningen avrådde därför från några författningsåtgärder för svensk 

del.112 Regeringen konstaterad i likhet med utredningen att det i och med prejudicerande 

domar från MiÖD i MIG 2007:12 och MIG 2007:37 redan fanns en väletablerad rättspraxis 

för tvivelmålets fördel i svensk rätt och att några författningsförändringar i enlighet med 

direktivet därför inte behövde göras.113  

3.3 Bevisbördan 

MiÖD har alltså valt att lägga bevisbördan på den sökande och måste därmed enligt 

skyddsgrundsdirektivet tillämpa tvivelmålets fördel.114 Frågan är då om MiÖD gjort rätt i att 

lägga bevisbördan på den enskilde eller om den omvända varit att föredra? Till att börja med 

                                                 
104 FEUF 78(2) och European Asylum Support Office, An Introduction to the Common European Asylum 

System for Courts and Tribunals, s. 17. 
105 Domstolens dom av den 21 december 2011, Secretary of State for the Home Department och M. E. m.fl. mot 

Refugee Applications Commissioner och Minister for Justice, Equality and Law Reform, C-411/10 och C-

493/10, ECLI:EU:C:2011:865. 
106 Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/95/EU av den 13 december 2011 om normer för när 

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

status för flyktingar eller personer som uppfyller kraven för att betecknas som subsidiärt skyddsbehövande, och 

för innehållet i det beviljade skyddet (EUT L 337/9 20.12.2011), ingress punkt 1. 
107 Rådets direktiv 2004/83/EG av den 29 april 2004 om miniminormer för när tredjelandsmedborgare eller 

statslösa personer skall betraktas som flyktingar eller som personer som av andra skäl behöver internationellt 

skydd samt om dessa personers rättsliga ställning och om innehållet i det beviljade skyddet (EUT L 304/12, 

30.9.2004) artikel 38. 
108 Direktiv 2004/83/EG, artikel 39 och SFS 2009:1542 lag om ändring av utlänningslagen. 
109 Direktiv 2011/95/EU. 
110 Ibid, artikel 4.5 och direktiv 2004/83/EG artikel 4.5. 
111 Prop 2009/10:31, s. 127 och MIG 2006:1. 
112 SOU 2006:6, s. 235. 
113 Prop 2009/10:31, s. 131. 
114 MIG 2006:1. 
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kan det konstateras att den som i en rättsprocess har bevisbördan har ansvaret för att lägga 

fram tillräckligt stark bevisning för existensen av ett rättsfaktum för att det ska kunna läggas 

till grund för en dom eller beslut.115 Hur stark bevisningen ska vara för att rättsfaktumet ska 

anses föreligga kallas beviskrav. 116  Om parten inte lyckas tillhandahålla tillräckligt stark 

bevisning ska myndigheten utgå från att det åberopade rättsfaktumet inte föreligger och parten 

ska därmed inte heller anses uppfyllt sin bevisbörda.117  

 

Huvudregeln i förvaltningsmål kan sägas vara att det allmänna har bevisbördan då det ämnar 

göra ett ingripande mot den enskilde, och att den enskilde, då den vill utverka en rättighet från 

det allmänna, åtminstone ska göra verkliga ansträngningar för att visa att omständigheterna 

berättigar honom eller henne förmånen.118 Att frågan om bevisbördans placering kan besvaras 

på detta något otydliga sätt i förvaltningsrätten har att göra med placeringen för ansvaret av 

ärendets utredning.119 I förvaltningsmål har det allmänna ensamt utredningsansvar då det rör 

ett ingripande mot den enskilda, men ett delat utredningsansvar med den enskilde då den 

enskilde ämnar utverka en rättighet från den allmänna.120  Den enskildes utredningsansvar i 

ansökningsärenden anses sträcka sig ”så långt som praktiskt möjligt”, men det huvudsakliga 

ansvaret för att ärendet blir utrett till den grad dess beskaffenhet kräver vilar främst på det 

allmänna. Målsättningen med utredningsansvaret är att klarlägga att de för de tillämpliga 

kriterierna relevanta omständigheterna faktiskt föreligger – alltså att beslutet blir materiellt 

riktigt.121  

 

Det delade utredningsansvaret i ansökningsärenden bör ha innebörden att den enskilde i 

ansökningsärenden inte ska ”bära bördan” i form av ett avslag av ansökan om han eller hon 

gjort allt som är praktiskt möjligt för att uppfylla sitt utredningsansvar, men vid prövningen 

inte kan anses uppfylla sin bevisbörda på grund av brister i utredningen från det allmännas 

sida. Själva prövningen av bevisningen är ju så att säga betingad av att ärendet har utretts till 

den beskaffenhet det kräver; har ärendet inte utretts till den beskaffenhet det kräver ska det 

inte heller prövas då det skulle strida mot ändamålet att få till stånd ett materiellt riktigt 

beslut. Ärendet borde i sådana fall istället utredas ytterligare eller avvisas på formella 

grunder. Gäller istället det omvända, dvs. att det allmänna uppfyllt sitt utredningsansvar men 

den enskilde inte gjort vad som för den varit praktiskt möjligt kan den enskildes passivitet 

ligga denne i fatet vid prövningen av saken i form av ett avslag.122  

 

Asyl innebär att den sökande yrkar att beviljas ett uppehållstillstånd i Sverige på grunden att 

han eller hon uppfyller rekvisiten för flykting eller alternativt skyddsbehövande.123 Rätten till 

asyl innebär alltså ett utverkande av en rättighet till uppehållstillstånd, och enligt gällande 

                                                 
115 Ekelöf. Rättegång häfte IV, s. 79. 
116 Ibid, s. 81. 
117 Ibid, s. 79. 
118 Ragnemalm. Förvaltningsprocessrättens grunder, s. 112. 
119 SOU 2010:29, s. 407. 
120 FL 23 §. 
121 Prop 2016/17:180, s. 149 – 150. 
122 Ragnemalm. Förvaltningsprocessrätten grunder, s. 82. 
123 UtlL 1 kap 3 §. 
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ordning bör den enskilde ha bevisbördan för att de åberopade rättsfaktumen föreligger. Det 

finns knappast någon anledning att frångå denna ordning då en eventuell placering av 

bevisbördan på det allmänna skulle leda till uppenbara praktiska svårigheter. MiÖD:s 

placering av bevisbördan på den sökande bör därför anses korrekt och i och med placeringen 

av bevisbördan på den sökande måste domstolen enligt skyddsgrundsdirektivet tillämpa 

tvivelmålets fördel. 

3.4 Handboken och den fria bevisprövningen 

Inom allmän svensk processrätt råder enligt RB 35 kap 1 § principen om fri bevisprövning. 

Principen innebär att både bevisföringen och bevisvärdering ska vara fri från lagreglering och 

föras i linje med rådande kunskapsteori och vetenskap.124 Trots att den fria bevisprövningen 

är lagstadgad i RB – vilken reglerar den allmänna processrätten och inte 

förvaltningsprocessrätten – anses principen även gälla analogt inom förvaltningsprocessrätten 

så länge specialförfattning inte anger särskilt bevismedel.125  

 

Vad som talar för den fria bevisvärderingen är rimligtvis att domare och beslutsfattare fritt ska 

värdera bevisningen utan en checklista som ska bockas av vilket i förlängningen leder till 

ökad rättssäkerhet då rätten ges frihet att nå en slutsats utan några legala begräsningar. 

Beslutsfattaren ska ju med lagens egna ord ”efter en samvetsgrann prövning av allt, som 

förkommit, avgöra vad som i målet är bevisat”.126 Skulle rätten begränsa sig till en viss typ av 

bevisfakta och tillskriva vissa bevisfakta ett bestämt bevisvärde skulle det rimligtvis motverka 

målsättningen att nå en materiellt riktig dom genom att rätten skulle tvingas ge viss bevisning 

lägre bevisvärde och i vissa fall t.o.m. tvingas bortse från bevisning. Mot bakgrund av den fria 

bevisvärderingen ter det sig märkligt att MiÖD i både MIG 2007:12 och MIG 2007:37 med 

stöd av handbokens artiklar 195 – 205 radar upp i vilken ordning prövningen av bevisningen 

ska ske. Än märkligare är det att MiÖD i MIG 2007:12 går så långt som att den kritiserar 

migrationsdomstolen för att ha bedömt sökandes trovärdighet innan den går in övrig 

bevisning i målet. Att på detta sätt diktera för underinstanserna hur de ska värdera 

bevisningen strider mot själva grundidén med den fria bevisvärderingen.  

 

Vad anbelangar principen om tvivelmålets fördel har den dock tagit sig in i rättstillämpningen 

genom lagstiftning, men då från EU snarare än riksdagen. I och med Sveriges inträde i EU har 

ju det svenska rättssystemet delegerat befogenheter till EU i enlighet med unionsfördragen.127 

EU:s rättsakter har därför företräde framför svensk lagstining – något som även framgår av 

företrädesprincipen.128 Svenska rättstillämpare har enligt solidaritetsprincipen en skyldighet 

att tolka nationell lagstiftning i konformitet med EU:s direktiv. 129  EU har som en del i 

målsättningen att utforma en gemensam flyktingpolitik med stöd av funktionsfördraget artikel 

78 utfärdat skyddsgrundsdirektivet. Direktivet innehåller i artikel 4.5 en bestämmelse om 

                                                 
124 Ekelöf. Rättegång, fjärde häftet, s. 160. 
125 Ragnemalm. Förvaltningsprocessrättens grunder, s. 111. 
126 RB 35 kap 1 §. 
127 Lag (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen. 
128 Domstolens dom av den 15 juli 1964, Costa mot ENEL, C-6/64, ECLI:EU:C:1964:66 och FEUF, förklaringar 

om bestämmelser i fördragen, artikel 17. 
129 FEU artikel 4(3). 
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bevislättnad i asylärenden. Bestämmelsen är tvingande för de länder som lägger bevisbördan 

på den sökande – något den svenske rättstillämparen valt att göra.130  MiÖD har uppnått 

direktivkonformitet genom att tillämpa tvivelmålets fördel så som föreskrivet i handboken. 

Detta är anmärkningsvärt i svensk avseende då skyddsgrundsdirektivets krav i på att tillämpa 

tvivelmålets fördel i praktiken leder till lagstadgande om hur bevisvärderingen i asylärenden 

ska gå till. Genom skyddsgrundsdirektivet introduceras alltså en form av legal bevisteori i 

svenskt processande och skyddsgrundsdirektivet kan därför anses utgöra ett avsteg från en av 

de mest grundläggande principerna inom den svenska processrätten. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
130 Prop 2009/10:31, s. 127 och MIG 2006:1. 
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4. Trovärdigheten 

4.1 Trovärdighet och tillförlitlighet 

MiÖD har med stöd av UNHCR:s handboks artiklar 197, 204 och 205 a konstaterat att den 

sökande, då den inte kunnat göra sina skyddsskäl sannolika med annan bevisning, fortfarande 

ska kunna beviljas asyl genom att bedömas som trovärdig och därmed beviljas tvivelmålets 

fördel. Domstolen anger att den sökandes utsaga ska vara detaljrik, stämma med allmänt 

kända fakta, vara sammanhängande och fri från motsägelser samt oförändrad över tid.131 

Dessa trovärdighetskriterier utgör ur ett bevisteoretiskt perspektiv erfarenhetssatser, dvs. 

generella påståenden om förhållandet mellan två företeelser som anskaffas genom induktion. 

Induktion kan beskrivas som en generell slutsats som dragits från ett antal enskilda fall.132 

Erfarenhetssatserna kan vara antingen allmänna eller särskilda. Allmänna erfarenhetssatser är 

av notorisk natur, t.ex. att solen går upp i öst och ner i väst. Givet deras självklarhet behöver 

de inte bevisas och beslutsfattaren kan därför i sin bevisvärdering motivera dem utifrån sitt 

egna privata vetande. De erfarenhetssatser som inte är allmänna brukar kallas för särskilda 

erfarenhetssatser och givet att dessa erfarenhetssatser inte är av notorisk natur behöver deras 

vetenskapliga värde bevisas.133 Då de trovärdighetskriterier MiÖD tillämpar utgör särskilda 

erfarenhetssatser behöver deras grad av vetenskaplighet utredas ytterligare. 

 

Vittnespsykologin kan definieras som den disciplin vilken studerar faktorer som påverkar 

utsagors grad av tillförlitlighet och fullständighet. Inom vittnespsykologin gör man noggrann 

åtskillnad mellan dessa två begrepp och begreppet trovärdighet.134 Trovärdigheten är kopplad 

till individen som berättar utsagan och fokuserar på saker som personens kroppsspråk och 

tonläge. En person som tittar ner i marken kan t.ex. ofta uppfattas som mindre trovärdig än en 

person som håller ögonkontakt. Tillförlitligheten fokuserar på utsagan och dess relation till 

verkligheten.135 Vittnespsykologisk forskning har identifierat vissa kvalitéer hos utsagor som 

indikerar att de är baserade på något som är självupplevt och hämtad från minnet eller inte är 

det, t.ex. utsagans detaljrikedom.136 En utsagas fullständighet beskriver istället hur mycket 

information utsagan delger. Fullständigheten, tillförlitlighet och trovärdigheten betingas inte 

av varandra. En individ kan t.ex. uppfattas som trovärdig genom att hålla ögonkontakt och 

återge en fullständig utsaga, men utsagan kan samtidigt visa stora brister i tillförlitlighet.137 

Det finns svagt stöd för att det som definieras som trovärdighet, dvs. saker som den sökandes 

kroppsspråk eller tonläge, är en god en indikator på sanning eller lögn. Forskning visar istället 

att bedömningen av sanningsenlighet bör fokusera på utsagans tillförlitlighet.138  

 

Vittnespsykologins distinktion mellan trovärdighet och tillförlitlighet är även relevant inom 

den bevisrättsliga systematiken. Som tidigare nämnts görs inom bevisrätten åtskillnad mellan 

                                                 
131 MIG 2007:12. 
132 Ekelöf. Rättegång häfte IV, s. 19. 
133 Ibid, s. 281. 
134 Granhag. Vittnespsykologi, s. 14. 
135 Granhag m.fl. Värdering av muntliga utsagor, s. 18. 
136 Ibid, s. 19. 
137 Granhag. Vittnespsykologi, s. 14. 
138 Granhag m.fl. Värdering av muntliga utsagor, s. 18 - 19. 
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bevismedel och bevisfaktum. Bevismedlen regleras i RB 36 – 40 kap och kan sägas vara de 

medel med vilka bevisfakta presenteras. Då en individ vittnar om vad han varit med om så 

utgör han ett bevismedel som förmedlar ett bevisfaktum vilket i det förevarande fallet är en 

utsaga.139 Bevisfaktumet ger i sin tur stöd till det bevistema som ska bevisas, t.ex. att den 

sökande varit politiskt aktiv i sitt hemland.140 Det är bevisfaktumets relation till bevistemat 

som ska värderas av beslutsfattaren, inte det bevismedel som förmedlar bevisfaktumet.141 

MiÖD försöker i MIG 2007:12 vara tydlig med att den vid tillämpandet av tvivelmålets fördel 

värderar den sökandes utsaga, och inte den sökande i sig. I domen uppmanar domstolen 

dessutom underinstanserna att vara uppmärksamma på skillnaden mellan bevismedel och 

bevisfaktum. Detta till trots använder domstolen begreppet trovärdighet, dvs. det begrepp som 

inom vittnespsykologin används för att beskriva kvalitéer hos personen snarare än utsagan, 

istället för tillförlitlighet. För att vara tydlig med att det faktiskt är utsagan som bedöms och 

inte den sökande borde MiÖD därför använda sig av begreppet tillförlitlighet istället för 

trovärdighet. 

4.2 Upplevelse, minne och återberättande 

För att kategorisera vilka faktorer som påverkar en utsagas tillförlitlighet brukar man i 

vittnespsykologin dela upp och studera den kognitiva minnesprocessen i tre delar bestående 

av inkodning, lagring och återerinrande. Inkodningen är det tillfälle då individen upplever ett 

händelseförlopp och lagringen är individens minne av händelseförloppet. Återerinrandet är 

själva utsagan, alltså återberättandet av det individen minns. Varje led i kedjan påverkas av 

olika faktorer som har inverkan på individens förmåga att uppleva, minnas och återberätta.142 

En utsagoanalys handlar i grunden om att avgöra om en person berättar något den minns eller 

något som är fabricerat, dvs. om personen talar sanning eller ljuger. En lögn kan definieras på 

flera olika sätt. Det kan t.ex. vara när en person helt fabricerar en händelse som inte inträffat, 

när den ändrar vissa delar av ett händelseförlopp eller när personen undanhåller information 

som den faktiskt vet.143 Har en person verkligen upplevt något så har den genom sina sinnen 

förankrat upplevelsen i minnet och kommer vid återberättandet av minnet berätta på ett visst 

sätt.144 För att avgöra om en person talar sanning eller ljuger – vilket är vad MiÖD gör i sin 

bevisvärdering – krävs därför kunskap om hur människor normalt minns.145 

 

Då en person upplever något så registreras det i minnet, det sker s.a.s. en inkodning.146 

Inkodningen kan påverkas av flera faktorer som är antingen vittnesspecifika eller 

situationsspecifika. Vittnet kan t.ex. lida av synnedsättning vilket påverkar dennes förmåga att 

tydligt urskilja vad som sker eller så kan den upplevda situationen vara traumatisk. Dessa 

faktorer påverkar givetvis vittnets förmåga att registrera händelseförloppet.147 Inom asylrätten 

har en del av de som söker asyl upplevt trauma. Forskning har visat att människan ofta har en 

                                                 
139 Ekelöf. Rättegång häfte IV, s. 23. 
140 Ibid, s. 18. 
141 Ibid, s. 23. 
142 Christianson. Psykologi och bevisvärdering, s. 84. 
143 Granhag m.fl. Värdering av muntliga utsagor, s. 17. 
144 Ibid, s. 31. 
145 Ibid, s. 32. 
146 Christianson. Psykologi och bevisvärdering, s. 84. 
147 Granhag. Vittnespsykologi, s. 39. 



 31 

god förmåga att minnas traumatiska händelser. 148  Har en person verkligen upplevt en 

traumatisk händelse minns den ofta hur det kändes, hur det lät, hur det luktade eller hur det 

upplevdes rent känslomässigt. Det beror på att människan under traumatiska situationer 

reagerar i ett läge av fly eller fäkta och att uppmärksamheten därför smalnar av – vi får ett s.k. 

tunnelseende. Vi minns initialt fler detaljer som uppfattades som centrala under 

händelseförloppet än detaljer som uppfattades som perifera, men förmågan att återge perifera 

detaljer ökar med tiden efter upplevelsen. 149  Det är viktigt att ha i åtanke att vad som 

uppfattats som centralt och vad som uppfattats perifert skiljer sig från person till person. En 

person som attackerats kanske fokuserat på flyktvägen medan en annan person fokuserat på 

angriparna. En tid efter händelsen kommer därför den ena personen ha förmåga att minnas 

detaljer om angriparna medan den andra personen kanske inte kommer ha det.150  

 

Efter att vi upplevt något så lagras händelsen i vårt minne.151 Minnet av det vi registrerat kan 

påverkas av flera faktorer, t.ex. tid. Forskning har visat att vi är bättre på att placera 

personliga händelser i tiden än publika händelser. Det är t.ex. lättare att minnas vilket år vi 

gjorde en viss resa med familjen till Spanien än att minnas vilket år Anna Lindh mördades.152 

Vår förmåga att minnas en händelse påverkas även av vår kontakt med andra personers 

upplevelser av samma händelseförlopp, något som kallas för socialpsykologisk påverkan. 

Detta innebär att vi, då vi diskuterar något vi upplevt med andra personer som upplevt samma 

sak, kan komma att anpassa vårt minne efter vad de andra personerna säger sig minnas.153 

Vårt minne påverkas även av hur ofta vi upplevt en situation och vilka förväntningar vi har på 

situationen. Vi kan t.ex. förväntas ha svårt att detaljerat minnas situationer som vi befunnit 

oss i ofta. Det beror på att vi har förväntningar på hur händelsen kommer inträffa redan innan 

vi upplevt den – ett s.k. scriptbaserat minne. Har en person haft samma upplevelse ett stort 

antal gånger kommer han därför ha svårt att minnas detaljer från varje enskilt tillfälle.154 

Minnet kan även påverkas av det som kallas post traumatiskt stressyndrom (PTSD). En 

person som lider av PTSD återupplever traumatiska händelser gång på gång och kan därför 

inte till fullo bearbeta det han varit med om vilket leder till missessvårigheter. Personer som 

lider av PTSD tenderar att generalisera sina minnen och har därmed svårt att återge specifika 

detaljer.155 

 

Efter att vi upplevt något så har vi ibland anledning att återberätta det vi minns av 

upplevelsen. Ett vittnes förmåga att återberätta påverkas i hög utsträckning av vilka frågor 

som ställs och hur frågorna ställs. 156  Inom vittnespsykologin görs åtskillnad mellan fri 

återgivning, öppna frågor och slutna frågor.157 Gemensamt för dessa typer av frågor är att de 

ger utrymme åt vittnet att svara fritt. Exempelvis kan vittnet ombes att först beskriva ett 

                                                 
148 Granhag m.fl. Värdering av muntliga utsagor, s. 33. 
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155 Ibid, s. 35. 
156 Christianson. Psykologi och bevisvärdering, s. 84. 
157 Granhag. Vittnespsykologi, s. 53. 



 32 

händelseförlopp från början till slut, för att sedan beskriva hur en viss person som närvarade 

vid händelsen var klädd och slutligen ombes att beskriva ett specifikt klädesplagg. Forskning 

har visat att sättet på vilket frågor ställs har en stor inverkan på vilken typ av information som 

delges. Med fri återgivning minskar risken för felaktig information men graden av 

detaljrikedom minskar. Slutna frågor leder istället till mer detaljrikedom men ökad risk för 

felaktig information. Frågor bör ställas så öppet som möjligt för att minska risken för felaktig 

information.158 Det finns även en typ av frågor som ofta kallas för ledande frågor. Ledande 

frågor är frågor där intervjuobjektet leds till en slutsats: ”Var det inte så att en buss var 

inblandad i olyckan?” är ett typexempel.159 Ledande frågor kan dock vara mer subtila än så, 

jämför t.ex. de följande frågorna: ”Vilken hastighet hade bilen då den kraschade in i Volvon?” 

och ”Vilken hastighet hade bilen då den kom i kontakt med Volvon?”. Att fråga om bilen 

”kraschade” kan leda vittnet till att uppskatta bilens hastighet som högre än om frågan istället 

formuleras som ”kom i kontakt med”.160 Hur frågor ställs kan alltså vara avgörande för vilken 

information som anskaffas under utredningen och sedan värderas under prövningen.  

4.3 Tillförlitlighetskriterierna 

Den ovanstående minneprocessen kan delas in i en beviskedja, där händelsen (rättsfaktumet) 

orsakat upplevelsen, upplevelsen orsakat minnet, minnet orsakat utsagan och utsagan orsakat 

beslutsorganets uppfattning av rättsfaktumet. 161  Beslutsorganet måste behandla utsagan 

varsamt genom att undvika ledande frågor och på så vis säkerställa vissa kvalitéer hos utsagan 

på vilka det kan tillämpa erfarenhetssatser om orsakssambandet mellan utsagan och minnet. I 

det följande avsnittet kommer de erfarenhetssatser MiÖD tillämpat i MIG 2007:12 analyseras 

mot vittnespsykologisk forskning. Dessa erfarenhetssatser är, som nämndes tidigare, att 

utsagan ska vara detaljrik, oförändrad under prövningens gång, sammanhängande och 

motsägelsefri samt stämma med allmänt kända fakta.  

 

Till att börja med finns det starkt stöd inom vittnespsykologin för att en utsaga som är 

sprungen från minnet bör vara mer detaljrik än en utsaga som inte är det.162 Kriteriet behöver 

dock nyanseras. Människan minns ofta det den upplevt väl och en sökande kan därmed 

förväntas ha god förmåga att återberätta var han stod då en viss händelse inträffade, hur det 

luktade eller hur händelsen förhöll sig tidsmässigt i relation till andra händelser.163 Det finns 

dock en rad faktorer som gör att en sökande berättar mindre detaljerat även om han berättar 

om något självupplevt som är hämtat från minnet. Det kan t.ex. vara att personen berättar 

något som han upplevt vid ett flertal tillfällen och därför utvecklat ett script-baserat minne, 

eller som det också kallas, ett schematiskt minne. Människan tenderar att minnas händelse 

som en upplevt många gånger ”som den brukar gå till”, och det finns exempel av personer 

som ombetts berätta om övergrepp de varit med om under längre perioder men uppvisat 

detaljbrister därför att de minns schematiskt.164 Detaljrikedomen kan även påverkas av att 
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händelsen varit traumatisk vilket leder till att människan ofta minns detaljer som uppfattats 

som centrala bättre än detaljer som uppfattats som perifera. Med tiden brukar dock även de 

mer perifera detaljerna klarna.165 Även kulturella aspekter påverkar hur vi berättar; en person 

från Egypten kan mycket väl fokusera på andra detaljer än en person från Sverige.166 Det ka 

alltså konstateras att det finns ett starkt stöd för att en sökande som upplevt något kan 

förväntas återberätta upplevelsen på ett detaljerat sätt. Samtidigt kan konstateras att 

detaljbrister inte nödvändigtvis beror på att personen i fråga fabricerar.  

 

I mål MIG 2007:12 konstaterar MiÖD i att den sökandes utsaga varit detaljfattig angående 

påstådda frihetsberövanden, fysiska skador och demonstrationer den sökande påstod sig 

deltagit i. Då MiÖD:s domskäl är generellt formulerat är det omöjligt att veta exakt i vilket 

avseende sökande varit vag. Vad anbelangar frihetsberövandet kan det givetvis uppfattats som 

traumatiskt av den sökande vilket kan i sin tur kan ha lett till att han haft bättre förmåga att 

minnas detaljer som uppfattats som centrala än detaljer som uppfattats som perifera. Givet att 

mycket tid passerat mellan den påstådda händelsen och utredningen hos Migrationsverket 

samt förhandlingen hos MiÖD ter sig detta dock som en osannolik förklaring; traumatiska 

minnen brukar ju klarna med tiden.167 Vad gäller demonstrationerna kan det mycket väl vara 

så att klagande deltagit i ett flertal demonstrationer i sitt liv och på så sätt skapat ett script för 

hur den typiska demonstrationen går till. Då den sökande sedan uppmanas att återberätta 

specifika detaljer från de demonstrationer han deltagit i blir utsagan därför vagt och 

detaljfattigt.  

 

MiÖD anger även att utsagan bör vara oförändrad under prövningens gång; vi kan kalla denna 

erfarenhetssats för konsekvens. Forskning har visat att det finns svagt stöd för att utsagor som 

beskriver något självupplevt bör vara konsekventa.168  Skälen till att en person som talar 

sanning är inkonsekvent i sitt berättande kan vara flera.169  Den sökande kan t.ex. befinna sig i 

olika sinnesstämningar vid de olika berättartillfällena vilket kan leda till att den fokuserar på 

andra saker vid ett tillfälle än vid ett annat.170 Det är även relevant vilka frågor som ställs och 

hur frågorna ställs. Sökande kanske har fått flera slutna frågor vid ett tillfälle i processen och 

flera öppna frågor vid ett annat tillfälle, vilket kan ha fått effekten att den sökande återgivit 

mer information vid ett tillfälle än vid ett annat och på så vis ”ändrat” sin utsaga.171 Även den 

sökandes språkförmåga påverkar hur en utsaga återges under processens gång. Ofta talar den 

sökande inte god svenska och har svårt att beskriva vad som skett, eller så talar den ingen 

svenska alls och utsagan förmedlas genom tolk. Tolkens förmåga att förmedla den sökandes 

utsaga kan skifta markant under prövningens gång och det kommer givetvis påverka vilken 

information som återges.172 Det skiljer sig även mellan hur utsagan protokollförs då vissa 
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tjänstemän kan vara mer fylliga i sin protokollföring än andra.173 Forskningen har även visat 

att den som berättar något den faktiskt upplevt rekonstruerar, och att den som fabricerar 

istället repeterar och är noggrann att inte avvika från sin historia. Resultatet av dessa två 

processer blir ofta den samma – en hög grad av konsekvens. 174  Både lögnare och 

sanningssägare kan alltså förväntas vara konsekventa i sitt berättande. 

 

MiÖD konstaterar vidare att en tillförlitlig utsaga bör vara sammanhängande och inte präglas 

av motstridiga uppgifter. Vad som faktiskt menas med att en utsaga är sammanhängande är 

oklart. Kriteriet kan möjligtvis beskriva att en utsaga är logisk och håller en röd tråd eller att 

den har en tydlig början och slut samt följer en viss struktur.175 Det finns inget vetenskapligt 

stöd för att de utsagor som enligt denna definition pekas ut som sammanhängande är 

förankrade i verkligheten.176 MiÖD har dock i sitt domskäl främst fokuserat på utsagans grad 

av motsägelsefullhet. Motsägelser kan givetvis komma i flera olika former. Det kan t.ex. 

skilja sig på vad den sökande säger vid olika tillfällen i ett samtal eller vad den sökande sagt 

mellan olika samtals tillfällen. Det kan även skilja sig mellan vad olika personer säger i 

samma ärende eller mål.177 En sökande kanske uppger att han alltid arbetat som polis i vid ett 

samtal och i ett annat att han alltid varit mekaniker, eller så kanske en familjemedlem uppger 

att familjen kommer från en annan ort än vad en annan familjemedlem redan uppgett. Oavsett 

vilken form en motsägelse tar sig är forskningen entydig – motsägelsefullhet inverkar negativt 

på en utsagas grad tillförlitlighet.178 Men vad som är motsägelsefullt och vad som inte är det 

är givetvis öppet för diskussion. 

 

MiÖD konstaterar i MIG 2007:12 att den sökande i vissa delar ändrat sin utsaga och varit 

motsägelsefull. Den sökande ska t.ex. ha uppgett att han agerat med en hög grad av 

försiktighet och samtidigt att han hade deltagit vid ett flertal demonstrationer och delat ut 

flygblad med regimkritisk information. Dessa två påståenden behöver inte nödvändigtvis vara 

motsägelsefulla. Det bör ju vara normalt att en regimkritisk person som lever i en diktatur är 

mycket försiktig då den deltar i regimkritisk verksamhet; det borde snarare vara så att brist på 

försiktighet skulle vara motsägelsefullt.  

 

MiÖD konstaterar vidare att utsagan bör stämma med allmän känd information. Kriteriet 

kallas inom forskningen ibland för realism.179 Det finns stöd i forskningen för att en utsagas 

brist på extern realism, dvs. brist i överenstämmelse med externa uppgifter av något slag, t.ex. 

landinformation, har en negativ inverkan på dess tillförlitlighet.180 Bedömningen av utsagans 

realism är självklart i hög utsträckning beroende av att de uppgifter bedömningen baseras på 

                                                 
173 Ibid, s. 100. 
174 Granhag. Värdering av muntliga utsagor, s. 56. 
175 Christianson. Psykologi och bevisvärdering, s. 81 – 82. 
176 Ibid, s. 86. 
177 Granhag. Värdering av muntliga utsagor, s. 54. 
178 Ibid, s. 57. 
179 Ibid, s. 52. 
180 Ibid, s. 53. 



 35 

är adekvat. I asylmål är det därför viktigt att landinformationen kommer från en auktoritativ 

källa och är uppdaterad.181 

 

Efter att ha jämfört de erfarenhetssatser MiÖD tillämpat med vittnespsykologisk forskning 

kan det konstateras att det som domstolen kallar för trovärdighet, dvs. utsagans korrespondens 

med minnet av något självupplevt, inom forskningen kallas för tillförlitlighet. MiÖD borde 

därför i sin utsagoanalys använda sig av begreppet tillförlitlighet snarare än trovärdighet. Att 

hålla isär dessa begrepp är även viktigt från ett bevisteoretiskt perspektiv då domstolen i sin 

bevisvärdering ska värdera utsagan som bevisfaktum och inte klagande som bevismedel. Det 

kan även konstateras att erfarenhetssatserna att utsagan ska vara detaljrik, fri från motsägelser 

och stämma med allmänt kända fakta har stöd i forskningen; att erfarenhetssatsen att utsagan 

ska vara sammanhängande behöver nyanseras och att erfarenhetssatsen att utsagan ska vara 

oförändrad under prövningens gång saknar stöd i forskningen. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
181 Ibid, s. 54. 
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5. Tvivelmålets fördel – en bevislättnadsregel? 

5.1 Tvivelmålets fördel som en bevislättnadsregel 

MiÖD har i rättspraxis konstaterat att tvivelmålets fördel ger uttryck för en 

bevislättnadsregel.182 I förarbeten har principen ibland beskrivits som en bevislättnadsregel 

och ibland närmast som ett uttryck för ett generellt lågt beviskrav. 183  I utredningen till 

skyddsgrundsdirektivet införlivande i svensk rätt konstaterades att tvivelmålets fördel innebar 

att den sökande i asylmål inte hade en bevisbörda i någon egentlig mening, utan istället en 

informationsbörda som den kunde uppfylla med en ”rimlig och trovärdig” utsaga.184 Liknande 

versioner av tvivelmålets fördel har även torgförts i den juridiska litteraturen.185 Givet att det 

verkar råda brist på konsensus om tvivelmålets fördels faktiska betydelse för 

bevisvärderingen finns det goda skäl att utreda principen ytterligare.  

 

Bevislättnad sker antigen genom en uttalad sänkning av beviskravet eller genom en indirekt 

sänkning av beviskravet. 186  En uttalad sänkning av beviskravet kan exemplifieras med 

nödvärnsinvändningar i brottmål. I brottmål krävs normalt att åklagaren ställer utom rimligt 

tvivel att den tilltalade begått den åberopade gärningsbeskrivningen, men HD har uttalat att 

det ibland på grund av bevissvårigheter vid nödvärnsinvändningar kan räcka att åklagaren gör 

att den tilltalandes invändning framstår som obefogad.187 En indirekt sänkning av beviskravet 

kan ske på flera olika sätt. Ett erkännande i ett brottmål kan t.ex. leda till ett lägre 

utredningskrav för åklagaren och att det i praktiken krävs mindre bevisning för en fällande 

dom. Det kan också ske genom att domstolen medvetet eller omedvetet överskattar styrkan av 

en parts bevisning över den andre partens bevisning, vilket i praktiken givetvis leder till en 

form av bevislättnad för den part vilkens bevisning överskattas.188 Domstolen kan även med 

stöd av erfarenhetssatser om hur saker och ting normalt sker anse att det redan utan någon 

bevisning finns en hög grad av sannolikhet för att de åberopade omständigheterna föreligger 

innan någon bevisning ens har presenterats. Man brukar då tala om att bevistemat har en hög 

ursprungssannolikhet. Den höga ursprungssannolikheten för ett bevistema kan leda till att det 

krävs mindre bevisning för att uppnå samma beviskrav som i ett annat mål med samma 

beviskrav men där bevistemat har en lägre ursprungssannolikhet. 189  Vilken roll 

ursprungssannolikheten ska spela i bevisvärderingen råder det dock delade meningar om då 

en del bevisteorier tar mindre hänsyn till ursprungssannolikheten än andra.190  

 

För att avgöra om tvivelmålets fördel är avsedd som en uttalad sänkning av beviskravet eller 

en indirekt sänkning av beviskravet bör man först se till UNHCR:s handbok. Handboken är ju 

inspirationen till skyddsgrundsdirektivets bevislättnadsregel och även den källa från vilken 

                                                 
182 MIG 2007:12. 
183 Prop 2009/10:31, s. 131 och prop 1996/97:25, s. 98. 
184 SOU 2006:6, s. 219 och 221. 
185 Diesen. Prövning av migrationsärenden, s. 209. 
186 Ekelöf. Rättegång häfte IV, s. 155 och 156. 
187 NJA 1990 s 210 och NJA 2005 s 237. 
188 Ekelöf. Rättegång häfte IV, s. 157. 
189 Ibid, s. 192. 
190 Ibid, s, 170. 
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MiÖD hämtat vägledning vid tillämpande av principen.191 I handbokens artikel 196 och 197 

anges följande:192 

 

196. En allmän rättslig princip säger att bevisbördan ligger hos den som åberopas en 

viss omständighet. En sökande kan emellertid ofta inte styrka sina påståenden med 

skriftlig eller annan bevisning. De fall då en sökande kan styrka sina påståenden 

kommer att vara undantag snarare än regel. I flertalet fall har en sökande som flyr undan 

förföljelse endast med sig det allra nödvändigaste och saknar ofta identitetshandlingar. 

Medan bevisbördan sålunda i princip ligger på de sökande, delas skylighten att ta reda 

på och värdera alla relevanta fakta mellan den sökande och utredaren. I vissa fall måste 

utredaren utnyttja alla till buds stående medel för att få fram erforderlig bevisning till 

stöd för den sökande. En sådan självständig utredning röner emellertid inte alltid 

framgång och det kan även finnas påståenden som inte låter sig bevisas. Om den 

sökandes redogörelse förfaller trovärdig och det inte finns goda skäl att anta det 

motsatta, bör den sökande i sådana fall ges en fördel av det uppkomna tvivelmålet. 

 

197. Med tanke på svårigheterna i bevishänseende som följer av den speciella situation 

den sökande av flyktingskap befinner sig i bör således beviskravet inte tillämpas alltför 

strikt. Att man tillåter sådan måhända bristande bevisning innebär emellertid inte att 

man nödvändigtvis måsta acceptera ostyrkta påståenden som sanna om dessa är 

oförenliga med den allmänna redogörelse som den sökande framlagt. 

 

I handboken konstateras alltså att den sökande har bevisbördan men att den som regel inte 

kommer ha förmåga att styrka sina påståenden med skriftlig eller annan bevisning. Vidare 

konstateras att utredningsansvaret delas mellan den sökande och utredaren. Av meningen ”i 

vissa fall måste utredaren utnyttja alla till buds stående medel för att få fram erforderlig 

bevisning till stöd för den sökande” bör man utgå från att utredningsansvaret anses sträcka sig 

längre för utredaren än den sökande. Av nästa mening följer att det ibland, trots utredarens 

ansträngningar, kommer finnas omständigheter som inte kan bevisas och den sökande därför, 

om dennes redogörelse är trovärdig och det inte finns goda skäl att anta det motsatta, ska ges 

tvivelmålets fördel.  

 

Vad anbelangar beviskravet konstaterar handboken endast att det inte bör tillämpas alltför 

strikt. Om detta betyder att beviskravet inte ska vara för högt ställt eller att det beviskrav som 

gäller inte ska vara för svårt att uppnå framgår inte av handboken. Lagstiftaren har dock 

framhållit att beviskravet för svensk del inte ska ställas alltför högt då det gäller påstående om 

politisk förföljelse och att den sökandes utsaga ska godtas om den framstår som trovärdig och 

sannolik.193 MiÖD har konstaterat att den som söker asyl i Sverige ska göra sina skyddsskäl 

sannolika och vid tillämpandet av tvivelmålets fördel har domstolen undvikit att tillämpa ett 

alternativt beviskrav.194  Då varken handboken, lagstiftaren eller MiÖD uttalat sig om en 

                                                 
191 Prop 2009:10:31, s. 127 och MIG 2007:12. 
192 UNHCR:s handbok, artikel 196 och 197. 
193 Prop 1996/97:25, s, 98. 
194 MIG 2007:12. 
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direkt sänkning av beviskravet vid tillämpandet av tvivelmålets fördel bör principen, om den 

nu överhuvudtaget ska anses innebära en bevislättnadsregel, ta sig formen av en indirekt 

sänkning av beviskravet. 

5.2 Tvivelmålets fördel som ”indirekt” bevislättnad 

I utredningen till skyddsgrundsdirektivet införlivande i svensk rätt konstaterades att den 

sökande inte hade en bevisbörda i någon egentlig mening utan istället en informationsbörda, 

dvs. den sökande hade inte en skyldighet lägga fram fakta som styrkte ansökan utan snarare 

en skyldighet att lägga fram fakta som var relevant för ansökan.195 Om den sökande uppfyllt 

sin informationsbörda, vilket den kunde göra med enbart en tillförlitlig utsaga, sträckte sig 

Migrationsverkets utredningsskyldighet till att bedöma ärendet. Enligt utredningen fick kravet 

som skulle ställas på bevisningen ses mot bakgrund av utredningen i det enskilda ärendet.196  

 

Inom den juridiska litteraturen har det förkommit liknande resonemang. Christian Diesen har 

konstaterat att tvivelmålets fördel avser utredningen av ärendet snarare än beviskravet i sig.197 

Enligt Diesen kan utredningen i förvaltningsrättsliga mål delas upp på följande vis: 

beslutsorganet har en utredningsskyldighet att uppnå en viss utredningsstandard.198 Brister i 

utredningsstandarden betyder att det ärendet inte är beslutsfärdigt och att det måste utredas 

ytterligare. 199  Den sökande har istället en utredningsbörda att uppnå ett visst 

utredningskrav.200 Utredningskravet uppnås genom att den sökande står till förfogande och 

svarar på frågor så gott den kan samt kompletterar med den bevisning den har med sig till 

Sverige eller kan anskaffa utan minsta risk. 201  Om den sökande inte uppnår sitt 

utredningskrav anses den inte heller uppfyllt sin utredningsbörda. Brister i utredningskravet 

innebär en rättsförlust för den sökande i prövningen av saken på följande vis: är det en brist i 

en juridiskt bärande del ska motparten få sin önskade rättsföljd; är det istället en brist i ett 

åberopat bevisfaktum får motpartens uppgift i den delen tas för godo.202   

 

Diesen resonerar vidare att det bl.a. på grund av brist på kontradiktion i den asylrättsliga 

förfarandet är orättvist att lägga hela utredningsbördan på parten och att utredningsbördan 

därför bör delas mellan parten och Migrationsverket, samtidigt som Migrationsverket fortsatt 

ansvarar för utredningsstandarden. I prövningen hos Migrationsverket ska först avgöras om 

den sökande uppfyllt sin utredningsbörda. Har så skett övergår utredningsansvaret till 

Migrationsverket, först i form av utredningsstandard och därefter i form av utredningskrav. 

Utredningsstandarden avser ett ansvar för att det finns adekvat beslutsunderlag medan 

utredningskravet avser att kvarstående brister i utredningen går ut över Migrationsverket.203 

Brister Migrationsverket i sitt utredningskrav ska det alltså tolkas som brist på motbevis mot 

                                                 
195 SOU 2006:6, s. 219. 
196 Ibid, s. 221. 
197 Diesen. Prövning av migrationsärenden, s. 209. 
198 Ibid, s. 204. 
199 Ibid, s. 205. 
200 Ibid, s. 204. 
201 Ibid, s. 208. 
202 Ibid, s. 204. 
203 Ibid, s. 208. 
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den sökande och den ska beviljas asyl.204 Om ärendet överklagas till migrationsdomstolen går 

ansvaret för utredningsstandarden över till migrationsdomstolen medan Migrationsverket 

fortsatt delar utredningsbördan med den sökande.205 

 

Både utredningens och Diesens resonemang stämmer väl överens med handbokens definition 

av tvivelmålets fördel. Som konstaterats ovan framgår ju av handboken att den sökande och 

utredaren delar på utredningsansvaret men att utredningsbrister som beror på utredaren inte 

ska ligga den sökande till last och att den därför, om den kan delge en tillförlitlig utsaga och 

det inte finns goda skäl att anta det motsatta, ska ges fördel av det uppkomna tvivelsmålet.206  

 

Frågan är hur väl dessa resonemang stämmer överens med det förvaltningsrättsliga 

förfarandet för ansökningsärenden de lege lata? För att ett ärende överhuvudtaget ska kunna 

prövas materiellt hos en förvaltningsmyndighet måste vissa sakprövningsförutsättningar vara 

uppfyllda. Sakprövningsförutsättningar hänför sig till initiativtagaren, den beslutande 

myndigheten, initiativets form och innehåll samt tidpunkten för initiativet. 207  Är 

sakprövningsförutsättningarna uppfyllda ska ärendet beredas för prövning och utredas av 

förvaltningsmyndigheten det till den grad det kräver.208 Kravet på graden av utredning skiftar 

beroende på måltyp men anses sträcka sig längre i asylärenden än andra 

ansökningsärenden. 209  Målsättningen under utredningen är att samla tillräckligt mycket 

beslutsunderlag för att kunna ta ett materiellt riktigt beslut och det är det allmänna som har det 

yttersta ansvaret för att denna målsättning uppnås.210 Den enskilde har dock en lagstadgad 

skyldighet att i ansökningsärenden medverka till utredningen genom att så långt som möjligt 

ge in den utredning som han vill åberopa till stöd för sin framställan.211 I förarbeten har 

uttryckts att partens utredningsansvar sträcker sig så långt som praktiskt möjligt.212 Partens 

lagstadgade medverkan till utredningen bör rimligtvis vara vad utredningen till 

skyddsgrundsdirektivet avser med informationsbörda och vad Diesen avser med den s.k. 

utredningsbördan.213 Vad får det då för konsekvenser för den sökande om den inte uppfyller 

sin del av utredningsansvaret? I förarbeten till FL har det framhållits att en person inte ska 

beviljas en förmån enbart för att han ansökt om den och i någon mening kan anses befinna sig 

i den situation bestämmelsen avser reglera. Ett gynnade beslut ska därför endast tas om de 

faktiska förhållandena i ärendet bedöms uppfylla kriterierna i de tillämpliga föreskrifterna.214 

Passivitet från den sökandes sida kan alltså leda till ett för honom ofördelaktigt beslut.215  

 

                                                 
204 Ibid, s. 209. 
205 Ibid, s. 207. 
206 UNHCR:s handbok, artikel 196. 
207 Ragnemalm. Förvaltningsrättens grunder, s. 59. 
208 Ibid, s. 81 och FL 23 §. 
209 Prop 2004/05:170, s. 155. 
210 Prop 2016/17:180, s. 149 och prop 1971:30, s. 529. 
211 FL 23 § 2 st. 
212 Prop 2016/17:180, s. 150. 
213 SOU 2006:6, s.219 och Diesen. Prövning av migrationsärenden, s. 204. 
214 Prop 2016/17:180, s. 149. 
215 Ragnemalm. Förvaltningsrättens grunder, s. 82. 
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Är ärendet utrett till den grad det kräver ska det gå vidare till avgörandestadiet där 

förvaltningsmyndigheten värderar den bevisning som anskaffats under utredningen för att 

sedan ta ett huvudsakligt beslut i saken.216  Beslutet ligger ofta till grund för någon typ av 

verkställighetsåtgärd.217 Om beslutet överklagas till förvaltningsdomstolen följer ett liknande 

förfarande som det hos förvaltningsmyndigheten. Överklagandet ska till att börja med 

uppfylla vissa sakprövningsförutsättningar. 218  Är dessa uppfyllda ska domstolen utreda 

ärendet till den grad dess beskaffenhet kräver och sedan avkunna ett beslut med stöd i det som 

framgår i handlingarna och vad som i övrigt framkommit i målet.219  En avgörande skillnaden 

mellan förfarandet hos förvaltningsmyndigheten och förvaltningsdomstolen är att den förra är 

en enpartsprocess där den sökande är ensam part inför förvaltningsmyndigheten, och det 

senare är en tvåpartsprocess där den sökande får förvaltningsmyndigheten som motpart inför 

förvaltningsdomstolen.220  

 

Som framgår ovan relaterar bevisprövningen till prövningen av saken snarare än utredningen 

av ärendet. Den enskildes och det allmännas utredningsansvar utgör istället ett led i 

beredningsstadiet. Det allmänna har ju en skyldighet att utreda ärendet till den grad det kräver 

och den enskilde ska, om det rör sig om ett ansökningsärende, vara behjälplig i utredningen 

och tillhandahålla material som kan ha inverkan på prövningen av saken. 221  Enligt det 

normala förvaltningsrättsliga förfarandet kan en sökande inte beviljas en förmån enbart på den 

grund att den uppfyllt sin del av utredningsansvaret.222 Den sökande kan alltså mycket väl 

tillhandhållit all information som för den är praktiskt möjligt att anskaffa under utredningen 

samtidigt som informationen senare i prövningen inte räcker för att nå det stipulerade 

beviskravet vid prövningen. 

 

Utredningen till skyddsgrundsdirektivet version av tvivelmålets fördel innebär ett avsteg från 

det normala förvaltningsrättsliga förfarandet genom att utredningen betingas av den sökandes 

informationsbörda. Då informationsbördan uppfyllts, vilket kan ske med enbart med en 

”rimlig och trovärdig” utsaga, ska ärendet gå vidare till prövning obeaktat att det allmänna 

inte anskaffat någon bevisning utöver den utsaga den sökande delgivit. 223  Utredningen 

konstaterar vidare att Migrationsverkets utredningsskyldighet sträcker sig till det som 

myndigheten enligt officialplikten har att bedöma i ärendet och att kravet på bevisningens 

styrka ska ses mot utredningen i det enskilda fallet.224  

 

Utredningens resonemang verkar ologiskt. Att den sökande skulle ha en informationsbörda 

men ingen bevisbörda ter sig som en ren ordlek. Den sökande måste ju med sin 

informationsbörda presentera bevisning, visserligen räcker det med en tillförlitlig utsaga, och 

                                                 
216 Ibid, s. 105 och 111. 
217 Ibid, 138 och FL 44 §. 
218 Se FL 40 – 44 §§. 
219 FPL 8 och 30 §§. 
220 Ragnemalm. Förvaltningsprocessrätten grunder, s. 33. 
221 FL 23 §. 
222 Prop 2016/17:180, s. 149. 
223 SOU 2006:6, s. 219. 
224 Ibid, s. 221. 
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bevisningen måste ju rimligtvis ”styrka” de åberopade skyddsskälen i någon utsträckning. 

Gör den inte det kan väl asyl inte beviljas? För vad betyder det att kravet på bevisningens 

styrka ska ses mot utredningen i det enskilda ärendet om det den sökande ändå inte behöver 

styrka sin sak? Den logiska följden av utredningens resonemang borde istället vara att 

tvivelmålets fördel inte innebär att den sökande inte har en bevisbörda, utan snarare att 

beviskravet är relativt till utredningen av ärendet. Har den sökande enbart delgivit en 

tillförlitlig utsaga ska beviskravet ställas lägre än om den sökande tillhandahållit ytterligare 

bevisning. Ett sådant förfarande kan inte vara önskvärt. Enligt den grundlagsstadgade 

likhetsprincipen ska ju domstolar och förvaltningsmyndigheter samt andra som fullgör 

uppgifter i den offentliga förvaltningen i sin verksamhet beakta allas likhet inför lagen.225 Ett 

skiftande beviskrav skulle göra avsteg från principen då lika fall skulle prövas mot olika 

beviskrav och därmed behandlas olika. Utredningens version av tvivelmålets fördel måste 

därför avskrivas med hänvisning till att den är grundlagsstridig. 

 

Även Diesens resonemang om Migrationsverkets utredningsskyldighet och 

utredningsstandard samt den enskildes utredningsbörda och utredningskrav ter sig ologiskt.226 

Visserligen stämmer det med det förvaltningsrättsliga förfarandet att det allmänna och den 

enskilde i ansökningsärenden delar på ansvaret för utredningen av ärendet.227 Det allmänna 

har det huvudsakliga ansvaret för ärendet att ärendet utreds till den grad dess beskaffenhet 

kräver och kravet på utredningen varierar beroende på ärendets karaktär.228 Den enskildes 

ansvar för utredningen sträcker sig så långt som praktiskt möjligt.229 Ändamålet med de två 

bestämmelser är alltså det samma: att ärendet blir utrett till den grad det kräver. Skillnaden 

mellan bestämmelserna är att det allmännas utredningsansvar sträcker sig längre än den 

enskildes. Man kan givetvis benämna dessa två delar av det övergripande ansvaret för 

ärendets utredning som det allmännas utredningsskyldighet och den enskildes 

utredningsbörda. Påståendet att Migrationsverket kan uppfylla sin utredningsskyldighet 

genom att utreda ärendet till den grad dess beskaffenhet kräver men samtidigt brista i sin 

utredningsbörda genom att inte ha utreda ärendet så långt som praktiskt möjligt är dock 

paradoxalt. Migrationsverket kan ju omöjligen anses utrett ärendet till den grad dess 

beskaffenhet kräver utan att samtidigt gjort vad som är praktiskt möjligt. Det allmännas 

utredningsansvar (utredningsskyldigheten) sträcker sig ju längre än den enskildes 

utredningsansvar (utredningsbördan).  

 

Det kan givetvis vara så att den sökande, likt vad Diesen konstaterar, kan anses uppfyllt sin 

utredningsbörda genom att stå till förfogande för frågor och svara på dessa till bästa förmåga 

samt komplettera med bevisning som är i hans besittning eller som han kan anskaffa utan 

minsta risk.230 Dessa åtgärder från den enskildes sida kan ju mycket väl anses uppfylla kravet 

av att göra vad som är ”praktiskt möjligt”.231 Det allmännas ansvar sträcker sig sedan till att 

                                                 
225 RF 1 kap 9 §. 
226 Diesen. Prövning av migrationsärenden, s. 204. 
227 FL 23 §. 
228 Prop 2016/17:180, s. 149. 
229 ibid, s. 150. 
230 Diesen. Prövning av migrationsärenden, s. 208. 
231 Prop 2016/17:180, s. 150. 
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utreda ärendet till den beskaffenhet det kräver.232 Givet ärendets beskaffenhet kan det ibland 

räcka med den information den enskilde tillhandahållit och ibland krävas mer. När 

utredningsstandarden uppnåtts ska ärendet prövas. Visar det sig vid prövningen att verket inte 

utrett till den grad som är praktiskt möjlig (utredningsbördan) kan verket inte heller anses ha 

utrett ärendet till den beskaffenhet ärendet kräver (utredningsstandarden) och ärendet därför 

inte heller prövas. 

5.3 Tvivelmålets fördel – ett lågt beviskrav 

Både utredningen till skyddsgrundsdirektivet och Diesens version av tvivelmålets fördel 

verkar alltså strida mot rättssystemet logik. En alternativ lösning – och möjligtvis mindre 

förvirrande – är att tvivelsmålets fördel inte skulle betyda någon bevislättnad överhuvudtaget 

utan snarare vara ett förtydligande att beviskravet i asylmål ska vara tillräckligt lågt för att det 

ska räcka med en tillförlitlig utsaga för att beviljas asyl. Givetvis framgår det med all 

tydlighet i UNHCR:s handbok att tvivelmålets fördel avser lösa utredningsproblematiken i 

asylmål.233 Men av handboken följer ju även att beviskravet givet bevissvårigheterna inte bör 

tillämpas alltför strikt.234 Det mest naturliga är väl då att tolka tvivelmålets fördel som att 

principen ger uttryck för att det givet utredningssvårigheterna i asylmål ska föreskrivas ett så 

lågt beviskrav att det kan uppnås med enbart en tillförlitlig utsaga? Väljer man detta synsättet 

betyder tvivelmålets fördel inte mer än att om den sökande uppnått beviskravet sannolikt med 

en tillförlitlig utsaga så har han uppnått beviskravet sannolikt. För att denna version av 

tvivelmålets fördel ska anses rimlig behöver man först avgöra om beviskravet sannolikt är så 

lågt att det faktiskt kan uppnås med endast en tillförlitlig utsaga. 

 

I förvaltningsmål finns det inget huvudsakligt beviskrav utan det skiftar givet måltyp.235 I 

vissa betungande beslut från det allmänna, där det allmänna har bevisbördan, kan 

konsekvenserna för den enskilde vara så allvarliga att det motiverar att beviskravet ställs högt. 

Detta kan t.ex. vara fallet då förvaltningsmyndigheterna eller förvaltningsdomstolarna 

beslutar att dra in yrkeslegitimationer eller serveringstillstånd där de eventuella 

konsekvenserna för den enskilde blir långtgående.236  I asylmål har lagstiftaren uttalat att 

beviskravet inte får ställas alltför när det gäller påstående om risk för förföljelse då någon 

fullständig bevisning som klart styrker ett sådant påstående sällan kan läggas fram.237 MiÖD 

har konstaterat att den sökande i asylmål ska göra sina skyddsskäl sannolika.238 Beviskravet 

är dock intetsägande i sig självt och för att få en uppfattning om dess faktiska innebörd finns 

det ett därför behov av att sätta en ungefärlig siffra på det, eller i alla fall ställa det i relation 

till andra beviskrav. 

 

Inom den allmänna processrätten har den svenska rättsvetaren Per Olof Ekelöf gjort just det 

genom att placera de beviskrav som HD använder i tvistemål på en stigande skala från 

                                                 
232 FL 23 § 1 st. 
233 UNHCR handbok, artikel 196. 
234 Ibid, artikel 197. 
235 Ragnemalm. Förvaltningsprocessrättens grunder, s. 112. 
236 RÅ 1994:88 och RÅ 1989:67. 
237 Prop 1996/97:25, s. 98. 
238 MIG 2007:12. 
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antagligt, sannolikt, styrkt/visat, uppenbart och säkert. Enligt Ekelöf bör antagligt motsvara 

en mindre sannolikhetsövervikt, alltså lite över 50 %. Säkert motsvarar enligt Ekelöf absolut 

säkerhet vilket procentuellt motsvarar 100 %. Styrkt/visat, som enligt Ekelöf motsvarar full 

bevisning, har en numerisk motsvarighet på 90 %.239 Att något är sannolikt kan enligt Ekelöf 

möjligtvis uttryckas som 75 %.240  

 

Den numeriska motsvarigheten för sannolikt i asylmål skulle alltså kunna tänkas motsvara 

den numeriska motsvarigheten för sannolikt som Ekelöf ställer upp i privaträtten, dvs. ungefär 

75 %. För att avgöra om så är fallet kan man möjligtvis använda Ekelöfs egna 

tillvägagångssätt i en migrationsrättslig kontext genom att relatera beviskravet för asyl till 

andra beviskrav som förkommer i migrationsrätten.  

 

Nära kopplat till den enskildes rätt till asyl är det allmännas skyldighet att inte avvisa eller 

utvisa individer till länder där det finns risk för att individen utsätt för tortyr eller fara för sitt 

liv. Skyldigheten betecknas med det folkrättsliga begreppet ”non-refoulment” och principen 

finns angiven i Flyktingkonventionens art 33, FN:s tortyrkonvention art 3, 

skyddsgrundsdirektivets art 21, EKMR art 3 och utlänningslagens 12 kap 1 § där det 

konstateras att:241  

 

Avvisning eller utvisning av en utlänning får aldrig verkställas till ett land om det finns 

skälig anledning att anta att   

- utlänningen där skulle vara i fara att straffas med döden eller att utsättas för 

kroppsstraff, tortyr eller annan omänsklig eller förnedrande behandling eller 

bestraffning, eller 

- utlänningen inte är skyddad i det landet mot att sändas vidare till ett land där 

utlänningen är i sådan fara.  

 

Lagstiftaren har uttalat att bestämmelsen främst är avsett att tillämpas först efter det att 

lagakraftvunnet beslut om utvisning eller avvisning föreligger. 242  Systematiken är den 

följande: Efter lagakraftvunnet avslag av asylansökan enligt UtlL 4 kap 1 och 2 §§ ska 

utvisning/avvisning verkställas enligt UtlL 8 kap 2 och 6 §§, om inte verkställande myndighet 

ex-officio enligt UtlL 12 kap 18 § finner att det finns skälig anledning att anta att det 

förekommer nya omständigheter som anses utgöra hinder enligt UtlL 12 kap 1-3 §§. Finns det 

inga sådana nya omständigheter ska utvisningen/avvisningen verkställas, om inte utlänningen 

enligt UtlL 12 kap 19 § kan göra gällande att det finns nya omständigheter som kan antas 

utgöra hinder enligt UtlL 12 kap 1-3 §§ . Uppnår utlänningen detta beviskrav för de nya 

omständigheterna ska han få dessa prövade. Om han vid en sådan prövning kan göra sannolikt 

att han är flykting eller alternativt skyddsbehövande ska han beviljas asyl.  

 

                                                 
239 Ekelöf. Rättegång, fjärde häftet, s. 85. 
240 Ibid, s. 195. 
241 Se Soering mot Förenade kungariket, nr 14038/88., dom meddelad 7 juli 1989  

och Cruz Varas och andra mot Sverige, nr 15576/89, dom meddelad 20 mars 1991. 
242 Prop 1996/97:25, s. 295. 
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Lagstiftaren har uttalat att beviskravet för verkställighetshinder är något lägre en beviskravet 

för att beviljas uppehållstillstånd.243 Det kan alltså med säkerhet konstateras att beviskravet 

skälig anledning att anta är ett lägre beviskrav än sannolikt. Lagstiftaren har även uttalat att 

beviskravet kan antas betyder att det inte ska vara fråga om någon mer eller mindre avlägsen 

möjlighet att de åberopade omständigheterna utgör verkställighetshinder.244 Sätter man dessa 

beviskrav mot bakgrund av den ovanstående systematiken borde de ha följande ordning: 

skälig anledning att anta, kan antas och sannolikt.  

 

Att denna ordning gäller framgår även av praxis från Europadomstolen. I målet Saadi mot 

Italien fann Europadomstolen att det räckte att substansial grounds have been shown att Saadi 

vid eventuell utvisning till Tunisien skulle utsättas för tortyr för att en utvisning skulle vara i 

strid mot EKMR:s artikel 3 och principen om non-refoulment. Domstolen konstaterade vidare 

att beviskravet fick anses lägre än more likely than not.245 Substansial grounds have been 

shown borde motsvara beviskravet skälig anledning att anta i UtlL 12 kap 1 §. More likely 

than not borde motsvara det svenska begreppet kan antas i UtlL 12 kap 19 § 2 st. Det kan 

alltså genom praxis från Europadomstolen konstateras att skälig anledning att anta är ett lägre 

beviskrav än kan antas. Vidare kan man likt vad Ekelöf uttalat om beviskravet antagligt i 

privaträtten tänka sig att kan antas motsvarar sannolikhetsövervikt – alltså lite över 50 %, och 

att beviskravet sannolikt därför med säkerhet bör ha en högre numerisk motsvarighet än 50 

%.246  

 

Mot bakgrund av det ovan anförda ligger det nog närmast till hands att tillämpa samma 

procenttal för sannolikt i asylrätten som Ekelöf har tillämpat för beviskravet i privaträtten – 

alltså ungefär 75 %. Det kan möjligtvis argumenteras att det på grund av de potentiella 

effekterna av ett felaktigt avslag mot en klagande i ett asylmål att målsättningen för en 

materiellt riktig dom sträcker sig längre i asylmål än i tvistemål och att ett högt ställt 

beviskrav skulle motverka en sådan målsättning. Även regeringen har betonat att beviskravet 

inte kan ställas allt för högt då det gäller påståenden om risk för förföljelse.247 Mot bakgrund 

av det sagda kan det även tänkas att beviskravet sannolikt har en lägre numerisk motsvarighet 

i asylmål än i tvistemål. Vilken numerisk motsvarighet praktiserande rättstillämpare faktiskt 

anser att beviskravet representerar kan man dock bara gissa sig till. Forskning har visat att det 

bland domare råder stora skillnader i hur man uppfattar vilken grad av sannolikhet de olika 

beviskraven ger uttryck för.248 Även om det råder viss osäkerhet om de olika beviskravens 

betydelse kan det konstateras, sett mot bakgrund av uttalanden från lagstiftaren och 

rättstillämparen, att beviskravet är avsett att vara lågt – som lägst 51 % och som högst 75 %. 

Frågan är då en ett beviskrav med en numerisk motsvarighet av högst 75 % kan uppnås med 

enbart en tillförlitlig utsaga. För att få svar på den frågan kan man möjligtvis se till 

beviskravet i andra måltyper där beviskravet ställt högre. 

                                                 
243 Prop 2009/10:31, s. 119. 
244 Prop 2004/05:170, s. 300. 
245 Saadi mot Italien, nr 37201/06, dom meddelad den 29 januari 2008, para 139-140. 
246 Ekelöf. Rättegång, fjärde häftet, s. 85. 
247 Prop 1996/97:25, s. 98. 
248 Klami m.fl. SVjT 1988, s. 589. 



 46 

 
I NJA 2006 2 721 slog HD fast att det i fall om utomobligatoriskt skadestånd ofta var mycket 

svårt att nå full bevisning om skadeorsaken och att en lindring av beviskravet därför var 

påkallad. I de fall den skadelidande själv närvarat vid det påstådda skadetillfället skulle därför 

beviskravet sänkas till klart mer sannolikt. I mål NJA 2017 s 642 uppgav den kärande att hon 

efter att ha klivit ur sin bil med tändningen påslagen för att stänga garageporten och att en för 

henne okänd person då tillgripit sig hennes bil. Efter ett misslyckat försök att hindra 

tillgreppet hade kärande i ett chockat tillstånd tagit sig hem till sin granne, ringt polisen och 

hämtat en nyckel till hemmet hos sin dotter som befann sig i skolan. Svea hovrätt slog fast att 

kärandes tillförlitliga utsaga tillsammans med stödbevisning från grannen och dottern 

utgjorde tillräckligt stark bevisning för att uppnå beviskravet mera antagligt. Efter att domen 

överklagats av försäkringsbolaget konstaterade HD att bevisningen i målet skulle prövats mot 

beviskravet klart mer sannolikt och tillbakavisade målet för fortsatt handläggning hos 

hovrätten. Svea hovrätt konstaterade den 24 maj 2018 i mål T 6624-17 att kärande med sin 

tillförlitliga utsaga och omständigheter i övrigt uppnått beviskravet klart mer sannolikt. 

Domen är inte prejudicerande och kommer troligtvis prövas av HD vid en eventuell 

överklagan. Det är dock av intresse för uppsatsen att hovrätten slagit fast att beviskravet klart 

mer sannolikt – ett högre beviskrav än sannolikt – kan uppnås med en tillförlitlig utsaga och 

viss stödbevisning.249  

 

HD har vid ett flertal tillfällen behövt uttala sig om tillförlitligheten av målsägandes utsaga i 

relation till det beviskrav som ställs i sexualbrott. I NJA 2009 s 447 konstaterade HD att det 

vid påstådd brottslighet av förevarande slag ofta saknades direkta vittnesiakttagelser och 

teknisk bevisning till stöd för åtalet men att detta inte kunde hindra att det ansågs finnas 

tillräcklig bevisning för en fällande dom. En huvuduppgift i sexualbrott var därför enligt HD 

att bedöma trovärdigheten av målsägandes utsaga. En alltigenom trovärdig utsaga från 

målsägande kunde enligt HD, i förening med vad som i övrigt framkommit i målet, t.ex. 

målsägandes beteende efter händelsen, vara tillräckligt för en fällande dom. I NJA 1991 s 83 

konstaterade HD att det trots brist på teknisk bevisning och direkta vittnesiakttagelser kunde 

ställas utom rimligt tvivel att den tilltalade gjort sig skyldig till vad som lagts honom till last. 

Det avgörande var då målsägandes utsaga i belysning av vad som övrigt förkommit i målet. I 

målet dömdes den tilltalade till våldtäkt med stöd av målsägandes utsaga samt vittnesmål från 

familjemedlemmar och vänner som styrkt att målsägande berättat att hon blivit våldtagen och 

att de sett blånader på målsägandes hals. I NJA 1992 s 446 konstaterade HD att 

ansvarspåståendena i sexualbrott ofta i all väsentlighet grundade sig på målsägandes 

uppgifter, men att denna omständighet inte hindrade att bevisningen ändå ansågs tillräcklig 

för en fällande dom. Domstolen konstaterade vidare att det i sexualbrott inte kunde vara fråga 

om en sänkning av det beviskrav som allmänt anses gälla i brottmål.  

 

Av rättspraxis från HD kan man alltså konstatera att beviskravet som gäller för sexualbrott är 

det som normalt gäller i brottmål – ställt utom rimligt tvivel – och att beviskravet kan uppnås 

genom en tillförlitlig utsaga från målsägande med viss stödbevisning. Ekelöf har konstaterat 

                                                 
249 Ekelöf. Rättegång häfte IV, s. 82. 
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att ställt utom rimligt tvivel har en numerisk motsvarighet av ungefär 98 %.250 Samtidigt har 

Svea hovrätt slagit fast att beviskravet klart mer sannolikt kan uppnås med en tillförlitlig 

utsaga och viss stödbevisning. Ekelöf har uttalat att beviskravet klart mer sannolikt är högre 

än beviskravet sannolikt.251 Mot bakgrund av prejudicerande domar från HD och domen från 

Svea hovrätt ter det sig rimligt att en asylsökande i det svenska rättssystemet skulle kunna 

uppnå beviskravet sannolikt med enbart en tillförlitlig utsaga, och att tvivelmålets fördel, i 

alla fall i en svensk kontext, ger uttryck för ett lågt beviskrav i allmänhet snarare än en 

bevislättnadsregel. Till stöd för detta antagande kan man möjligtvis även se till tidigare 

uttalanden av regeringen angående beviskravet i asylmål där det konstateras att: ”beviskravet 

inte får ställas allt för högt när det gäller påstående om risk för förföljelse, då någon 

fullständig bevisning som klart styrker att det finns en sådan risk sällan kan läggas fram, och 

att sökandes berättelse därför bör godtas om den framstår som trovärdig och sannolik”.252  

 

 

 

 

 

                                                 
250 Ibid, 85. 
251 Ibid, 82. 
252 Prop 1996/97:25, s. 98. 
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6. Slutsats 
Av de ovan anförda kan konstateras att UNHCR:s handbok inte är en rättskälla i någon 

egentlig mening utan snarare ett tolkningsinstrument i målsättningen att tillämpa den svenska 

asylrätten i konformitet med Flyktingkonventionen. MiÖD har därför gjort fel då den med 

stöd av handboken dikterat för underinstanserna i vilken ordning de ska pröva bevisning då 

ett sådant förfarande strider mot den fria bevisvärderingen. Principen om tvivelmålets fördel 

har dock genom skyddsgrundsdirektivet blivit gällande rätt för de länder som lägger 

bevisbördan på den sökande. I och med att den sökande ämnar utverka en rättighet från det 

allmänna har MiÖD valt att placera bevisbördan på den sökande och har på så vis haft en 

skyldighet att tillämpa tvivelmålets fördel. Domstolen har därför gjort rätt då den tillämpat 

principen med stöd av handboken.  

 

Att skyddsgrundsdirektivet ställt upp ett krav på att tillämpa tvivelmålets fördel ter sig vid 

första anblick som en avsteg från den fria bevisvärderingen vilken är en av de mest 

grundläggande processuella principerna i svensk rätt. Uppsatsen har dock konstaterat att 

principen inte utgör en bevislättnadsregel i någon egentlig mening utan snarare ger uttryck för 

att beviskravet i asylmål ska vara så lågt att det kan uppnås med en tillförlitlig utsaga. På så 

vis kan principen anses utgöra en beviskravsregel snarare än en bevislättnadsregel och innebär 

på så vis ingrepp på hur beslutsfattaren ska värdera bevisning. 

 

Slutligen har uppsatsen konstaterat att de trovärdighetskriterier domstolen MiÖD använder 

snarare borde kallas för tillförlitlighetskriterier, då trovärdigheten fokuserar på personen som 

berättar utsagan snarare än utsagan i sig, vilket ju är vad domstolen faktiskt värderar. Detta är 

även viktigt ur ett bevisteoretiskt perspektiv då det som värderas ska vara bevisfaktumet i 

form av utsagan och inte bevismedlet i form av den sökande. Slutligen har uppsatsen 

konstaterat att erfarenhetssatsen att utsagor som är oförändrade över tid är mer tillförlitliga 

saknar stöd i forskning och att erfarenhetssatsen att utsagor som är sammanhängande är mer 

tillförlitliga behöver nyanseras. Det finns dock starkt stöd för att utsagor som är detaljerade, 

stämmer med allmänt kända fakta och är fria från motsägelser är mer tillförlitliga än de som 

inte är det. 
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